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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende analisar as situações reais e cotidianas das 

relações paternofiliais que no mais das vezes, a legislação não consegue abarcar. 
Assim, sob o enfoque histórico exsurge-se a evolução que tais relações 

alcançaram, deixando para trás as discriminações havidas entre os membros da 
família à procura de relações assentadas no afeto. O afeto, que antes era 
presumido, atualmente, é imprescindível para a manutenção do núcleo familiar. 

Ainda, no tocante a paternidade, a moderna família demonstra que a necessidade 
de carinho, amor e dedicação são insuperáveis frente a quaisquer regulamentos 

jurídicos pré-estabelecidos, fazendo com que o jurista repense as leis e busque 
na intimidade humana a sua verdadeira intenção, seja ela um meio de 
afastamento de vínculo, seja o estabelecimento da relação, que neste momento, 

se concretiza pelo afeto. 

 

 

Palavras-chave: paternidade. discriminação. filhos. afeto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente monografia é estudar o instituto da filiação em seu 

aspecto jurídico, afetivo e biológico e, a partir dessa perspectiva, analisar como o 

referido instituto é tratado no Brasil. 

A família brasileira, com fortes raízes européias e, portanto, romanas, 

durante séculos, esteve alicerçada na incerteza da verdade biológica, o que, 

somado a moral e ética religiosa, especialmente as portuguesas, fez com que um 

tratamento bastante discriminatório fosse dado aos filhos. 

Para o direito que vigorou praticamente até o final do século XX, um filho 

sempre deveria ter um pai, desde que esse pai fosse o marido da mãe, ou que, em 

situações bastante limitadas, pudesse ser reconhecido. 

O afeto, nessas condições, era presumido entre pai e filho, tornando-se um 

bônus desejável a possibilidade dessa presunção corresponder a realidade. 

Com a Constituição de 1988, entretanto, não houve mais a possibilidade de 

se manter a desigualdade entre os filhos até então legítimos e ilegítimos, conquista 

que foi gradativamente implantada no Brasil após a edição do Código Civil de 1916, 

e reafirmada com o Código Civil de 2002:1 

A mudança em questão foi possibilitada por um conjunto de fatores, dos 

quais se evidencia o momento histórico e a evolução tecnológica. 

 
 

 
1  CAVALCANTI, André Cleófas Uchôa. Família, dignidade e afeto: possibilidades e limites 

jurídicos para o estabelecimento de múltiplos laços parentais . São Paulo: Pontif ícia Universidade 

Católica, 2007, 224 p. Tese de doutorado. Disponível: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp032626.pdf . Acesso em: 03 abr. 2009, p. 44-
55. 
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Os métodos contraceptivos, que inquestionavelmente se constituíram na 

principal conquista das mulheres e, consequentemente, na conquista dos seus 

direitos, foram inicialmente conhecidos em 1820.  

Entretanto, as principais mudanças no que se refere aos direitos femininos, 

tiveram inicio após a I Guerra Mundial. Com o desejo de participar efetivamente da 

vida pública, para ajudar a resolver os problemas pós-guerra, como a pobreza e os 

conflitos de classe, as mulheres passaram a lutar pelo direito de ter menos filhos 

para poderem ter maior liberdade.  

A crise de 1929, apesar de fortalecer a idéia do planejamento familiar, foi um 

retrocesso no que condiz a participação da mulher na economia, já que as postos de 

trabalho estavam diminuindo e deveriam ser reservados aos homens. 

Veio então a II Guerra Mundial, e as mulheres foram convocadas em larga 

escala para substituírem os homens que agora se encontravam no campo de 

batalha. O fim da guerra trouxe como consequência à volta das mulheres para a vida 

do lar juntamente com o sentimento de que tinham o direito de participar da vida 

pública, o que era reforçado com a luta pelos direitos humanos. 

Finalmente, a pílula anticoncepcional surgiu em 1960, permitindo um efetivo 

controle de natalidade pela mulher, já que os métodos anteriores dependiam, 

principalmente, de iniciativa masculina.  

Grandes mudanças vieram com a  conquista da pílula, sendo que a principal 

delas, para o presente trabalho, é a possibilidade de o homem e a mulher poderem 

escolher se querem ter filhos, o que significa a existência de um planejamento, de 

um ato que prescinde do desejo de ser pai. 

A possibilidade, por fim, de se determinar com grau de certeza bastante 

elevado a ascendência biológica de um indivíduo, benefício decorrente do avanço 
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tecnológico da genética, permitiu a efetivação da mudança paradigmática no 

tratamento dos filhos, pregada pela Constituição de 1988.  

Tornou-se cada vez mais difícil se afastar da tendência mundial pós guerra 

de se priorizar a dignidade humana2, dentre os quais se enquadravam os direitos 

dos filhos em ter um pai independentemente de qualquer situação, e mais, o direito 

de ter afeto, de poder ter sua identidade moral e psicológica completamente 

respeitada.  

Assim, praticamente quatrocentos anos de imutabilidade foram colocadas 

em uma panela de pressão, onde realidades diversas passaram a ser confrontadas; 

as realidades jurídica, biológica e afetiva nem sempre se encontravam presentes em 

unicidade me todas as relações paterno-filiais. 

Destarte, a doutrina jurídica foi obrigada a reconhecer essa situação de 

conflito entre as diversas paternidades, e estudar as conseqüências da imposição de 

uma paternidade, ainda que em desequilíbrio com a realidade material, mesmo 

sendo essa, a verdade biológica. 

Dessa maneira, para que seja possível enfrentar esse tema, o presente 

trabalho será dividido em três capítulos distintos. 

O primeiro deles será destinado a analisar o passado jurídico e social da 

família brasileira, o que requer, necessariamente, que se analise, mesmo que 

brevemente, suas heranças históricas e culturais. 

 

 
 
2  As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, em especial aquelas decorrentes 

da política da supremacia racial, gerou um sentimento generalizado de que não mais poderiam se 
repetir. A aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção contra o 

Genocídio, ambos de 1948, representam essa tendência. A Alemanha, país responsável pelas 
maiores barbáries durante a Guerra, por exemplo, por mais contraditório que pareça ser, foi o 
primeiro país a tornar expressa a proteção da dignidade humana em sua Constituição como direito 

fundamental. 
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Isso, pois, como se sabe, o Brasil tem um passado social bastante recente, 

se comparado com a história milenar da humanidade, o que fez com que herdasse 

características significantes de seus colonizadores3. 

Posteriormente, o segundo capítulo servirá para se estudar a filiação no 

Brasil, em especial dois momentos históricos bastante delimitados, separados assim, 

em dois subtítulos diferentes, ou seja, de 1916 até 1988 e de 1988 até os dias de 

hoje. 

O último capítulo será responsável por apresentar a afetividade como 

fundamentador da paternidade e verificar como esse conceito tem sido aplicado no 

Brasil, tarefa que somente poderá se cumprida com o estudo do princípio da 

dignidade humana e da posse de estado de filho.  

 
 

 
3  Quando os povos dos países europeus, em especial de Portugal, colonizaram o Brasil, trouxeram 

consigo toda uma cultura já consolidada por séculos de experiência social, o que fez com que o 

Brasil se desenvolvesse aproveitando toda essa bagagem cultural.  
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ENTIDADE FAMILIAR NO DIREITO BRASILEIRO 

COM ENFOQUE NA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL 

 

2.1 AS AQUISIÇÕES HEREDITÁRIAS DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

O modelo familiar brasileiro foi influenciado, principalmente, pelo modelo 

familiar romano clássico e pelas determinações do direito canônico.4 

A família romana, conforme bem demonstrou Fustel no Livro segundo sua 

célebre obra (A cidade antiga), se originou e se estruturou com fundamento na 

religião: 

O que une os membros da família antiga é algo mais poderoso que o 

nascimento, que o sentimento, que a força f ísica: é a religião do fogo 
sagrado e dos antepassados. Essa religião faz com que a família forme um 
só corpo nesta e na outra vida.5 

 

Era justamente esse preceito que determinava as delimitações do poder do 

pater famílias que, em verdade, ia muito além do conceito que hoje se tem de pai, já 

que era considerado o chefe político, o sacerdote e o juiz de sua casa. Cabia ao 

pater decidir sobre o destino de seus filhos, de sua mulher e de seus escravos, com 

a seriedade de dispor livremente deles; dependendo da gravidade da situação, tinha 

a prerrogativa de decidir se seus filhos tinham ou não o direito de continuar a viver.6 

O casamento, que não era o fundamento estruturador da família, porém, 

que foi a primeira instituição a ser criada pela religião doméstica, dispunha que a 

mulher, antes filha do seu pater, deixava seu lar, o culto aos seus antepassados e a 

seus deuses, para então passar a ser a filha do marido, e assim cultuar seus deuses 

 

 
 
4  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p.25. 
5  FUSTEL, de Coulanges. A cidade antiga. São Paulo: Editora Nacional das Américas, 1961, p.58. 
6  NOGUEIRA, op. cit., p. 25. 
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e seus antepassados. Com a nova união, não mais havia vínculo familiar da esposa 

com o pai, já que não se permitia o culto a deuses e antepassados de duas famílias 

ao mesmo tempo. 7 

Essa visão de família, durante o longo processo evolutivo da civilização 

romana, foi apresentando novos contornos no sentido de restringir o poder do pater, 

com o conseqüente aumento da autonomia dos filhos e da mulher. 8 

Já na aristocracia romana, por volta de 50 a.C, as mulheres já haviam 

adquirido um rol bastante amplo de direitos que até aquele momento eram 

inaceitáveis: era permitido à mulher manter o patrimônio herdado da família, da 

mesma maneira que os dotes poderiam ser devolvidos em caso de divórcio; as 

mulheres casadas poderiam ser educadas e participar de eventos públicos.9 

A mulher poderia, também, assumir o papel do marido na possibilidade de 

ser este, mandado para guerra ou exílio. Mais adiante, no Império, com a diminuição 

demográfica decorrente das guerras, o Imperador Augusto determinou que as 

mulheres com três ou mais filhos ficavam isentas de tutela, o que foi estendido a 

todas as mulheres pelo Imperador Adriano quando determinou que elas poderiam 

praticar atos jurídicos sem assistência. 10 

O afeto, nesse momento histórico, passou a ter importância significativa, já 

que perante a ausência do affectio maritalis permitia-se a dissolução do casamento. 

 
 

 
7  FUSTEL, de Coulanges. A cidade antiga. São Paulo: Editora Nacional das Américas, 1961, p. 60-            

62. 
8  CAVALCANTI, André Cleófas Uchôa. Família, dignidade e afeto: possibilidades e limites 

jurídicos para o estabelecimento de múltiplos laços parentais . São Paulo: Pontif ícia Universidade 
Católica, 2007, 224 p. Tese de doutorado. Disponível: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp032626.pdf . Acesso em: 03 abr. 2009, p. 32-
33. 

9   Ibid., p. 32-33. 
10  Id., p. 32-33. 
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Da mesma maneira, observou-se a graduação da importância do laço sanguíneo 

denominado de cognatio. 11 

Já a partir do século IV, com o Imperador Constantino, e a influência do 

cristianismo, passaram-se a distinguir os filhos legítimos, provindos do casamento, 

dos ilegítimos, decorrentes de relações concubinárias. Foi também com influência do 

cristianismo que o Imperador Justiniano tentou, sem maiores êxitos, reduzir as 

possibilidades de divórcio, o qual era permitido em Roma.12 

Com a decadência do Império Romano, já na Idade Média, ainda que com 

forte influência do direito romano, a família passou a ser regulamentada totalmente 

pelo direito canônico. A partir dos séculos X  a Igreja passou a conceber unicamente 

a existência do casamento religioso, o qual tinha o condão de formar vínculo 

indissolúvel entre o homem e a mulher, ou seja, não mais se concebia o divórcio. 13 

Nesse ambiente predominado pela ética e pela moral religiosa, as uniões 

passaram a ser classificadas em legítimas, aquelas permitidas pelo direito e, 

consequentemente pela Igreja, e ilegítimas, aquelas que não fossem permitidas.14   

O sexo, nesse contexto, era somente permitido dentro do casamento e com 

fins de procriação, ao passo que a maternidade era um estado desejado apenas 

para cumprimento do papel designado à mulher por Deus, motivo pelo qual qualquer 

método de contracepção era veemente condenado pela Igreja.15 

 

 
 
11  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 28. 
12  CAVALCANTI, André Cleófas Uchôa. Família, dignidade e afeto: possibilidades e limites 

jurídicos para o estabelecimento de múltiplos laços parentais . São Paulo: Pontif ícia Universidade 
Católica, 2007, 224 p. Tese de doutorado. Disponível: http://www.dominiopublico.gov.br/download/ 
texto/cp032626.pdf . Acesso em: 03 abr. 2009, p. 33-34.   

13  NOGUEIRA, op. cit., p. 29. 
14  BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de f ilho. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.21. 
15  CAVALCANTI, op. cit., p. 36. 
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Já que o casamento era o único que permitia a relação sexual divinamente 

tolerada, qualquer filho que não decorresse da união legítima era prontamente 

caracterizado como ilegítimo. Mais tarde essa classificação passou a comportar a 

distinção de naturais e espúrios, a qual se desdobrava em adulterinos e 

incestuosos.16 

Trata-se, portanto, do surgimento dos impedimentos matrimoniais, muitos 

existentes até hoje no Brasil, e da classificação discriminatória da prole, que até 

pouco tempo era legalmente tolerada. 

Toda essa cultura familiar religiosa foi transferida para o Brasil através da 

colonização que, devido ao domínio da Igreja, perdurou praticamente sem 

regulamentação estatal, já que somente em 1916, com a edição do Código Civil, é 

que a família foi normatizada.17 

 

2.2 DA EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO BRASIL 

 

O Código Civil de 1916, portanto, com fortes influências do Código 

Napoleônico, trouxe para seu conteúdo valores que remetiam ao Brasil Colônia e a 

forte influência religiosa que ainda perdurava. Eduardo de Oliveira Leite esclareceu 

essa situação quando demonstrou a tradição observada pelo codex de 1916: 

A inf luência religiosa (legada pela Igreja), o modelo sócio -político 
(transplantado de Portugal) e a política legislativa da França (vis Code Civil),  

geraram o Código Civil, de cunho acentuadamente patriarcal, tradicional, 
que divide as funções entre homem e mulher na família e que impõe 
esquemas de comportamento próprio a cada membro familiar e que, 

certamente, discrimina todos os f ilhos oriundos de relações não 
necessariamente vinculadas ao casamento.18 

 
 

 
16  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 29. 
17  Ibid., p. 31. 
18  LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1994, p. 57.  



 

 

16 

Assim, nesse momento da legislação nacional, o casamento continuou como  

o único meio de se constituir a família legítima19. 

Tutelada pelo Estado, a relação familiar apresentava um perfil patriarcal e 

hierárquico, submetendo seus componentes às ordens de um único chefe, o pater 

familias, ou seja, todos eram colocados sob o poder familiar.20  

À sombra do que se examina, verifica-se que os filhos, independentemente 

da idade, eram submetidos a apenas uma autoridade, que se via na figura no pai21.  

Tido como núcleo principal do Direito de Família, o casamento foi 

reconhecido legalmente  como parâmetro de identificação dos filhos, pois a partir da 

existência ou não do matrimônio entre os pais, é que se aplicava tratamento 

diferenciado no tocante à filiação22. 

Nesta esteira, somente os filhos havidos das relações matrimoniais eram 

considerados legítimos; toda e qualquer concepção que não fosse amparada pelo 

casamento, tinha como conseqüência a estigmatização legal em filhos ilegítimos, 

que poderiam ser naturais, sacrílegos e espúrios, subdividindo-se esses últimos em 

incestuosos ou adulterinos.23 

Partindo dessas distinções, verificava-se a possibilidade dos filhos terem 

direito ou não à filiação registral (reconhecida pelo Direito). Pois, “as situações 

existenciais estabelecidas entre homem e mulher, entre pai e filho, que não 

 
 

 
19  WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: RT, 

2003, p. 37. 
20  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 7. 
21  BARROS, Fernanda Otoni de. Do direito ao pai. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 51. 
22  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 10. 
23  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 12. 
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estivessem alicerçadas no casamento não alcançavam proteção plena, isto quando 

tinham alguma tutela” 24. 

Durante séculos, prevaleceu o tratamento diferenciado dado aos filhos, bem 

como à mulher, como se observa nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

No Brasil, foram necessários 462 anos, desde o início da colonização 
portuguesa, para a mulher casada deixar de ser considerada relativamente 
incapaz (Estatuto da Mulher Casada, Lei n. 4.121, de 27 de agosto de 

1962); foram necessários mais de 26 anos para consumar a igualdade de 
direitos e deveres na família (Constituição de 1988), pondo f im, em 
def initivo, ao antigo pátrio poder e ao poder marital.25 

 

A partir de uma análise sobre a legislação vigorante até a promulgação da 

Carta Magna de 1988, podem-se avaliar as contribuições obtidas para o 

desenvolvimento e avanços no direito de família e da filiação. 

A família estabelecida por uma estrutura hierarquizada agora se encontra 

ultrapassada. Instituiu-se a igualdade, seja entre cônjuges, seja entre filhos, com a 

imposição do fim à antiga distinção, que classificava e discriminava os filhos. 26 

Entre as várias Leis e Decretos, que culminaram com a promulgação da  

Constituição de 1988, destacam-se, por exemplo, o Decreto–Lei nº 3.200 de 1941, 

que dispunha sobre a organização e proteção da família. Também, o Decreto-Lei nº 

4.737 de 1942, que tratou sobre o reconhecimento dos filhos ilegítimos, porém, 

autorizando o reconhecimento somente após o desquite do cônjuge 27. 

 
 

 
24  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 11. 
25  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. In: DIAS, Maria Berenice, e PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Direito de família e o novo Código Civil. 4. ed. rev. Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 149. 
26  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 7. 
27  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 39. 
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A Lei 883 de 1949 revogou, através de seu artigo 10, o Decreto nº 4.737/42, 

possibilitando o reconhecimento dos filhos ilegítimos apenas com a dissolução do 

casamento, não se restringindo à apenas o desquite28. 

Em 1962, o Estatuto da mulher casada, criado mediante a Lei 4.121, 

procurou viabilizar às mulheres determinados direitos, combatendo o caráter 

absoluto da figura masculina, deixando de tratá-las como relativamente incapazes29 

Posteriormente, no final do ano de 1977, entra em vigor a chamada Lei do 

Divórcio, Lei nº 6.515, que viabilizou a dissolução do vínculo matrimonial entre 

pessoas separadas, fato que outrora não ocorria, pois não havia possibilidade de se 

desvincularem umas das outras, sendo-lhes permitido apenas a dissolução da 

sociedade conjugal.  

Havia grande repercussão em torno da separação, por motivos como, a 

garantia da ‘paz familiar’ ou até mesmo do ‘patrimônio familiar’ 30, atribuindo um 

caráter culposo aos cônjuges e mantendo os indivíduos vinculados em tal situação. 

Segundo Maria Berenice Dias, em artigo publicado na Revista da AJURIS: 

Mesmo após a Lei do Divórcio, que consagrou a possibilidade de 

rompimento do vínculo matrimonial, permaneceram inalterados os direitos e 
deveres recíprocos, bem como os ônus atribuídos distintamente a cada um 
dos cônjuges. (...) Vincular a separação ao rígido pressuposto da 

identif icação de um responsável justif icava-se no sistema originário do 
Código Civil, que consagrava a insolubilidade do vínculo matrimonial. 
Sequer o desquite – que só era admitido ante a comprovação de causas 

taxativamente previstas na lei – desfazia o casamento. Após a consagração 
do divórcio, é imperioso reconhecer a absoluta dispensabilidade do 
reconhecimento da culpa pelo rompimento do vínculo afetivo. Tanto que 

cada vez mais vêm a doutrina e a jurisprudência – atenta à realidade social 

 
 

 
28  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 39. 
29  Ibid., p. 39. 
30  LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Jus Navigandi, Teresina, 

ano 8, n. 307, 10 maio 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5201>. 

Acesso em: 25 jan. 2009.  
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e muito à f rente da estática legislação – desprezando a perquirição da culpa 

para chancelar o pedido de separação.31  
 

Embora já existissem determinados direitos reconhecidos aos filhos, como 

se via na Lei de Divórcio, que permitia o reconhecimento de filhos, ainda qu e na 

constância do casamento do pai, através de testamento cerrado32, somente com a 

promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988 e após, mantido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 - ECA), é que se pôs 

fim à discriminação dada aos filhos pela lei civil de 1916, alçando seu maior patamar 

evolutivo e legislativo33. 

Nas palavras de Gustavo Tepedino: 

(...) a isonomia dos f ilhos, mais do que simplesmente igualar direitos  
patrimoniais e sucessórios – o que por si só já seria louvável, embora o art. 
51 da Lei de Divórcio, de 1977 (...), a rigor já o tivesse determinado – traduz 

nova tábua axiológica, com ef icácia imediata para todo o ordenamento. 34 
 

Modernamente, tem-se que a estrutura familiar prescinde da chefia do pater 

familias, ou seja, “[a] família organizada em uma estrutura autoritária, sob a chefia 

do pater, com uma hierarquia bem definida, é coisa do passado.” 35 

As notáveis transformações ocorridas no conceito de família, e 

consequentemente em relação ao casamento, inovaram os institutos, pois implicou 

num novo tratamento jurídico aos integrantes do grupo familiar, “antes, união era 

considerada irregular e ilegítimos eram os filhos daí resultantes” 36. Não se pode 

 

 
 
31  DIAS, Maria Berenice. Casamento: nem direitos, nem deveres: só afeto. Disponível: 

http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id =313&isPopUp=true Acesso em: 16 
ago. 2008. 

32  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p.39. 

33  TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da f iliação na perspectiva civil-constitucional. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Direito de família contemporâneo: doutrina, 
jurisprudência, direito comparado e interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 549. 

34  Ibid., p. 550. 
35  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p.7. 
36  HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes, e OLIVEIRA, Euclides de. Do direito de família. In: DIAS, Maria 

Berenice, e PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e o novo Código Civil. 4. ed. rev. 

Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.10. 
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mais discriminar ou classificar os filhos, o que se visa é uma idéia mais igualitária de 

filiação37. 

Destarte, a atual legislação legitima além do casamento, a família formada 

pela união estável e a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes, conforme preleciona o artigo 226, parágrafos 3° e 4°, da Carta 

Magna, in verbis: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 

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

 

Consequentemente, o pátrio poder antes existente e a discriminação havida 

entre filhos passam por uma grande transformação, pois a mãe também recebe 

maior autonomia perante a família, bem como, os filhos são tratados de forma única. 

“Dominam, agora, os princípios da liberdade e da igualdade. Igualdade entre 

cônjuges, igualdade entre os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 

adoção.” 38. 

Assim, o pátrio poder, o qual prevaleceu durante décadas, perde forças com 

as novas normas inseridas no ordenamento jurídico brasileiro. A expressão ‘pátrio 

poder’ passa a ‘poder familiar’ 39, predominando de forma igualitária o exercício dos 

direitos e deveres inerentes ao núcleo familiar. A título de exemplo, corrobora o 

Código Civil de 2002, in verbis: 

“Art. 1.630. Os f ilhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 

(grifo meu). 
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar 
aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 

exclusividade. 

 

 
 
37  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p.7. 
38  Ibid., p.7. 
39  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 29. 
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Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar,  é 

assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.” 
 

O casamento sempre foi um instituto protegido juridicamente, porém, o que 

busca a atual doutrina e a jurisprudência, é o reconhecimento da entidade familiar 

não só pelos padrões pré-definidos em lei, mas principalmente, pelo afeto existente 

entre os envolvidos. 40 

No intuito de defender as uniões afetivas, Rizzardo expõe: 

De uma forma ou de outra, sempre existiu o casamento, desde os 

primórdios da vida humana. Como fato natural, a família precedeu o 
casamento, formada que foi pelo impulso biológico que originariamente 
uniam o homem e a mulher (...). A idéia de legalização das uniões surgiu na 

medida em que preponderava ou passou a dominar a exclusividade das 
uniões, ou sua consumação por força da afeição mútua, formando -se, 
assim, o casamento (...). Nos tempos presentes, verif ica-se uma signif icativa 

mudança de mentalidade no encarar o matrimônio. Em séculos mais 
remotos, e em especial por força de conceitos clericais, a f inalidade básica 
do matrimônio visava a procriação. Mais tarde, na época moderna, assume 

importância o caráter de união entre o homem e a mulher por se amarem. 41 
 

A nova realidade é a preocupação com os membros do grupo familiar, e a 

tentativa de se viabilizar maior felicidade aos seus integrantes, conforme assinala 

José Bernardo Ramos Boeira: 

A família ao transformar-se, valoriza as relações de sentimentos entre seus 
membros, numa comunhão de afetividade recíproca no seu interior. Assim, 
sob uma concepção eudemonista42, a família e o casamento passam a 

existir para o desenvolvimento da pessoa, realizando os seus interesses 
afetivos e existenciais, como apoio indispensável para sua formação e 
estabilidade na vida em sociedade43. 

 

Dentre as reformas legislativas e o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, constata-se uma busca para adequação da família às novas figuras 

 

 
 
40  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 7. 
41  Ibid., p. 7. 
42  Segundo o autor, José Bernardo Ramos Boeira, a expressão eudemonista, nos termos do  Novo 

Dicionário da língua portuguesa, quer signif icar a “doutrina que admite ser a felicidade individual 
ou coletiva o fundamento da conduta humana”, o que aproxima da afetividade. FERREIRA, Aurélio  

Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Ver. Aum. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986, p.734. 

43  BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de f ilho. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 22-23. 
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da atual sociedade, com a tentativa de garantir maior igualdade, liberdade, direitos e 

deveres às pessoas envolvidas na relação familiar. 
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3 O DIREITO DE FILIAÇÃO  

 

3.1 A FILIAÇÃO NA FASE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A consanguinidade dos filhos em relação aos pais não era sinônima de 

direito ao reconhecimento de sua filiação se desacompanhada do matrimônio dos 

pais, “por outro lado, o filho adotivo, ainda que não compartilhasse do mesmo 

sangue, era verdadeiro filho, porque introduzido no culto ancestral” 44. 

Calcado no modelo matrimonial de família, o Código Civil de 1916 vigorou 

por décadas mantendo o caráter discriminatório em relação ao direito de filiação.45  

Esse caráter era inicialmente evidenciado na própria disposição das normas 

do Código Civil de 1916 relativas à filiação já que tratava de maneira visivelmente 

discriminatória, no seu Livro I, da filiação legítima, após, regulamentava os meios de 

legitimação, para somente depois regulamentar as ínfimas possibilidades de 

reconhecimento dos filhos ilegítimos. 

Categoricamente classificados, portanto, como assinala Rose Melo 

Vencelau, os filhos ou eram legítimos ou ilegítimos: 

Pela sistemática codif icada de 1916 havia várias situações jurídicas 
relacionadas ao status de f iliação: a dos f ilhos legítimos e a dos ilegítimos 
(...) O status de f ilho recebia designação diversa, de acordo com o estado 

civil dos pais. Se casados entre si, tratava-se de f ilho legítimo; se entre eles  
não f igurasse laço matrimonial, de f ilho ilegítimo. Na classe deste último 
havia também situações jurídicas diversas, conforme fossem naturais ou 

espúrios.” 46. 
 

 
 

 
44  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. 5. ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense, 1996, p. 8. 
45  Art. 229. Criando a família legítima, o casamento legitima os f ilhos comuns, antes dele nascidos ou 

concebidos. (CCB/1996).  

46  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 11. 
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Ressalte-se que, quando do nascimento dos filhos, sendo a mãe casada, a 

presunção pater is est47 garantia aos filhos a legitimidade, “os filhos de pais casados 

têm, assim, e de pleno direito, estabelecidas a maternidade e a paternidade”.48  

A presunção pater is est era algo tão absoluto, que somente quando provada 

a impossibilidade de coabitação entre o marido e a mulher num determinado período 

antes do nascimento do filho, ou quando legalmente separados é que se cogitaria 

contestar tal legitimidade, que poderia ser feita somente pelo pai49, tudo em função 

da intocável reputação da família legítima, pois “o Código Civil de 1916 preferiu 

privilegiar a intangibilidade da família legítima em vez do vínculo sanguíneo (...) 

buscava-se a preservação da paz familiar que, muitas vezes, de fato não mais 

existia”50. 

Os filhos havidos nas relações extramatrimoniais, quando não se tratassem 

de filhos incestuosos ou adulterinos, só poderiam ser reconhecidos através de 

sentença judicial ou por reconhecimento voluntário, “vê-se então, que na filiação 

natural (a que não resulta do casamento dos genitores) há vínculo biológico ligando 

o filho ao seu pai (...)”. Porém, assinala Zeno Veloso que, “só pelo fato do 

nascimento, neste caso, a paternidade não estará determinada, sendo necessário 

outro ato, o reconhecimento da filiação”.51 

 

 
 
47  Segundo Leila Donizetti em sua obra Filiação Socioafetiva e Direito à Identidade Genética, a 

expressão pater is est quem nuptiae demonstrant – pai é aquele que prova sê-lo por meio do 
casamento. 

48  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 14. 
49  Art. 340.  A legitimidade do f ilho concebido na constância do casamento, ou presumido t al (arts. 

337 e 338), só se pode contestar, provando-se:  

I - que o marido se achava f isicamente impossibilitado de coabitar com a mulher nos primeiros 121 
(cento e vinte e um) dias, ou mais, dos 300 (trezentos) que houverem precedido ao nascimento do  
f ilho; 

II - que a esse tempo estavam os cônjuges legalmente separados.   

50  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 
no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 18. 

51  VELOSO, op. cit., p.14. 
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Os filhos legítimos, tidos como aqueles nascidos no lar matrimonial, 

recebiam toda proteção do ordenamento jurídico. A legitimação se dava quando os 

pais contraiam o casamento durante a concepção ou após o nascimento dos filhos52. 

Entre a distinção feita aos ilegítimos, tem-se que ainda eram divididos em 

naturais e espúrios. Os naturais, eram aqueles nascidos de pais que não tinham 

impedimentos para se casarem, eram os únicos que podiam ser reconhecidos pelo 

sistema do antigo Código Civil.53 

Já os espúrios, também advindos de relações extramatrimoniais, 

subdivididos em adulterinos e incestuosos (segundo a impossibilidade de contrair 

casamento por seus pais), não podiam ser reconhecidos.54 

Sobre a impossibilidade de reconhecimento dos filhos espúrios, para muitos 

intérpretes, o Código Civil de 1916 foi mais rigoroso, pois para efeitos de criação e 

alimentos, antes da promulgação dessa lei civil, havia uma maior permissividade.55 

Os filhos incestuosos eram aqueles advindos de relações proibidas por 

existência de parentesco ou afins, em graus vedados pela legislação.56 

Já os adulterinos, eram os filhos de pai ou de mãe casados com outra 

pessoa, que não fosse a genitora ou o genitor. Assim, tinham-se filhos adulterinos a 

patre e/ou filhos adulterinos a matre57. Filhos adulterinos a patre, nascidos de pai 

casado e mãe solteira, e os filhos adulterinos a matre, nascidos de mãe casada e pai 

solteiro. 

 
 

 
52  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 12. 
53  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p.19. 
54  Art. 358. Os f ilhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos.  

55  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. v. 6. Direito de Família. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
353. 

56  VELOSO, op. cit., p. 12. 
57  Ibid., p.12. 
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Dentre a classificação dos espúrios, Rodrigues aponta que existiam, ainda, 

os sacrílegos, que eram os filhos de pessoas ligadas ao voto de castidade, tais 

como, sacerdotes e freiras. Porém, tal categoria desapareceu do ordenamento 

quando da ruptura entre Estado e Igreja, e os classificados como sacrílegos passam 

a ser conhecidos apenas como naturais.58 

O art. 12659 da Constituição de 1937 causou grande polêmica, visto que, 

assegurava igualdade de direitos aos filhos naturais em relação aos legítimos, 

travando-se uma discussão em torno de tal norma. 

Para alguns juristas, a interpretação deveria ser no sentido de consagrar a 

‘igualdade’ estabelecida na lei a todos os ilegítimos, ampliando-se a aplicação. 

Porém, numa interpretação mais restrita, a igualdade definida em lei empregava-se 

apenas aos filhos naturais em relação aos legítimos. 

Assim, caso a aplicação da norma fosse estendida aos filhos ilegítimos, o 

art. 126 da CF/37 derrogaria os art. 358 60 e 363 61 do Código Civil de 1916 no que 

tange o impedimento de reconhecimento de filhos adulterinos e incestuosos62, 

prevalecendo a ‘igualdade’ de filiação.   

Outra grande polêmica, que causou muitos rumores nos Tribunais, foi a 

situação dos filhos de desquitados. Para muitos, não passavam de filhos adulterinos, 

no entanto, para outros, a afirmação é de que se tratava de filhos naturais. 

 
 

 
58  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. v. 6. Direito de Família. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 

346. 
59  Art. 126. Aos f ilhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei assegurará igualdade com os 

legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que em relação a estes incubem aos pais. 
(CF/37). 

60  Art. 358. CCB/1916. 
61  Art. 363. CCB/1916. 
62  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 19. 
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Em muitos julgamentos63 o argumento aplicado era de que “os filhos de 

desquitados, ou de pai ou de mãe desquitada com mulher ou homem sem 

impedimento para contrair casamento, não são adulterinos”, explicando a razão 

desse entendimento, segue a afirmação que “pelo desquite se dissolve a sociedade 

conjugal, ainda que mantido o vínculo matrimonial, desaparecendo as obrigações 

recíprocas dos cônjuges, entre as quais o dever de fidelidade, que é um efeito da 

coabitação e se extingue com a separação legal” 64. 

Com o advento do Decreto-Lei n° 4.737, de 24.09 de 1942, garantiu-se que 

os filhos poderiam ser reconhecidos ou demandar pela declaração de sua filiação, 

pouco importando se foi gerado antes ou após a dissolução da sociedade conjugal, 

a condição era a existência apenas do desquite65. 

Nas palavras de Veloso: 

O decreto-lei referido decidiu que podem ser reconhecidos, voluntária ou 
judicialmente, depois do desquite, os f ilhos havidos pelo cônjuge fora do 

matrimônio. Portanto, os f ilhos adulterinos, se sobreviesse o desquite do 
genitor, podiam ser reconhecidos ou demandar o seu reconhecimento, 
f icando derrogados os arts. 358 e 363 do Código Civil. 66 

 

Outras indagações surgiram, pois a sociedade conjugal não acabava apenas 

com o desquite, mas também nas situações em que ocorresse a morte ou a 

anulação do casamento, visto que o artigo só fazia menção ao desquite67, o que nas 

palavras de Caio Mário da Silva Pereira “é ilógico: os filhos adulterinos serão 

 
 

 
63  O Autor Zeno Veloso apresentou como exemplo em sua obra Direito brasileiro da f iliação e 

paternidade o julgamento dos embargos no RE n. 4.669 – PB, em 19.11.41. 
64  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 40. 
65  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. 5. ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense, 1996, p. 34-35. 
66  VELOSO, op. cit., p. 42. 
67  Art. 1°. O f ilho havido pelo cônjuge fora do matrimônio pode, depois do desquite, ser reconhec ido ,  

ou demandar que se declare sua f iliação. (Decreto-Lei n° 4.737, de 24.09 de 1942). 
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reconhecíveis se os cônjuges de desquitarem, e não o serão se o casamento 

terminar pela morte ou anulação!” 68. 

Nos casos de filhos adulterinos a patre, a invocação do Decreto - Lei n° 4. 

737 era cabível sempre que preenchida a condição de estar dissolvida a sociedade 

conjugal. Já nos casos dos filhos adulterinos a matre, a situação já seguia outros 

rumos, visto que, aplicava-se a presunção pater is est, considerando que os filhos 

nascidos na constância do casamento são do marido 69. 

Com a chegada da Lei n° 883 de 1949 70, novos rumos foram tomados 

quanto à permissão do “reconhecimento espontâneo ou compulsório do filho havido 

fora do matrimônio, quando dissolvida a sociedade conjugal”, uma vez que abrangeu 

toda forma de dissolução, seja pelo desquite, pela morte ou por anulação do 

casamento71. 

Todavia, a Lei n. 883/49 assegurava aos filhos, enquanto o pai fosse 

casado, apenas o direito de investigar a paternidade com o fim de pedir alimentos, e 

a ação deveria correr em segredo de justiça. No tocante à herança, estes filhos 

teriam direito à apenas metade do que viesse a receber os filhos legítimos ou 

legitimados 72.  

A Lei n° 6. 515 de 1977, chamada de Lei do Divórcio, não se limitou a 

regular apenas o divórcio quando estabeleceu em seu art. 3° que “a separação 

 
 

 
68  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. 5. ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense, 1996, p. 34-35. 
69  Ibid., p. 36. 
70  Art. 1°. Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimento  

do f ilho havido fora do matrimônio, e, ao f ilho, a ação para que se declare a f iliação.  (Lei n° 883 de 

1949). 
71  PEREIRA, op. cit., p. 38-40. 
72  DIAS, Maria Berenice. Quem é o pai? Disponível: http://www.mariaberenicedias.com.br/site/ 

content.php?cont_id=313&isPopUp=true Acesso em: 27 jan. 2009.  
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judicial põe termo aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime 

matrimonial de bens, como se o casamento fosse dissolvido” 73. 

Contudo, e de igual importância, pôs definitivamente fim a qualquer tipo de 

qualificação dada aos filhos de desquitados, quando estabeleceu em seu art. 51, 

uma nova regra de igualdade de condições no tocante a herança entre os filhos, 

afastando tratamento diferenciado entre eles. 74 

Após a Lei de Divórcio, foi editada a Lei n° 7.250 de 1984, alterando, 

também, a Lei n° 883/49 em seu art. 1°, parágrafo único. O parágrafo único passa a 

ser §1°, e introduziu-se um parágrafo 2°. A redação do aludido §2° 75, inseriu mais 

uma forma de reconhecimento de filho adulterino, pois estabelecia que mesmo na 

vigência da sociedade conjugal, o cônjuge separação de fato há mais de cinco anos, 

poderia realizar o reconhecimento. 76 

Ainda, sobre o tema, o entendimento de Veloso: 

Obedecendo aos princípios da igualdade, da reciprocidade, atentos para 
f ins e objetivos da Lei n. 7.250, observando todo o processo evolutivo do 
direito de família brasileiro, temos de concluir que o direito conferido na 

aludida lei não pode ser, somente, do cônjuge separado de fato,  mas, 
também, do f ilho, ou, até, principalmente do f ilho. 

 

Neste sentido, entendia-se que, não somente ao cônjuge separado caberá a 

aplicação da alteração normativa, mas, igualmente, aos filhos havidos das relações 

extramatrimoniais. 

 

 

 
 
73  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. 5. ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Forense, 1996, p. 43. 
74  Art. 51. A Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949 passa a vigorar com as seguintes alterações:  

1) (...) 
2) Art. 2º - Qualquer que seja a natureza da f iliação, o direito à herança será reconhecido em 
igualdade de condições." 

75  Lei n° 883/49: Art. 1° (...) 
 §2°. Mediante sentença transitada em julgado, o f ilho havido fora do matrimônio poderá ser 

reconhecido pelo cônjuge separado de fato há mais de 5 (cinco) anos contínuos. 
76  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 84. 
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3.2 A FILIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 227, parágrafo 6° 77, assinalou a 

igualdade de direitos e qualificação entre os filhos, havidos ou não da relação de 

casamento, ou por adoção. Bem como, é possível, ao mesmo modo, localizar tal 

afirmação no artigo 20 78 do ECA que proibiu quaisquer formas de discriminação 

relativas à filiação 79. 

Nos dizeres de Veloso: 

A Lei Maior não tem preferidos, não elegeu prediletos, não admite 
distinções em razão de sexo, aboliu por completo a velha ditadura dos 
varões e acabou, def initivamente, com a disparidade entre f ilhos, 

determinando a absoluta igualdade entre eles, proibindo, inclusive, os 
designativos que funcionavam como autêntica maldição. As denominações 
discriminatórias relativas à f iliação não podem mais ser utilizadas. Filho , de 

qualquer origem ou procedência, qualquer que seja a natureza da f iliação, é 
f ilho, simplesmente f ilho, e basta, com os mesmos direitos e deveres de 
qualquer outro f ilho. 

  

A nova ordem jurídica consagrou a doutrina da proteção integral à criança, 

tornado-a sujeito de direito, e aplicando como direito fundamental o direito à 

convivência familiar.80 

A previsão legal de que todos os filhos têm o direito à filiação, garante maior 

isonomia, afastando a idéia de filhos ilegítimos, independentemente do estado civil 

dos pais 81. 

 

 
 
77  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  

 (...) 

 §6° - Os f ilhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos 
e qualif icações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à f iliação.  (CF/88). 

78  Art. 20. Os f ilhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualif icações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à f iliação.  
(ECA). 

79  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 96. 
80  Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente (ECA).  
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Corroborando com tal afirmação, Jacqueline Filgueiras Nogueira: 

Ao que tange à f iliação, f inalmente acaba com a Lei Magna a tão 

desprezível discriminação, elevando todos os f ilhos à igualdade, proibida a 
utilização por quem quer que seja das designações que há anos foram 
utilizadas: de f ilhos legítimos, adotivos, legitimados, ilegítimos, espúrios, 

adulterinos e incestuosos, sendo doravante todos simplesmente f ilhos. (grifo 
meu). 82 

 

Com o advento do ECA, ratificou-se a proteção e cuidados com a criança e 

com o adolescente, que por sua vez já haviam alcançado na Carta Magna de 1988.  

O preceituado no artigo 27 do ECA, estabelece que o reconhecimento do 

estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, tornando-se 

um direito inerente aos filhos, podendo ser exercitado contra os pais ou seus 

herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça 83. 

O caráter personalíssimo, segundo Rose Melo Vencelau, já estava presente 

no Código Civil de 1916, “quando, por exemplo, prevê no art. 362 a necessidade do 

consentimento do filho para o reconhecimento ou no art. 363 que prescreve a 

legitimidade ativa para propositura de investigação de paternidade”. Ainda, quanto à 

indisponibilidade do reconhecimento, expõe que, “o estado das pessoas não está 

sujeito a transações. A filiação não é de cunho privado” 84. 

No que tange a imprescritibilidade, Vencelau explana: 

A imprescritibilidade se refere ao direito ao reconhecimento forçado, isto é, 
não se sujeita a prazo decadencial a ação de investigação de paternidade. 

De fato, não se trata de prescrição, mas de decadência. È a pretensão, que 
surge com a lesão a direitos subjetivos, que prescreve. O direito dos f ilhos 
ao reconhecimento judicial da f iliação é outra situação subjetiva, trata-se de 

direito potestativo 85. 

 

 

 
 
81  BARROS, Fernanda Otoni de. Do direito ao pai. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.69. 
82  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 47. 
83  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 99. 
84  VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.50. 
85  Ibid., p. 51. 
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É nesse momento que o reconhecimento de paternidade86 e o direito à 

filiação tomam maiores proporções e alcançam um patamar antes limitado, “não 

existe mais nenhum óbice para o estabelecimento da paternidade decorrente do 

estado civil dos genitores (...) mesmo que tenha sido gerado de uma relação 

adulterina ou incestuosa, o filho pode ingressar com a ação” 87. 

De singular, passa-se ao estágio de familiar plural, tendo em vista o 

reconhecimento da multiplicidade de famílias estabelecida na Constituição de 1988. 

A liberdade e a tutela jurídica dos sujeitos aumentam, tendo como centro 

fundamental o desejo e afeto dos componentes. 88 

O legislador constitucional manteve o modelo ‘ideal’ de família, sendo esta a 

constituída pelo casamento. Porém, não deixou de abranger, garantindo proteção 

estatal, as demais formas de entidade familiar. Destarte, a comunidade familiar pode 

ser aquela formada pela união estável (art. 226, §3°) 89, ou pela família 

monoparental (art. 226, §4°) 90, devendo a palavra família, ser interpretada em seu 

sentido mais amplo. 91 

A união estável é convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e 

mulher que não tenham optado pelo casamento, por isso, devem ser uniões que 

sejam caracterizadas pela estabilidade e por certa duração, excluindo-se as relações 

precárias, ocasionais. 92 

 
 

 
86  O tema reconhecimento de paternidade será melhor estudado dentro da explanação referente à 

Lei 8.560/92. 
87  VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 99. 
88  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 48. 
89  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. CF/88) 
 § 3°. (...) é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar (...) 
90  Art. 226. (...) 

§ 4°. Entende-se, também (...) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
91  NOGUEIRA, op. cit., p. 50. 
92  Ibid., p. 51. 
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Já a família monoparental é aquela formada por qualquer um dos pais e 

seus descendentes, seja por opção dos integrantes (pessoas solteiras, separadas), 

ou por qualquer outra situação (morte de uma das partes). Desta forma, restará uma 

vinculação apenas entre pai e filho, ou entre mãe e filho.93 

Portanto, na tentativa de adequar-se a nova realidade social, o legislador 

não só inovou o modelo de entidade familiar, como também deu novo tratamento ao 

antigo ‘pátrio poder’, inovando sua denominação para ‘poder familiar’. 

A previsão do ECA,  estabelece que referido poder deverá ser exercido pelo 

pai e pela mãe94, “na forma que dispuser a legislação civil”, assim, quando 

promulgado o Código Civil de 2002, no que concernem as inovações, não há que se 

falar em derrogação da lei anterior (ECA), exceto quanto à denominação pátrio 

poder substituída por poder familiar, passando a ter aplicação comum nos campos 

de ambas as leis 95. 

Na exposição de Lôbo, quando referir-se a poder familiar, tanto na Lei Civil, 

quanto no Estatuto, a interpretação deve ser abrangente, em compatibilidade ao que 

prevê a Constituição, não restringindo tal titularidade somente aos pais, durante o 

casamento ou a união estável: 

Ante o princípio da interpretação em conformidade com a Constituição, a 
norma deve ser entendida como abrangente de todas as entidades 

familiares, onde houver quem exerça o múnus, de fato ou de direito, na 
ausência de tutela regular, (...). O poder familiar, concebido como múnus, é 
um complexo de direitos e deveres. O poder familiar não é mais o âmbito de 

competência delegada ou reconhecida pelo Estado para exercício de 
poder.96  

 
 

 
93  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 51. 
94  Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma 

do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. (ECA). 

95  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. In: DIAS, Maria Berenice, e PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha. Direito de família e o novo Código Civil. 4. ed. rev. Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p. 153. 

96  Ibid., p. 154. 
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Faz-se necessário observar que o tema “poder familiar” não é apenas um 

marco na evolução quanto a sua denominação, mas principalmente em relação ao 

seu alcance, pois garantiu uma gama de direitos às crianças e adolescentes. 

O tratamento dado aos filhos deve priorizar seus direitos, e o poder familiar 

em si, deve ocupar-se de todo conjunto de deveres jurídicos estabelecidos na 

legislação a partir da Constituição de 1988. Ainda, não se trata de um poder 

discricionário, uma vez que o Estado reserva-se o controle sobre ele 97. 

Destarte, consagrando e priorizando o interesse da criança, como meio de 

realização de seus direitos “a Constituição de 1988 adotou o estatuto unitário da 

filiação, garantindo a todos, a possibilidade de serem reconhecidos”. A paternidade 

torna-se um direito, sem limitações, acabando de vez com qualquer forma de 

discriminação. 98   

Para se aplicar o direito de filiação, tem-se que, ou o pai reconhece 

espontaneamente seu filho, ou o faz por meio de sentença judicial. Recentemente, 

introduzida no ordenamento jurídico, a Lei 8.560 de 1992, que trata da averiguação 

oficiosa de paternidade, eliminou qualquer tipo de barreira no tocante ao 

reconhecimento de paternidade, pois flexibilizou os meios para tanto 99. 

 
 

 
97  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. In: DIAS, Maria Berenice, e PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Direito de família e o novo Código Civil. 4. ed. rev. Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 150. 
98  NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 75. 
99  Ibid., p. 41. 
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O artigo 1° 100 da Lei n. 8.560, traz as formas de reconhecimento 

espontâneo, que poderá ser feito no registro de nascimento do filho, por escritura 

pública ou escrito particular, por testamento ou por manifestação expressa ao juiz. 

101 

A referida Lei trouxe o último estágio legislativo no estabelecimento da 

paternidade, pois, além das possibilidades tradicionais de reconhecimen to, como o 

registro de nascimento, a escritura pública e o testamento, acrescentou -se o escrito 

particular e a manifestação direta e expressa ao juiz 102. 

O art. 2° 103 e seus parágrafos atribuíram legitimidade ao juiz para notificar o 

suposto pai, que foi indicado pela genitora no registro de nascimento do filho. Caso o 

notificado não atenda o prazo de 30 dias para comparecer em juízo, os autos serão 

remetidos ao Ministério Público, para que, havendo elementos, intente com a ação 

de investigação de paternidade. 104 

A legitimidade ativa prevista ao Ministério Público 105 para propositura da 

ação de investigação de paternidade equivale dizer que ao parquet é possível agir 

como substituto processual 106, agir em nome próprio, mas na defesa do interesse 

 
 

 
100 Art. 1°. O reconhecimento dos f ilhos 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. 
101 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 112. 
102 Ibid., p. 112. 
103 Art. 2°. Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o of icial 

remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, prof issão, identidade e 
residência do suposto pai, a f im de ser averiguada of iciosamente a procedência da alegação.  

104 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 76. 

105 Art. 2° (...) 

 § 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notif icação judicial, ou negar a 
alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que 
intente, havendo elementos suf icientes, a ação de investigação de paternidade.  

106 Art. 6° (CPC). 
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da criança, visto que, ao Estado, à sociedade e a família cabem o dever de garanti-

los.107 

Já o Código Civil de 2002, repete em seu artigo 1. 596 108 as disposições 

constitucionais sobre o estabelecimento da igualdade entre os filhos. Assim, com a 

vigência do Novo Código, embora a Constituição de 88 já tivesse revogado o Código 

pretérito, põe-se, finalmente, termo à letra da norma oitocentista. 109  

O Novo Código mantém a presunção pater is est em seu art. 1. 597 e incisos 

110, porém, além dos dois primeiros incisos (que já havia referência no Código 

anterior), incluíram-se três novas possibilidades, relativas à reprodução humana 

assistida. 111 

Nos termos da lei civil anterior (art. 340 112), o art. 1. 598 113 da atual 

legislação, também assegura a possibilidade de impugnação da filiação, assim 

expõe Arnaldo Rizzardo que o Código de 2002 “primando pela objetividade, dá 

 

 
 
107 VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 50-51. 
108 Art. 1. 596. Os f ilhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualif icações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à f iliação.  
109 VENCELAU, op. cit., p. 53. 
110 Art. 1. 597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os f ilhos:  

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal;  
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedad e conjugal, por morte, 
separação judicial, nulidade e anulação do casamento;  

III - havidos por fecundação artif icial homóloga, mesmo que falecido o marido;  
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 
concepção artif icial homóloga; 

V - havidos por inseminação artif icial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.  
111 VENCELAU, op. cit., p. 54-55. 
112 Art. 340.  A legitimidade do f ilho concebido na constância do casamento, ou presumido tal, só se 

pode contestar, provando-se: 
I-que o marido se achava f isicamente impossibilitado de coabitar com a mulher nos primeiros 121 
(cento e vinte e um) dias, ou mais, dos 300 (trezentos) que houverem precedido ao nascimento do  

f ilho; 
II-que a esse tempo estavam os cônjuges legalmente separados.  

113 Art. 1. 598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso II do art. 

1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum f ilho, este se presume do primeiro 
marido, se nascido dentro dos trezentos dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, 
se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art .  

1597. 
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ensejo à prova da impossibilidade de concepção através da relação com o marido 

ou o companheiro porque inexistia a união na época, ou porque presente qualquer 

fator impossibilitante da relação sexual”. 114 

Verifica-se, portanto, que não há incisivas alterações jurídicas concernentes 

à procriação no âmbito da atual legislação civil infraconstitucional, visto que, por 

sorte, as conquistas mais significativas foram obtidas por meio da Magna Carta.115  

A nova tendência vislumbra-se por meio da ciência que em muito tem 

auxiliado no estabelecimento da filiação, fazendo com que a relação paterno-filial 

alcance maior veracidade. 

Através de exames laboratoriais mais avançados, chamados de exames de 

DNA, que chegam a garantir resultados de quase 100% de certeza genética, a 

presunção pater is est, passa a ser questionada com maior fundamento. 116 

Se outrora, na ação de investigação de paternidade havia a presunção da 

verdade, se a certeza do juízo, derivada do princípio do livre convencimento, era 

unicamente relativa, o teste de DNA permitiu a irrefutabilidade da certeza da 

paternidade biológica. Adverte Zeno Veloso que “[a]s presunções, deduções, 

indícios, conjecturas, testemunhos, todos os meios tradicionais de prova parecem 

frágeis, deficientes, descartáveis diante da prova soberba do teste de DNA.”117 

Cabe ressaltar, ainda, que a certeza trazida pelo DNA trouxe um resultado 

evolutivo indireto que favoreceu as investigações de paternidade e, 

consequentemente, a proteção dos direitos de filiação. Explica-se: 

 
 

 
114 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 425. 
115 FACHIN, Rosana. Direito de família e o novo Código Civil . Coord. Maria Berenice Dias e 

Rodrigo da Cunha Pereida, 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey e IBDFAM, 2003, p. 114. 
116 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 78-79. 
117 VELOSO, Zeno. A dessacralização do DNA. In: A Família na Travessia do Milênio, Anais do II 

Congresso Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Belo Horizonte, 2000, p. 196. 
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A principal defesa apresentada pelos réus das ações de investigação de 

paternidade, quando não era possível negar a existência de relação sexual ou 

mesmo negar que as relações não coincidiam com a data da concepção do filho, o 

que tornava a mulher nada mais que uma aventureira interesseira, era a tentativa de 

denegrir a imagem da progenitora. Para tanto usava-se artimanhas como a arguição 

da exceptio plurium concubentium, ou seja, buscava-se a exceção da maternidade 

com a alegação que no momento da concepção do filho a figura materna mantinha, 

concomitantemente, uma pluralidade de relacionamentos sexuais, impossibilitando a 

determinação da presunção de paternidade com certeza aceitável.118 

Dessa maneira, demonstra Veloso ao citar Rolf Madaleno o prejuízo que se 

acometia aos filhos que não tinham sua paternidade investigada por receio da figu ra 

materna: 

Como aponta Rolf Madaleno, a preferida das defesas denunciava que a 
mãe, ao tempo da concepção do f ilho, havia mantido uma pluralidade de 

relacionamentos sexuais, informando o mestre gaúcho que, seguramente, 
era este o mais abjeto de todos os constrangimentos processuais, porque, 
em sociedade de padrões inf lexíveis de comportamento da mulher, sugerir-

lhe, maldosamente, uma vida promíscua, de múltiplos parceiros, 
representava risco que as mulheres de boa estirpe nem sempre estavam 
dispostas a correr, inibidas pela vil ameaça de verem enlameadas, 

falsamente, sua moral e sua dignidade pessoais.119 
 

Com a possibilidade da materialização da certeza que já se interiorizava na 

mãe, era possível que intentasse a ação de investigação de paternidade sem 

maiores receios de falsas acusações que agora poderiam ser facilmente afastadas. 

A segurança jurídica da presunção de paternidade, portanto, já não mais 

pode ser garantida diante dos fatos efetivamente colocados, o que tornava evidente 

 
 

 
118 VELOSO, Zeno. A dessacralização do DNA. In: A Família na Travessia do Milênio, Anais do II 

Congresso Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Belo Horizonte, 2000, p. 196.  
119 Ibid., p. 196 
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a hipocrisia nas decisões que, em desrespeito aos direitos do filho, afastavam a 

realidade biológica. 

Assim, a verdade matrimonial juridicamente presumida, tutelada como se 

verdade biológica fosse, não mais pode ser sustentada, permitindo que se 

alcançasse a realidade biológica da paternidade. 120 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
120 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 84. 
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4 DOS MEIOS PARA RECONHECIMENTO DA AFETIVIDADE COMO VALOR 

JURÍDICO 

 

4.1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Muitos são os autores e as divergências no que se refere ao estudo dos 

direitos da personalidade, contudo, divergências a parte, não há, talvez, melhor 

maneira de se iniciar qualquer estudo sobre esses direitos que reverenciar o notável 

ensinamento do Professor Miguel Reale: 

A pessoa, como costumo dizer, é o valor-fonte de todos os valores, sendo  o  
principal fundamento do ordenamento jurídico ; os direitos da personalidade 
correspondem às pessoas humanas em cada sistema básico de sua 

situação e atividades sociais, como bem soube ver Ives Gandra da Silva 
Martins.121 

 

Partindo desse conceito, os direitos personalíssimos nada mais são que 

garantias da pessoa em si;da formação da personalidade de cada individuo em 

todos os seus aspectos: físicos,morais e intelectuais.Sem que esses direitos sejam 

garantidos, a personalidade acaba por ser dilapidada. 

Esses direitos,ao que pese as opin iões contrárias,são inerentes à própria 

existência do indivíduo;são relacionados a atributos inerentes à condição humana. 

Cabe, portanto,ao Estado reconhecê-los e buscar a sua efetividade plena,dotando-

os de proteção própria contra o arbítrio do poder público ou às incursões de 

particulares.122 

Os direitos fundamentais, vale ressaltar, corresponderão a um valor 

fundamental que será revelado em determinado ponto evolutivo de uma 

sociedade123.  

 
 

 
121 REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. Disponível: http://www.miguelreale.com.br/ 

artigos/dirpers.htm. Acesso em 27/01/2009. 
122 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995, p. 119. 
123 REALE, op. cit. 
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Isso não significa dizer que o respectivo valor fundamental tutelado somen te 

passa a existir quando se pretende efetivamente protegê-lo de qualquer turbação 

através de sua positivação, posto que a sociedade se mantém em constante 

evolução, no que não lhe acompanha a normatização, com descobertas que fazem 

surgir novas formas de agressão a personalidade humana, que reclama igualmente 

novas formas de proteção e de fazer cessar essas ameaças. 

Ou seja, os valores priorizados em determinado momento histórico, como 

bem salientou Miguel Reale124, acabam por constituir o horizonte de Jasper, ou seja, 

tornam-se o objetivo principal da tutela jurídica, fazendo com que a aproximação da 

plena efetivação desses valores faça com que novos valores sejam somados ao 

conjunto, afastando novamente a integral tutela da personalidade, tudo num 

processo cíclico, sem fim, determinando o caminho da evolução. 

Foi justamente observando essa estrutura evolutiva que a Constituição de 

1988, em evidente reação ao militarismo autoritário e ao positivismo puro, tratou de 

forma inédita125 a preservação da dignidade humana, retirando o patrimônio do 

centro de proteção jurídica e o substituindo pelo individuo.  

Leila Donizetti, nessa mesma acepção, aponta “que a configuração do 

Direito nesse inicio de século é marcada pela substituição da tutela patrimonial pela 

existencial – outrora relegada”. Essa mudança paradigmática encontra respaldo no 

 
 

 
124 REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. Disponível: http://www.miguelreale.com.br/ 

artigos/dirpers.htm. Acesso em 27/01/2009. 
125 A dignidade humana já esteve presente em outras constituições brasileiras, porém nunca antes se 

observou a abrangência e a importância atribuída a esse princípio como fez o legislador da 

Constituição Cidadã. 
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aparato normativo constitucional que tem como objetivo assegurar ao cidadão os 

direitos e garantias fundamentais inseridos na Carta Magna.126  

Nesse contexto inovador, a dignidade da pessoa humana foi introduzida ao 

ordenamento jurídico com caráter de fundamento da República Federativa do Brasil 

e do Estado Democrático de Direito, com a consequência de que o Estado não pode 

se afastar do seu cumprimento e tem o dever de oferecer as condições para a sua 

efetivação.127 

 Nessa seara, no atual momento evolutivo em que se encontra o Brasil, não 

é concebível que se imagine a tutela dos direitos da personalidade sem que se 

correlacione essa proteção com a garantia da dignidade da pessoa humana, motivo 

pelo qual é dotado de oponibilidade erga omnes, de não patrimonialidade, de 

indisponibilidade, de imprescritibilidade e de intransmissibilidade.   

 

4.1.1 A filiação como garantia da dignidade humana 

 

A partir do momento que se pretende garantir a dignidade da pessoa 

humana, o que passa necessariamente pela garantia dos direitos personalíssimos, 

não é possível que se imagine que o ordenamento constitucional e 

infraconstitucional não protejam o direito à filiação inerente a qualquer individuo, 

independente de sua idade, raça, sexo, ou qualquer outra característica 

diferenciadora.  

 
 

 
126 DONIZETTI, Leila. Filiação Socioafetiva e Direito à Identidade Genética. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2007, p. 52. 
127 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

III - a dignidade da pessoa humana; (...) 
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A Constituição em seu capitulo VII quando trata da família, da criança, do 

adolescente e do idoso, enfatiza a necessidade dessa proteção como forma de por 

fim ao tratamento discriminatório que até o momento era conferido aos filhos havidos 

fora do casamento. 128 

Observe que o legislador infraconstitucional, ao editar o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, em seu artigo 27129, quando tratou da filiação também reconheceu 

sua natureza de direito personalíssimo, repetindo o mandamento constitucional.130 

É, em um primeiro momento, através do reconhecimento da paternidade que 

o individuo alcança o direito à identidade, já que, de acordo com Carlos Bittar, esse 

direito “se constitui um elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral. 131 

No momento em que o filho sabe quem são seus pais, é possível que muitos 

dos seus elementos de identificação possam ser visualizados por si mesmo e pelos 

demais com quem o filho convive. Esse indivíduo será normalmente associado e 

caracterizado, tendo em vista a família a que pertence, mesmo porque, é com a 

convivência familiar, umas das responsáveis pela sua formação psíquica e moral, 

que o filho formará parte de seu caráter.  

Não há dúvidas, considerando que todos têm um pai biológico, e que a 

Constituição garantiu à todos essa identificação, sobre a importância existente na 

 
 

 
128 A oposição a essa mudança era tão intensa que mesmo com a Constituição de 88 determinando o  

tratamento igualitário aos f ilhos, muitos foram os que defenderam que o os f ilhos adulterinos e 
incestuosos não poderiam ser reconhecidos já que o artigo 358 do Código Civil de 1916 não hav ia 
sido expressamente revogado, o que de fato foi feito pela Lei 7.841 de 1989. Entretanto, como 

esse artigo era contrário ao novo ordenamento constitucional, não seria possível que se 
concebesse a sua revogação já que não havia nem mesmo sido recepcionado.  

129 Art. 27. O reconhecimento do estado de f iliação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça. 

130 O fato de o legislador ter elencado somente duas das características da f iliação como direito 

personalíssimo não tem o condão de afastar as demais, ou seja, o direito a f iliação é também  
dotado de oponibilidade erga omnes, de não patrimonialidade e de intransmissibilidade. 

131 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995, p.120. 
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evolução científica aplicada às perícias de investigação de paternidade fundadas no 

exame de DNA, permitindo que se determine com maior exatidão que “[f]ilho é o filho 

de sangue, cuja prova da descendência genética é a prova suprema”132. 

Entretanto, na conjectura social em que se encontra o Brasil, sob a luz da 

certeza biológica, não se pode deixar de indagar se essa deve ser a realidade 

sempre aplicada ao instituto da filiação como forma de garantir aos filhos seus 

direitos em toda sua plenitude; se essa identidade genética terá o condão de garantir 

o direito de identidade em todos os seus sentidos: físico, social, moral, patrimonial, 

etc. 

 

4.2 A AFETIVIDADE COMO PRINCÍPIO JURÍDICO 

 

Apesar das constatações já apresentadas no Brasil em 1979 pelo Professor 

João Batista Villela em seu artigo Desbiologização da Paternidade, onde confrontou 

a “paternidade” e a “procriação”, e afirmou que “ser pai ou ser mãe não está tanto no 

fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir”133, foi somente após a edição 

da Constituição de 1988, a qual coroou a evolução do tratamento da família e a 

estendeu a filiação, que a doutrina brasileira passou a se dedicar com mais afinco a 

essa questão. 

A Constituição de 1988, ao passo que determina expressamente a igualdade 

entre os filhos havidos ou não na constância do casamento, ou por adoção, deixa 

claro que há a paternidade biológica, visto que permitiu com esse dispositivo o 

 

 
 
132  FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 

p. 74. 
133 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Disponível: http://www.buscalegis. 

ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/view/28298/27855. Acesso em 16 ago. 2008. 
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afastamento do laço paternal jurídico consubstanciado na presunção pater ist est em 

favor da ascendência consangüínea.  

Entretanto, muito mais incisivo foi o efeito secundário trazido com a 

possibilidade jurídica e científica de identificação da ascendência genética: 

perceberam-se com maior clareza os ensinamentos do Professor Villela: 

“paternidade não é sinônimo de procriação”. 134 

Na mesma seara, lecionou Vencelau ao constatar que “a Carta Magna 

privilegia o critério sanguíneo, mas, também, os laços afetivos, na medida em que 

não permite discriminações”. Desse modo, também traz a afetividade como princípio 

jurídico presente no Direito de Família constitucional, visto que, a igualdade entre 

filhos e a proteção às entidades familiares são fundamentadas na afetividade. 135 

Percebe-se ainda, nesse mesmo contexto constitucional, a importância 

atribuída ao casamento. Todavia, é evidente também que o texto constitucional 

pretendeu garantir maior proteção à família, determinando expressamente a 

proteção dos seus membros, através da limitação do poder familiar, da imposição do 

dever da paternidade responsável, da garantia à proteção individual de todos os 

familiares; determinações estas sedimentadas na garantia da dignidade humana. É 

esse posicionamento de ver a família com ênfase aos familiares em detrimento dos 

seus patrimônios, como forma de regulamentação legal, que Lobo classifica como 

repersonalização.136 

 

 
 
134 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Disponível: http://www.buscalegis. 

ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/artic le/view/28298/27855. Acesso em 16 ago. 2008. 
135 VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 114. 
136 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na f iliação. Jus Navigandi, Teresina, ano 

4, n. 41, maio 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527 Acesso em 16 

ago. 2008. 
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Há também que se considerar igualdade entre filhos adotivos e biológicos, 

resultado da mesma linha de estruturação constitucional que permitiu a concepção 

plurifamiliar, onde a família monoparental, assim como a formada pela união estável, 

foi elevada à mesma dignidade da família matrimonializada.137 

A partir dessa concepção eudemonista, supera-se o posicionamento de que 

todos os indivíduos deveriam atuar para a manutenção da família e do casamento a 

qualquer custo, e passa-se a entender que a busca da felicidade de cada membro 

deve ser perseguida. Aqui o papel da família e do casamento é justamente contribuir 

para a evolução individual de seus membros.138 

Cada membro deve buscar a felicidade individual e coletiva, onde existe o 

companheirismo e a solidariedade de um com o outro, onde a igualdade, o respeito 

e a liberdade são práticas constantes.139 

Assim, do mesmo modo que a realidade biológica é importante para o 

conhecimento da origem genética140 do individuo como forma de efetivação da 

garantia dos seus direitos personalíssimos, é importante destacar, conforme salienta 

Lobo, com costumeiro acerto, que “[o] princípio da afetividade é fato jurídico-

constitucional, pois é espécie do princípio da dignidade humana e emerge das 

normas acima referidas, que o sistematizam.”141 

 
 

 
137 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na f iliação. Jus Navigandi, Teresina, ano 

4, n. 41, maio 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527 Acesso em 
16/08/2008. 

138 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e da paternidade presumida. Porto Alegre: 

Sergio A. Fabris, 1992, p. 25. 
139 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto 

como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 54. 
140 Além do fato do direito a identidade genética, não se pode esquecer que trata-se, até mesmo, da 

garantia da integridade f ísica do f ilho, que pode ter uma doença hereditária controlável e nem 
mesmo ter idéia disso. 

141 LOBO, op. cit. 
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Segundo elucida Donizetti, “relações afetivas atualmente trazem, 

principalmente, a idéia de cumplicidade, de intimidade e, sobretudo, de participação 

mútua” 142, entretanto, além disso, a afetividade como forma de estabelecimento de 

paternidade, na lição de Jacqueline Figueiras Nogueira, parte do conceito de que 

“deve ser considerado como pai aquele que, embora não o seja no ponto de vista 

biológico, é o homem que ama, cria, educa e alimenta uma criança, assumindo 

todas as funções inerentes de pai, sendo este considerado como tal pela criança”143.  

A paternidade responsável144, facilitada pela evolução dos métodos 

contraceptivos e pelo afastamento da Igreja e do Estado, contribuiu sobremaneira 

para a formação desse novo contorno cominado à filiação, já que permite a escolha 

em ser o progenitor, ou seja, o querer ser pai e o querer ter um filho tem início com 

um ato de afeto. 

Quando se decide por ser pai, em decorrência dessa responsabilidade 

constitucionalmente determinada, os pais, juntamente com a sociedade e o Estado, 

assumem as responsabilidades de assegurar aos filhos, o direito à vida, saúde, 

educação, alimentação, lazer, cultura, profissionalização, respeito, dignidade, 

liberdade e à convivência familiar, o que significa que estão decididos a criar um 

vinculo afetivo.145 

Não mais pode ser tolerada, no cenário atual, a incerteza do resultado das 

relações sexuais de outrora, ou seja, “desfruta-se o sexo e a procriação, como 

 
 

 
142 DONIZETTI, Leila. Filiação Socioafetiva e Direito à Identidade Genética. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2007, p. 83. 
143 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 54. 
144 Art. 226, § 7°. 
  Art. 227 (CF/88). 
145 VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 114-115. 
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opção, desejo, projeto parental, só nestas óticas, capaz de justificar e legitimar a 

paternidade, porque voluntária.”146 

Diga-se, entretanto, que não se afasta a possibilidade de existência de afeto 

quando o filho não foi planejado, e muito menos que os pais se eximem da 

responsabilidade decorrente do poder familiar. 

Outro rol de possibilidades veio para garantir a evolução do direito familiar. 

Ainda que seja biologicamente impossível ao casal a assistência à procriação, hoje, 

a maioria desses problemas soluciona-se através dos métodos de reprodução 

assistida, onde se permite da mesma maneira o planejamento familiar fundada na 

vontade de ser pai ou mãe. Trata-se da inseminação artificial, da fecundação in vitro, 

da doação de óvulos e da gestação de substituição (comumente conhecida como 

barriga de aluguel).147 

Tratam-se das paternidades presumidas reguladas pelos incisos III, IV e V 

do artigo 1597 da atual lei civil: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os f ilhos:  
(...) 
III - havidos por fecundação artif icial homóloga, mesmo que falecido o 

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

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

 

Já no que se refere a gestação por substituição, não houve menção 

expressa pelo Código Civil, e a única regulamentação que se conhece no Brasil está 

 

 
 
146 LEITE, Eduardo de Oliveira. Exame de DNA, ou, o Limite Entre o Genitor e o Pai. In: Eduardo de 

Oliveira Leite. (Org.). Grandes Temas da Atualidade: DNA como meio de prova da f iliação - 
aspectos constitucionais, civis e penais. 2. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2002, v. 1, p. 81. 

147 CAVALCANTI, André Cleófas Uchôa. Família, dignidade e afeto: possibilidades e limites 
jurídicos para o estabelecimento de múltiplos laços parentais . São Paulo: Pontif ícia Universidade 
Católica, 2007, 224 p. Tese de doutorado. Disponível: http://www.dominiopublico.gov.br/download/ 

texto/cp032626.pdf . Acesso em: 03 abr. 2009, p. 51. 
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contida na Resolução 1.358 do Conselho Federal de Medicina editada para 

regulamentar o caráter ético da reprodução assistida. 

Para que se permita ao médico realizar esse procedimento, será necessário 

que alguma disfunção impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética. As 

doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num 

parentesco de até segundo grau. Ou seja, entre mãe e filha, avós, irmãs e netas. A 

doação temporária, ainda, do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.148   

A principal dificuldade no enfrentamento dessa modalidade de reprodução 

assistida é o conflito social que dele pode decorrer já que tanto a doadora do óvulo, 

como a doadora temporária do útero, pode desenvolver uma relação de afeto com o 

futuro filho. O afeto da doadora do material genético decorre da vontade de ser mãe, 

ao passo que o acompanhamento do crescimento do feto no útero pela gestante 

temporária pode gerar igual, ou até mesmo mais intensa, relação afetiva. 

No que toca a criação de laços afetivos com o filho biológico, é bastante 

elucidativa a comparação apresentada por Bernard This: 

A paternidade está ligada ao problema da adoção, já que, genitor ou não, 

adotamos nossos f ilhos. Eles também nos adotam: ‘É o meu pai, é a minha 
mãe’. O pronome possessivo exerce, nesta f rase declarativa, uma função 
bem precisa, já que aquele que fala não é apenas um mamífero vertebrad o, 

mas se revela submetido aos efeitos da palavra.149  
 

Após as várias transformações apresentadas, não se pode negar que a atual 

família é sociológica, ou seja, alicerçada principalmente no afeto. Esse afeto que 

outrora era desnecessário e presumido nas relações patriarcais, hoje, é a razão da 

 

 
 
148 Resolução 1.358 do Conselho Federal de Medicina de 11 de novembro de 1992. 
149 THIS Bernard Apud. VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, 

biológica e afetiva no estabelecimento do vínculo paterno -f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 

112. 
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existência das relações familiares.150 “Da família matrimonializada por contrato 

chegou-se à família informal, precisamente porque afeto não é um dever e a 

coabitação uma opção, um ato de liberdade” 151 

Resumidamente, nos dizeres de Lobo:  

A afetividade é construção cultural, que se dá na convivência, sem 
interesses materiais, que apenas secundariamente emergem quando ela se 
extingue. Revela-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade. 

Como todo princípio, ostenta f raca densidade semântica, que se determina 
pela mediação concretizadora do intérprete, ante cada situação real. Pode 
ser assim traduzido: onde houver uma relação ou comunidade unidas por 

laços de afetividade, sendo estes suas causas originária e f inal, haverá 
família. A afetividade é necessariamente presumida nas relações entre pais 
e f ilhos, ainda que na realidade da vida seja malferida, porque esse tipo de 

parentesco jamais se extingue. 152 
 

Nesta esteira, verifica-se que, no tocante a relação paterno-filial, a verdade 

jurídica, como critério jurídico de atribuição de tal vínculo, desprende-se da ficção 

legal, abrindo-se espaço a nova realidade formada entre pais e filhos, visto que, 

verdades biológicas ou jurídicas não são suficientes para preencher o conteú do 

dessas relações.153 

Tido como elemento essencial, indispensável, portanto, o afeto une, e a falta 

dele, causa a desunião familiar e sua consequente desintegração. Assim, cabe aos 

indivíduos dessa relação, cultivá-lo dia-a-dia, alimentando o cuidado recíproco, a 

cooperação, amizade, cumplicidade e o companheirismo. 154 

A família sociológica deve sempre buscar que os laços afetivos prevaleçam, 

inclusive pelo que, conforme foi enfatizado, os pais ocupam um novo papel em 

 

 
 
150 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001, p. 53. 
151 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 

p. 98. 
152 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na f iliação. Jus Navigandi, Teresina, ano 

4, n. 41, maio 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527 Acesso em 

16/08/2008. 
153 VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva 

no estabelecimento do vínculo paterno-f ilial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 111. 
154 NOGUEIRA, op. cit., p. 53. 
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relação aos filhos, pois “assumem integralmente a educação e a proteção de uma 

criança, que, independentemente de algum vínculo jurídico ou biológico entre eles, a 

criam, a amam e a defendem, fazendo transparecer a todos que são seus pais.” 155 

Ainda assim, o Código Civil não afastou a presunção de paternidade pater ist 

est, ainda que seja por reconhecer que a realidade jurídica normalmente coincide 

com a realidade biológica, “pois, na normalidade das relações, o pai biológico é 

realmente o marido da mãe” 156, do reconhecimento de que nem sempre essas duas 

verdades coabitarão. 

Portanto, não há qualquer dúvida que o ideal para o bem-estar do filho, que 

essas três vertentes sejam coincidentes; que a presunção de paternidade biológica 

possa ser confirmada, e que o pai biológico, com o passar do tempo passe a 

construir a paternidade afetiva com o seu filho. Trata-se da ideal união da tríplice 

paternidade. 

O ilustre Professor Luiz Edson Fachin, confrontando as conquistas 

referentes à filiação, já apontava a necessidade de se buscar o melhor modelo 

paternal dentro das evidentes variações permitidas pelo ordenamento jurídico: 

Na tentativa de localizar essas respostas, é possível, por um lado, 
reconhecer a paternidade na visibilidade das relações entre pai e f ilho, pois 

esse liame se constrói; não é apenas um dado. A paternidade se faz. 
Na origem do sangue, por outra parte, a paternidade também se apresenta, 
embora pai pode não ser quem emprestou sua colaboração na geração 

genética da pessoa. 
Com ou sem laços de afeto e de sangue, a seu turno, a norma jurídica, d o 
mesmo modo, encarrega-se de determinar a paternidade; contudo, pai 

também pode não ser aquele a quem o ordenamento jurídico 
presuntivamente atribui a paternidade. 
Se por aí já se vê o quanto é íngreme a senda para encontrar a verdadeira 

paternidade, o f inal desse século tem trazido à tona debate que acrescenta 
mais pedras no meio do caminho.157 

 
 

 
155 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 
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157 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 
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Nesse mundo onde se permitem três realidades distintas, e considerando 

que nem sempre a mesma realidade pode ser aplicada igualmente a todos os casos, 

é de importância nuclear que se determine como é possível a doutrina, e 

principalmente, os Tribunais pátrios, tratar com a justiça necessária cada situação 

em busca da paz familiar. 

 

4.3 A POSSE DE ESTADO DE FILHO 

4.3.1 A posse de estado em confronto com a aparência jurídica. 

 

Para que seja possível a abordagem do estado de posse, faz-se necessário 

precisar o que se entende por aparência jurídica, e assim evitar quaisquer confusões 

no tratamento do primeiro conceito. 

A aparência, tecnicamente considerada, encontra dois sentidos significativos 

para o direito. O primeiro significado relaciona-se ao aspecto exteriorizado por 

pessoas, objetos, ou mesmo situações. Assim sendo, nas palavras de Rita Amaral 

Cabral, ilustre professora da Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa:  

(…)aparência é qualidade f ísica quando o Art. 1280º do Código Civil admite 
a categoria das servidões aparentes esta obviamente a ter em conta este 
sentido. Servidão aparente é aquela que tem uma manifestação exterior, 

que se revela, se patenteia – correspondendo tal manifestação a situação a 
um direito realmente existente.158 

 

O outro significado de aparência, em contrapartida, é o de contraposição da 

aparência exteriorizada com a realidade, ou seja, algo aparenta ser a realidade, mas 

na verdade não é; torna-se uma situação que tende a ocultar a verdade. Assim, 

novamente é interessante que se apresente a passagem redigida por Rita Amaral 

 
 

 
158 CABRAL, Rita Amaral. A teoria da aparência e a relação jurídica cambiária. Lisboa, 1984, p. 

628-629. Disponível: http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/rcabral.pdf. Acesso em: 03 mar. 2009. 
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Cabral: “Aparência é o que parece, mas não é. É este o sentido com que o legislador 

emprega o termo no Art. 2076º. do Código Civil. Herdeiro aparente é aquele que, 

surgindo aos olhos da generalidade das pessoas como real, não o é na 

realidade.”159 

Será a segunda acepção de aparência que importará para a definição da 

posse de estado, já que não se podem confundir os dois termos.  

Para a posse não é suficiente que se exteriorize algo, mas sim que seja a 

expressão de um real estado interior. Não se pode negar a possibilidade, na 

aparência, de haver uma compatibilidade entre a realidade exterior (fator objetivo) e 

a realidade interior (fator psicológico), contudo, a incompatibilidade entre realidade 

interior e exterior no estado de posse não é concebível.160 

 

4.3.2 A posse de estado de filho 

 

Com a total exposição dos problemas relativos à filiação presumida e seus 

limites rígidos, e posteriormente dos problemas da verdade biológica cega,  

verificou-se a essencialidade da inserção da afetividade nas relações paterno-filiais.  

 É justamente na existência do afeto, na vontade expressa de ter o familiar 

como filho e ser aceito por ele como pai que faz evidente a importância da posse de 

estado de filiação. 

A ilustre Jacqueline F. Nogueira apresenta, nessa linha de raciocínio, a 

seguinte passagem: 

 

 
 
159 CABRAL, Rita Amaral. A teoria da aparência e a relação jurídica cambiária. Lisboa, 1984, p. 

628-629. Disponível: http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/rcabral.pdf. Acesso em: 03 mar. 2009. 
160 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 

p. 60. 
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“Posse de estado de filho” é aquela relação afetiva íntima e duradoura, que 

decorre de circunstâncias de fato, situação em que uma criança usa o 
patronímico do pai, por este é tratado como f ilho, exercitando todos os 
direitos e deveres inerentes a uma f iliação, o criando, o amando, o 

educando e o protegendo, e esse exercício é notório e conhecido pelo 
público (...) decorre do comportamento existente entre pai-f ilho, é a base da 
paternidade sociológica, é aquele em que o adulto defere à criança os 

cuidados com a sua alimentação, auxiliando-a na sua instrução, o 
tratamento dispensado com amor, tanto em público  como no âmbito da 
intimidade do lar. 161 

 

Não se pode, contudo, sob pena de se mitigar o direito de muitos, atestar 

que a posse do estado de filho é unicamente inerente às relações onde não esteja 

presente a fator genético, ou mesmo a presunção legal da existência desse mesmo 

fator genético. Pelo contrario, trata-se de um estado que deve ser constantemente 

buscado pelos familiares como proteção à filiação, estando ela acompanhada ou 

não de título comprobatório, já que se trata de “prova não contenciosa da fi liação 

legítima”.162 

Ainda, assevera Boeira, sobre as funções da posse de estado: 

Portanto, numa f iliação paternal em que o direito se baseia sobre a clássica 

presunção pater ist est, a Posse de Estado tem um papel duplamente 
subsidiário. Inicialmente, supre a insuficiência do ato de nascimento, 
podendo ainda intervir quando a presunção destinada a suprir a imperfeição 

do titulo, se encontra, ela mesma, enfraquecida.163 
 

Normalmente, para que se estabeleça a posse de estado de filho, caberá 

uma análise da situação concreta, para assim, caso a caso, verificar se há a relação 

de afeto. 

Essa análise, justamente por se conformar no plano do afeto – ou seja – um 

valor bastante abstrato de difícil mensuração, torna-se mais difícil a sua teorização, 

o que garante ao juiz margem subjetiva bastante elevada e insegura. 
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4.3.3 Dos elementos constitutivos clássicos da posse do estado de 

filiação. 

 

Foi justamente com o intuito de superar a abstração excessiva do valor 

afetivo que o legislador francês em 1972 inseriu, no Código Civil , tanto o artigo 311-1 

com o fim de determinar a necessidade da continuidade e da reunião suficiente de 

fatos como condição para comprovação do parentesco alegado; como o artigo 311-2 

onde aponta os elementos constitutivos clássicos da posse do estado de f ilho: 

nomem (nome), tractus (trato) e fama (fama),164 

No que se relaciona ao primeiro elemento, o nome, é bastante simples já 

que se trata da utilização do nome do pai pelo filho. 

Contudo, tendo em vista que muitas vezes o filho não utiliza o nome do pai, 

possibilidade existente até mesmo na paternidade biológica, a doutrina observa com 

menor atenção esse elemento, mesmo porque os elementos não são taxativos, o 

que permite que o juiz forme seu convencimento da análise de outros meios de 

prova.165 

O trato se identifica com o tratamento em si que o pai dá ao filho e o filho ao 

pai, sempre buscando a dignidade da pessoa humana, com o foco na criação, na 

educação, na solidariedade, entre outros. 

É elemento objetivo, já que é marcado pela exteriorização da vontade 

subjetiva do pai e do filho, e se caracteriza pelo comportamento do pretenso pai em 

relação ao suposto filho. Pode-se, assim, ser reconhecido pela assistência material e 
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moral dada ao filho, como por exemplo, o carinho, os cuidados, o afeto, a educação, 

a saúde, comuns a todos os pais no tocante aos seus filhos. 

Neste aspecto, podem subsistir a assistência material e moral, ou então 

somente a material, ou a moral. Para cada caracterização deste elemento, deve-se 

levar em consideração a situação pessoal do suposto pai, quer dizer, pode ocorrer 

que o pai não tenha condições econômicas para prestar assistência ou então que o 

filho dela não necessite. No caso da assistência moral, o pai pode ter dificuldades 

em expressar seus sentimentos ao filho, seja por temperamento, seja por 

conveniência.166 

Destarte, o uso do termo "filho" e do termo "pai", não são necessários. O que 

deve ser valorizado é o amor, o carinho, a educação e tudo mais que um pai 

dispensa a um filho. 

A fama é a exteriorização desse estado da vontade subjetiva de ser pai e de 

ser aceito como pai pela sociedade, isto é, é por esse meio que a sociedade 

conhece o individuo como filho do pai.167 

Diz-se que é "o lado propriamente social da posse de estado". Diante das 

atitudes do suposto pai em relação ao seu pretenso filho, as pessoas criaram a 

convicção de que se trata mesmo de pai e filho. 

Tais pessoas, que formam o denominado "público", podem ser os vizinhos, 

amigos, empregados e, até mesmo, os parentes dos interessados, que mesmo 

podendo ser contraditados, não deixam de ter sua importância. Neste aspecto, 

cumpre ressaltar que o as expressões "dizem", "ouvi dizer", "parece", não bastam 
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para restar caracterizada a fama, sendo necessária a convicção destas acerca da 

relação paterno-filial. 

Essa tendência verifica-se em muitos outros países, aproveitando-se das 

diversas reformas em seus ordenamentos, regulamentando a idéia de posse de 

estado de filho em maior ou menor grau de abrangência, o que já havia sido 

constatado pelo Professor Fachin: 

A mais larga utilização desse conceito está na lei f rancesa de 1972: a 

presença ou ausência da posse de estado de f ilho exerce papel decisivo em 
estabelecimento da f iliação. Pela reforma, a existência de título (diga-se, 
termo ou registro de nascimento) mais posse de estado d e f ilho tornam a 

f iliação inatacável. Cabe examinar essa retomada. 
A reforma f rancesa, além de aproveitar tal conceito como instrumento de 
prova, o tornou meios para dirimir conf litos de f iliação. 

Segue esse mesmo caminho a reforma do direito de f iliação em Portugal. A 
ausência da posse de estado de f ilho há de ser, pela reforma portuguesa, 
constatada em contencioso (que inexiste na lei f rancesa), podendo o marido  

opor-se. 
A legislação belga também vale-se da mesma realidade; de um lado, para 
provar a f iliação; de outro, para fazer cessar os efeitos da presunção pater 
ist est. A ausência da posse de estado de f ilho perante o marido da mãe é 

elemento decisivo, ao lado da separação de fato, para permitir o 
reconhecimento da paternidade por terceiro, fazendo com isso, tombar 
implicitamente, a presunção legal da paternidade que toca ao marido da 

mãe.168 
 

Outros países, no que se refere à filiação, introduziram igualmente de forma 

satisfatória a posse do estado de filho em seus ordenamentos, dentre os quais se 

destacam: Espanha, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Argentina, Italia e Rússia.169 

Nas palavras de Facchin “balanceando a busca da base biológica da filiação 

com o sentido socioafetivo da paternidade, o legislador valeu -se da conhecida noção 

de estado de posse”. 170 Sob a noção de posse de estado de filho, a paternidade 
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socioafetiva ganha abrigo nas reformas de direito internacional 171, que se constitui 

num ato de vontade e não de nascimento, “que se sedimenta no terreno da 

afetividade, colocando em xeque tanto a verdade jurídica como a certeza científica, 

no estabelecimento da filiação”. 172  

No Brasil, na contramão da tendência mundial, na edição do diploma cível 

em vigor, apesar do grau evolutivo em que se encontrava a doutrina e a legislação 

constitucional e esparsa, não aproveitou, o legislador, para inserir em seu conteúdo 

a posse de estado de filho. 

 

4.4 A FILIAÇÃO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

Apesar de o Brasil não ter expressamente adotado o estado de posse de 

filho em seu Diploma Civil, com fundamento na afetividade e proteção à dignidade 

humana, muitos têm sido os julgados no sentido de reconhecer esse direito de 

filiação. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgado recente, reconheceu 

o direito de reconhecimento da paternidade biológica, mas sem afastar a sócio-

afetiva, mantendo assim, a situação registral inalterada. In verbis, observe-se parte 

do julgado:  

(...) em virtude do entendimento acima, tenho que no caso dos autos, o 
apelo deve ser provido apenas para que seja declarada a paternidade 
biológica de José Fernando dos Santos Batista em relação à Nathaly 

Leonilda Costa Ayres, mantendo-se o registro de nascimento da mesma 
onde consta como pai João Alcindo da Rosa Ayres, já que este é o único 
pai (socioafetivo) que a mesma conhece e convive. A demandante Nathaly 

 
 

 
171 Conforme a autora Jacqueline Filgueras Nogueira: As reformas mais recentes ao direito de f iliação  

são a f rancesa de 1972 e a portuguesa de 1977, em ambas se faz presente expressamente a 
“posse de estado de filho”, atribuindo grande valor probante para o estabelecimento da f iliação. 
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quando maior poderá, se quiser, em ação apropriada, buscar a alteração de 

seu registro com o objetivo de fazer constar qual o nome do seu genito r,  se 
o biológico ou o socioafetivo. 
Isso posto, dou provimento ao apelo para declarar a paternidade bioló gica 

de José Fernando dos Santos Batista em relação à Nathaly Leonilda Costa 
Ayres, mantendo-se o atual registro de nascimento onde consta como pai 
João Alcindo da Rosa Ayres.173 

 

Para fazer o julgamento em comento, o ilustre Desembargador, ao comparar 

a possibilidade de se manter a realidade sócioafetiva no registro de nascimento ou 

de se alterá-lo para fazer constar a biológica, destacou que a melhor solução a ser 

adotada é sempre a análise, em cada caso concreto, de que forma e em quais 

circunstâncias ocorreu o registro, bem como se existiu, ou não, a relação de 

afetividade entre as partes de forma contínua, duradoura, exteriorizada, apta, assim, 

para caracterizar a posse do estado de filho. 

Essa tendência igualmente observada no Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - 

PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA. - Apesar do resultado negativo do exame 
de DNA, deve ser mantido o assento de paternidade no registro de 
nascimento, tendo em vista o caráter sócio afetivo da relação  que perdurou 

por aproximadamente vinte anos, como se pai e f ilha fossem.174 
 
Adoção - legitimidade ativa - carência de ação - companheiro da genitora - 

art. 1626 do CC - parte legítima - laço afetivo - desnecessidade de ser 
parente sanguíneo. Para propor ou contestar ação e obter sentença de 
mérito, é necessário a presença das condições da ação, legitimidade das 

partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. O art. 1625 
do CC salienta que, somente será admitida a adoção que constitua 
benef ício ao adotando, de onde se percebe claramente que o objetivo maio r 

do nosso ordenamento é proteger o menor, salvaguardando seus interesses 
em relação aos pais, parentes, de sangue ou afetivos, que disputam o 
direito de acompanhar de forma mais efetiva e próxima seu 

desenvolvimento. O Código Civil em consonância com a Constituição 
Federal, tornou equivalente os laços de afeto e de sangue, acabando com a 
discussão sobre qual dessas é a verdadeira f iliação, podendo a adoção  ser 

 

 
 
173 Apelação Cível 70029363918, julgada em 07 de maio de 2009, onde foi relator o Desembargador 

Claudir Fidelis Faccenda, publicada no Diário de Justiça em 13 de maio de 2009.  
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pleiteada pelo companheiro da mãe da menor, em detrimento do pai 

biológico. (Art. 1.626 § único do CC) V.V.P.175 
 

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem apresentado decisões no sentido 

de fazer valer o laço afetivo, e assim a posse do estado de filho quando mais 

benéfico que o laço sanguíneo: 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS 
PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. 

- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração,  impõe 
multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso não apresenta 
caráter modif icativo e se foi interposto com expressa f inalidade de 

prequestionar. Inteligência da  Súmula 98, STJ. 
- O reconhecimento de paternidade é válido se ref lete a existência 
duradoura do vínculo sócio-afetivo entre pais e f ilhos. A ausência de vínculo  

biológico é fato que por si só não revela a falsidade da declaração de 
vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação sócio-afetiva 
é fato que não pode ser, e não é, desconhecido  pelo Direito. Inexistência de 

nulidade do assento lançado em registro civil. 
- O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o  reconhecimento 
da f iliação naquelas circunstâncias em que há dissenso familiar, onde a 

relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode impor os 
deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o 
pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A contrario sensu, 

se o afeto persiste de forma que pais e f ilhos constroem uma relação de 
mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado desconsiderar o vínculo 
meramente sanguíneo, para reconhecer a existência de f iliação jurídica.   

Recurso conhecido e provido.176 
 
Direito civil. Família. Criança e Adolescente. Recurso especial. Ação 

negatória de paternidade c.c. declaratória de nulidade de registro civil. 
Interesse maior da criança. Ausência de vício de consentimento. 
Improcedência do pedido. 

- O assentamento no registro civil ao expressar o vínculo de f iliação em 
sociedade, nunca foi colocado tão à prova como no momento atual, em que,  
por meio de um preciso e implacável exame de laboratório, pode-se destruir 

verdades construídas e conquistadas com afeto.  
- Se por um lado predomina o sentimento de busca da verdade real, no 
sentido de propiciar meios adequados ao investigante para que tenha 

assegurado um direito que lhe é imanente, por outro, reina a curiosidade, a 
dúvida, a oportunidade, ou até mesmo o oportunismo, para que se veja o 
ser humano – tão falho por muitas vezes – livre das amarras não só de um 

relacionamento f racassado, como também das obrigações decorrentes da 
sua dissolução. Existem, pois, ex-cônjuges e ex-companheiros; não podem 
existir, contudo, ex-pais.  

- O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito 
quando demonstrado vício de consentimento, isto é, para que haja 
possibilidade de anulação do registro de nascimento de menor cuja 

 
 

 
175 Apelação Cível 1.0112.05.056450-2/001(1), julgada em 06 de novembro de 2008, onde fo i relator 

o Desembargador Moreira Diniz, e relator do acórdão o Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, 
publicado no diário de Justiça em 10 de dezembro de 2008. 

176 Recurso Especial 2006/0086284-0, julgado em 21 de agosto de 2007, onde foi relatora a Ministra 

Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça em 7 de setembro de 2007, p. 267. 
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paternidade foi reconhecida, é necessária prova robusta no sentido de que 

o “pai registral” foi de fato, por exemplo, induzido a erro, ou ainda, que tenha 
sido coagido a tanto. 
- Tendo em mente a salvaguarda dos interesses dos pequenos, verif ica-se 

que a ambivalência presente nas recusas de paternidade são 
particularmente mutilantes para a identidade das crianças, o que impõe ao 
julgador substancial desvelo no exame das peculiaridades de cada 

processo, no sentido de tornar, o quanto for possível, perenes os vínculos  e 
alicerces na vida em desenvolvimento. 
- A f ragilidade e a f luidez dos relacionamentos entre os adultos não deve 

perpassar as relações entre pais e f ilhos, as quais precisam ser 
perpetuadas e solidif icadas. Em contraponto à instabilidade dos vínculos 
advindos das uniões matrimoniais, estáveis ou concubinárias, os laços de 

f iliação devem estar fortemente assegurados, com vistas no  interesse maio r 
da criança, que não deve ser vítima de mais um fenômeno comportamental 
do mundo adulto.  

Recurso especial conhecido e provido.177 
 

Fica evidente, portanto, que apesar de não haver previsão expressa no 

Código Civil, que os tribunais pátrios, em especial o STJ, em razão da importância 

atribuída às suas decisões, têm confrontado o tema com bastante cautela em favor 

do menor. 

 

 

 

 
 

 
177 Recurso Especial 2007/0260174-9, julgado em 14 de outubro de 2007, onde foi relatora a Ministra 

Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 7 de setembro de 2007. 
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CONCLUSÃO 

 

É inquestionável o avanço que o tratamento dos filhos teve nos últimos 

cinquenta anos no Brasil, em especial no que diz respeito ao período posterior a 

Constituição de 1988. 

Muitos foram os anos em que um indivíduo, sem qualquer culpa, tinha seu 

direito a ter um pai, a ter sua identidade conhecida e reconhecida, negado pelo 

simples fato de prejudicar o que se tinha como um ideal moral. 

Nessa perspectiva, para que o direito a ter um pai seja respeitado em sua 

integralidade, o que significa o direito a ter uma identidade, resguardado pelo direito 

à dignidade humana, não se pode imaginar que basta informar o individuo sobre sua 

ascendência genética. 

A ascendência genética tem sua importância inquestionável, já que faz parte 

dessa identificação; já que permite a pessoa saber de onde vem suas características 

físicas, ou mesmo, mais além, saber se tem algum problema genético cuja 

ignorância poderia causar danos irreparáveis a sua integridade física. 

 Deve, da mesma maneira, ser garantido ao filho poder reconhecer alguém 

emocionalmente como pai, ter a certeza que todos saibam de onde vem, onde é seu 

lar. Deve ser garantido ao filho saber que tem alguém que cuidou e cuida dele, se 

preocupa com seus problemas, ou seja, deve ser garantido que o filho identifique 

afetivamente alguém como pai. 

É evidente que ao se negar esse direito ao filho, estará sendo negado ao 

individuo a satisfação como pessoa. 
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Será justamente nessa afetividade que se encontrará a posse do estado de 

filho, que, como foi esclarecido, deve fazer parte de toda a relação paternal, 

biológica ou não. 

Contudo, se inexistente o laço sanguíneo, não se pode negar ao filho o 

reconhecimento desse estado. 

Muitos países, como a França, já incluíram a posse de estado como o fator 

definidor da filiação em suas legislações, até mesmo mais significativo que a própria 

ascendência genética. 

O Brasil, na edição do Código Civil de 2002, infelizmente, deixou de incluir 

efetivamente a posse de estado de filho no ordenamento, ao mesmo passo que 

manteve a presunção pater ist est.  

A diferença, entretanto, é que foi mantida a mesma linha trazida pela 

Constituição de 1988, o que possibilitou que se afastasse a presunção em prol do 

interesse do filho, da mesma maneira que trouxe a afetividade como valor familiar. 

Esse posicionamento do legislador, por fim, permitiu aos tribunais 

reconhecer a importância da afetividade, o que vem ocorrendo. 

Já no STJ é possível que se encontrem decisões no sentido de favorecer a 

dignidade do filho e aceitar o laço afetivo como consolidador da paternidade. 

Assim, observa-se que o Brasil se encaminha, ainda que de forma tardia, 

para permitir que um filho possa ser filho e um pai possa ser pai em todos os 

sentidos.  
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