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e da emoção, (re) velando o mistério insondável da filiação, engendrando um 

verdadeiro reconhecimento do estado de filho afetivo. 
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RESUMO 

 

SATIN, Maria Aparecida da Silva. A Evolução da Filiação no Direito de Família: 
da supremacia da biologização á socioafetividade. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

Este trabalho busca demonstrar a importância da família e sua evolução no 
ordenamento jurídico brasileiro, enfatizando a filiação, sendo a família a base da 
sociedade, e principal formadora de valores morais, religiosos, sociais e étnicos e 
psicossociais. Buscamos conceituar a família de antigamente que era totalmente 
influenciada pela igreja, colocando os valores morais e religiosos acima de qualquer 
coisa, tendo esta como base a influência do direito romano. É evidente que a família 
vem sofrendo grandes transformações ao longo dos anos, aquela família dominada 
pelo pátrio poder, perde forças, nesse novo modelo, os membros das famílias 
passam a perceber seus valores individuais, e se ajudam mutuamente. As 
constituições brasileiras vinham lentamente fazendo mudanças legislativas em favor 
da família, porém o marco dos direitos e garantias fundamentais no direito de família 
vem com o advento da Constituição Federal de 1988, através do principio da 
dignidade da pessoa humana, perdeu-se aquele caráter intransigente e autoritário e 
todos os membros são tratados com respeito e dignidade, dando lugar para o 
carinho e afeto. Nas entidades familiares de antigamente, influenciadas pelo direito 
romano e pela igreja católica, só eram consideradas como família aquelas formadas 
pelo casamento, outras formas de constituição de família eram marginalizadas. Os 
filhos dessas relações viviam aos cuidados da mãe, uma vez que o pai não tinha 
nenhuma obrigação para com eles. Porém com o surgimento de um novo formato de 
família, pautada na união de forças para um bem comum, grandes mudanças sociais 
ocorreram.Já a família contemporânea é a mais diversificada possível, famílias só de 
um dos genitores com filhos, famílias de irmãos, avós que criam seus netos, famílias 
homoafetivas entre outras, todas pautadas no amor, no carinho, afeto e não 
necessariamente no casamento ou laços biológicos. Saltamos do pátrio poder á 
paternidade socioafetiva. Esta que se funda no Princípio da Proteção Integral da 
Criança e do Adolescente, previsto pela CF de 1988, onde a verdade biológica, não 
se sobrepõe a socioafetividade. 

 
 
 
 

Palavras-Chaves:Famílias, Constituição Federal, Casamento, Filiação, Paternidade, 
Socioafetividade, afeto. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

SATIN, Maria Aparecida da Silva. A Evolução da Filiação no Direito de Família: 
da supremacia da biologização á socioafetividade. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

This work search demonstrate the importance of the family and its evolution in the 
Brazilian legal system, emphasizing the membership, and the family as the basis of 
society, and lead forming of moral, religious, social, ethnic and psychosocial. 
Searching for conceptualizing the old family that was totally influenced by the church, 
putting the moral and religious values above all else, based on the influence of 
Roman law. It is evident that the family has undergone huge changes over the years. 
That family dominated by paternal power loses strength within this new model. Thus, 
family members come to realize their individual values and help each other mutually. 
Brazilian constitutions came slowly making legislative changes in favor of the family, 
but the framework of fundamental rights and guarantees the right to family comes 
with the advent of the Federal Constitution of 1988. Through the principle of human 
dignity, the intransigent and authoritarian character has lost and all members are 
treated with respect and dignity, giving rise to the care and affection. The entities of 
the former family, influenced by Roman law and the Catholic Church, were only 
considered as family those formed by marriage. Other forms of family building were 
marginalized. The children of these relationships lived in her mother's care, since the 
father had no obligation to them. But with the emergence of a new family format, 
based on the joining of forces for the common good, great social changes occurred. 
Otherwise the contemporary family is the most diverse possible. Families with only 
one parent with children, brothers family, grandparents who raise their grandchildren, 
"homoafetivas" families, and others. All grounded in love, the caring, affection, and 
not necessarily in marriage or biological traits. We skipped the paternalistic power to 
the socio-affective paternity. This is based on Integral Protection Principle of Children 
and Adolescents provided by the 1988 CF, where biological fact, does not overlap 
the socio affectionateness 

 

 

Keywords: Families, Federal Constitution, Marriage, Membership, Fatherhood, 
Socio affection, affection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O conceito de filiação, ao longo da história da humanidade apresentou vastas 

transformações, e essas intervenções de evolução, também influenciou novas 

medidas na esfera jurídica, o Direito como já é sabido, tenta acompanhar a evolução 

da sociedade, fazendo com que a sociedade possa estar amparada legalmente, no 

que se refere ao direito de família ainda há muita divergência doutrinária o que 

colabora para que não se tenha um entendimento pacificado em determinadas 

situações, como por exemplo, a filiação biológica x filiação socioafetiva.  

Para melhor compreender essa dinâmica é preciso entender um pouco da 

história e evolução da família e da legislação brasileira, passando pelo 

desenvolvimento social e as mudanças no formato de família até nossos tempos 

atuais, além disso, é preciso compreender as mudas sofridas pela legislação 

brasileira no que concerne ao direito de família a partir do código civil de 1916 até a 

Constituição Federal de 1988, percebendo com isso a nova realidade do Direito de 

Família.  

A família contemporânea por sua característica inovadora provoca grandes 

incertezas no que diz respeito da paternidade socioafetiva, na seara jurídica.  

A Constituição Federal ampliou o conceito de família, com uma intervenção 

diretamente ligada aos vínculos familiares, sendo essa positiva uma vez que se 

procurou através dos princípios da dignidade da pessoa humana e principio da 

igualdade da filiação, amenizar as desigualdades até então muito enraizadas nas 

relações familiares e sociais, principalmente nas relações afetivas da paternidade e 

filiação, buscando com isso fixar novos preceitos a segurança das pessoas. 

A partir desse novo modelo de família fortalecido pela Constituição Federal, 

os membros das famílias passaram a exercer seu querer individualmente, fazendo 



12 
 

predominar seus valores, neste contexto surgem os relacionamentos de paternidade 

socioafetiva, que ganhou força confrontando com a verdade biológica, porém inicia-

se também os conflitos em relação a esses relacionamentos, que sai da esfera 

familiar e entra para esfera da justiça, pelo fato conflitante entre a biologização e a 

socioafetividade. Onde as relações de amor, carinho e afeto entre pais e filhos se 

fortalecem na convivência diária de respeito mutuo, onde se faz necessário avaliar a 

importância de ser genitor e a de ser pai. 
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2 ORIGEM DA FAMILIA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

 

Mostra-se notável as mudanças que a instituição da família no Brasil vem 

sofrendo com o passar dos tempos. Mudanças sociais e históricas tornam 

obrigatória a evolução do conceito de família, daquela velha e tradicional pautada na 

figura do pátrio poder, para uma categoria que se baseia na afetividade entre os 

membros e que se preocupa com o desenvolvimento de cada pessoa dentro da 

entidade familiar. 

Em sendo assim, a família tradicional está, cada vez mais, caindo no 

esquecimento e, um novo formato de família vem se fortalecendo ao longo dos anos. 

Este novo grupo familiar molda-se, principalmente, na ideia de que cada pessoa do 

grupo familiar detém direitos e deveres garantidos por lei, os quais respeitam e 

amparam cada um dos membros familiares em sua essência e individualidade, 

fazendo-o de forma igualitária, bem diferente do formato generalista, discriminatório 

e desigual que se dava em tempos passados. 

A família antiga, segundo Fustel de Coulanges, se formava com base em 

laços, principalmente religiosos, deixando os de sangue em segundo lugar, tendo 

em vista que o culto aos antepassados era algo de extrema importância para o 

grupo, permitindo a sua continuidade por adoção para que se perpetuasse o culto 

doméstico.  

 

O que unia os membros da família antiga era algo mais poderoso 
que o nascimento, o sentimento ou força física: e esse poder se 
encontra na religião do lar e dos antepassados, A religião fez com 
que a família formasse um só corpo nesta e na outra vida. A família 
antiga seria, pois, uma associação religiosa, mais que uma 
associação natural.1 

 

O direito de família brasileiro sofreu grande influência do Direito Romano e da 

Igreja Católica, sendo o maior exemplo disso à diferença entre filhos gerados no 

casamento e fora dele no estabelecida no Código Civil de 1916, onde a figura 

paterna não tinha obrigação de alimentos e tampouco de herança para com os filhos 

                                                           
1 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga: estudos sobre o culto, o 
direito, as instituições da Grécia e de Roma. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 45.  
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havidos fora do casamento, além disso, o casamento que não fosse celebrado pela 

igreja católica era considerado inválido. 

Nesse sentido, aduz Maria Berenice Dias:2 

 

(...) A família tinha formação extensiva, verdadeira comunidade rural, 
integrada por todos os parentes, formando unidade de produção, 
com amplo incentivo à procriação. Como era entidade 
patrimonializada, seus membros representavam força de trabalho. O 
crescimento da família ensejava melhores condições de 
sobrevivência de todos. O núcleo familiar dispunha de perfil 
hierarquizado e patriarcal. Sempre se atribuiu à família, ao longo da 
história, funções variadas, de acordo com a evolução que sofreu, a 
saber, religiosa, política, econômica e procriacional. Sua estrutura 
era patriarcal, legitimando o exercício dos poderes masculinos sobre 
a mulher — poder marital, e sobre os filhos — pátrio poder. As 
funções religiosas e política praticamente não deixaram traços na 
família atual, mantendo apenas interesse histórico, na medida em 
que a rígida estrutura hierárquica foi substituída pela coordenação e 
comunhão de interesses e de vida. A família atual busca sua 
identificação na solidariedade (art. 3º, I, da Constituição), como um 
dos fundamentos da afetividade, após o individualismo triunfante dos 
dois últimos séculos, ainda que não retome o papel predominante 
que exerceu no mundo antigo. Na expressão de um conhecido autor 
do século XIX, ―pode-se expressar o contraste de uma maneira mais 
clara dizendo que a unidade da antiga sociedade era a família como 
a da sociedade moderna é o indivíduo‖3 

 

A família antiga era constituída por grupo de pessoas que viviam num mesmo 

alojamento, e se formava com base na religiosidade, sobre o comando de um 

homem, a figura patriarcal, que era o ascendente mais velho ainda vivo do grupo. 

Era ele quem detinha total poder sobre cada membro dessa família. Os laços da 

religião estavam em primeiro plano, enquanto os laços sanguíneos ficavam para um 

segundo plano. 

Posteriormente a família vai sendo remodelada e constituída por pai, mãe 

filhos e avós maternos e paternos. Era uma mistura de gerações que viviam num 

mesmo local, e se fundava na necessidade da realização do trabalho em conjunto, 

onde cada qual exercia uma função definida no trabalho rural. 

A premência por maiores mudanças veio com o passar dos tempos, tendo as 

famílias, migrado para as cidades. Acontecia naquele momento o advento da 

industrialização e, com a escassez de recursos financeiros que se alcançava com o 

                                                           
2DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 28 
3 LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20.  
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trabalho paterno, fez-se inevitável à entrada da mulher no mercado de trabalho e, 

com isso, o homem perdeu o status de chefe da família, o que, com a evolução de 

conceitos sociais, fez com que a mulher passasse a ter os mesmos direitos e 

deveres do homem em relação ao grupo familiar. A partir daí as mudanças 

passaram a ocorrer a passos largos, e novos olhares se voltaram aos direitos da 

família, os quais sofrem alterações a cada dia, mostrando-se com uma estrutura 

cada vez mais sensível e diferenciada a cada ente familiar. 

 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

 

Na Constituição anterior4, em seu artigo 167, a família se constituía somente 

pelo casamento. Contudo, com o advento da Constituição Federal de 19885, ocorreu 

uma ampliação no conceito de família, tendo em vista que esta rompeu, de forma 

brilhante, com os ideais tradicionais e conservadores, derrubando preconceitos 

criados ao longo do tempo contra a família. Em seu art. 226, a nova carta, disciplina 

que a família não se constitui somente pelo casamento, mas também pela união 

estável entre homem e mulher bem como pela comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes.6 

Nesse sentido, o Código Civil anterior que se mostrava bastante tradicional e 

autoritário, deu lugar aos novos paradigmas da Carta Magna, estando a família 

contemporânea com direitos e garantias constitucionalizados, em conformidade com 

o disposto nos artigos. 226 a 230 da Constituição de 1988.7 

De acordo com Paulo Lobo: 

 

O status protetivo concedido á família, isto posto, restou evidenciado 
no artigo 226 da Constituição Federal ao afirmar que esta é a base 

                                                           
4 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 
10/05/16. 
5 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 10/05/16. 
6FRANCESCHINELLI, Edmilson Villaron. Direito de Paternidade. São Paulo: Ltr, 1997, 
p.35-36. 
7  LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34. 
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da sociedade e possui especial proteção do Estado. E isto se 
corrobora no fato de que foi na origem e através da evolução 
histórica da família patriarcal, bem como no predomínio da 
concepção do homem livre que é proprietário de bens, as bases 
formativas da sociedade brasileira no tocante aos seus aspectos 
jurídicos.  

 

No Código Civil de 1916, dos290 artigos da parte destinada ao Direito de 

Família, 151 tratavam de relações patrimoniais e 139 de relações pessoais. 

Contudo, a partir da década de 70 do século XX, influenciados pelo resultado dos 

movimentos ocorridos no período anterior, em especial o feminista, as bases em que 

se moldaram o direito de família começaram a ser abaladas com o advento de uma 

nova legislação, que se mostrou emancipadora das relações familiares 

estabelecidas em modelos milenares do patriarcalismo.8 

Acerca do tema, ensina Maria Berenice Dias9 que: 

 

A Constituição Federal de 1988, como diz Zeno Veloso, num único 
dispositivo, espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Instaurou 
a igualdade entre homem e mulher e esgarçou o conceito de família, 
passando a proteger de forma igualitária todos os seus membros. 
Estendeu igual proteção a família monoparental. Consagrou a 
igualdade entre os filhos, havidos ou não do casamento, ou por 
profundas modificações acabaram derrogando inúmeros dispositivos 
da legislação então em vigor, por não serem recepcionados pelo 
novo sistema jurídico. Como lembra Luiz Edson Fachin, após a 
Constituição, o código civil perdeu o papel de lei fundamental do 
direito de família. 
 

O atual Ministro do STF Luiz Edson Fachin, aduz que o sistema trazido pela 

CF/88 gerou uma transição do sistema patriarcal para um sistema preocupado com 

a pessoa, repersonalizando as relações familiares, onde se preocupa com o 

desenvolvimento de cada pessoa do grupo dentro dele, fazendo analogia a 

―travessia de uma margem a outra‖, já que a mudança paradigmática, mesmo 

gradual,  mostrou-se verdadeiramente transformadora.10 Contudo, cabe analisar 

como se chegou a esse momento, fazendo-se uma breve análise das Constituições 

anteriores a de 1988. 

 
                                                           
8LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 25.  
9 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 30. 
10 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 
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2.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1824 E 1891 

 

 

A Constituição de 182411foi uma Constituição política do império, promulgada 

em 25 de março de 1824 por D. Pedro I, não atribui nenhuma menção a família, 

tendo em vista que tratava apenas da família imperial no que se referia a regras de 

transmissão do poder de forma hierárquica.  

No mesmo sentido, a Constituição de 189112, que se manteve conservadora, 

posto que, não apresentava grandes referências para tutelar os direitos de família, 

porém mostrou importante interesse na separação do Estado com a Igreja. Neste 

sentido, em seu artigo 72 §4º, estabeleceu que apenas o casamento civil teria 

validade e, embora não mencionasse o casamento religioso, ali restava claro que o 

esse tipo de união perdera sua serventia perante a República, visto que 

anteriormente, no Direito Imperial, tal situação era tratada de outra forma, já que os 

casamentos celebrados perante o credo religioso eram os que tinham valor.Segundo 

Paulo Lobo13 

 

Na Constituição de 1891 há um único dispositivo (art. 72, § 4º) com o 
seguinte enunciado: ―A República só reconhece o casamento civil, 
cuja celebração será gratuita‖. Compreende-se a exclusividade do 
casamento civil, pois os republicanos desejavam concretizar a 
política de secularização da vida privada, mantida sob controle da 
igreja oficial e do direito canônico durante a Colônia e o Império.  

 

O breve comentário de reconhecimento do casamento civil, como fora dito, foi 

mais uma questão política do que assecuratória de direitos. 

 

 

 

                                                           
11 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. 
Acesso em: 10/05/16. 
12BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro 
de 1891. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 
10/05/16. 
13 LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
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2.3 A CONSTITUIÇÃO DE 1934, 1937 E 1946 

 

 

A Constituição democrática de 193414 dedica todo um capítulo à família, onde 

se referia exclusivamente à questão do casamento indissolúvel e, contradizendo a 

carta anterior, faz as pazes coma igreja, reconhecendo novamente proteção legal ao 

casamento religioso. Nesta apresenta-se referência expressa à proteção especial do 

Estado dedicada a família, estabelecendo que protegida seria a família matrimonial e 

os filhos oriundos dela. Não houve a preocupação da Constituição em criar um 

conceito de família, porque esta já estava por ela determinada, a família constituída 

pelo casamento.  

Já na Constituição autoritária de 193715, a educação surge como dever dos 

pais, trazendo a equiparação dos filhos naturais de pais não casados aos legítimos 

oriundos do casamento, deixando claro, ainda, o papel do Estado que passou a 

assumir a tutela das crianças em caso de abandono pelos pais. Mantém o 

casamento religioso com atribuição de valor jurídico. 

A Constituição democráticade194616fora concebida logo após o período pós- 

guerra, quando ocorreram grandes mudanças sociais, tendo também à família 

sofrido muitas modificações por conta disso. Embora o casamento ainda fosse à 

única entidade familiar reconhecida por lei, não tinha como fugir da realidade que se 

pautava nas famílias de fato. Cada vez mais numerosos eram os relacionamentos 

informais e, depois de várias decisões no poder judiciário em casos acerca da 

temática, fora editada, em 11/05/1964, à Súmula n. 380 do Supremo Tribunal 

Federal, com a seguinte redação: ―comprovada à existência de sociedade de fato 

                                                           
14 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 
1934. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. 
Acesso em 10/05/16. 
15 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 10 de 
novembro de 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em 10/05/16.  
16 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. 
Acesso em 10/05/16. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
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entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio 

adquirido pelo esforço comum‖.17 

A partir desta Constituição, que fora editada a Lei 4.121, de 27/08/1962, 

intitulada de ―Estatuto da Mulher Casada‖18, a qual ainda mantinha resquícios de 

cunho patriarcal, pois previa a direção da sociedade conjugal pelo homem. Neste 

estatuto, pela primeira vez, estimulou-se a prole numerosa e assegurou-se a 

assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Iniciava-se aqui, um novo 

olhar ao instituto família, ao dispor no artigo 164 que: ―É obrigatória, em todo o 

território nacional, a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. A Lei 

instituirá o amparo de famílias de prole numerosa‖.  

Havia segundo relato de alguns autores como Aguinaga 1996, essa 

preocupação com as famílias de prole numerosa, devido a situação de precariedade 

e subnutrição em que viviam, as mesmas, normalmente deixadas na região rural 

pelo chefe da família que vinha para a cidade em busca de trabalho. Elas eram 

tomadas por moléstias endêmicas, podendo chegar a ser exterminadas, essa 

situação tornou o Brasil conhecido mundialmente de forma negativa.  

 

 

2.4 A CONSTITUIÇÃO DE 1967,1969 E1988 

 

 

Na Constituição de 196719, em seu art. 167, o casamento foi tratado como 

tema principal, abordado em três dos quatro parágrafos que estão ordenados no 

referido artigo. Este é apresentado como indissolúvel e poderá ser celebrado de 

forma religiosa com efeitos civis. Conforme disposto no quarto e último parágrafo, a 

assistência à maternidade, à infância e à adolescência deverá ser institucionalizada. 

No entanto, a indissolubilidade do casamento, foi ameaçada pelos grandes avanços 

sociais, que já não atendia a realidade vivida naquela época e, com a Emenda 

                                                           
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal - Súmula 380. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2482>. 
Acesso em 10/05/16. 
18 BRASIL. Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm>. Acesso em 10/05/16. 
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 
10/05/16. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
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Constitucional n. 9, de 28/06/197720, surge à possibilidade de haver dissolução do 

casamento através do divórcio. 

Novas mudanças se dão com a Constituição de 196921, a qual traz um 

capítulo intitulado ―Da família e da cultura‖, no qual destaca o fato de que a família, 

constituída pelo casamento, tem direito à proteção dos poderes públicos, além de 

estabelecer condições para dissolução do mesmo. Em sendo assim, pode-se dizer 

que o conceito jurídico constitucional de família constituída pelo casamento e o 

direito à proteção pelo Estado, estariam em sintonia com o contexto histórico, social 

e político subjacente à Constituição de 1969.22 

A Constituição de 198823, conhecida como ―Constituição Cidadã‖, proclama 

em seu art. 226 que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do 

Estado. Segundo Lobo: 

 

No caput do art. 226 operou-se a mais radical transformação, no 
tocante ao âmbito de vigência da tutela Constitucional à família. Não 
há qualquer referência a determinado tipo de família, como ocorreu 
com as constituições brasileiras anteriores. Ao suprimir a locução 
"constituída pelo casamento" (art. 175 da Constituição de 1967-69), 
sem substituí-la por qualquer outra, pôs sob a tutela constitucional "a 
família", ou seja, qualquer família. A cláusula de exclusão 
desapareceu. O fato de, em seus parágrafos, referir a tipos 
determinados, para atribuir-lhes certas consequências jurídicas, não 
significa que reinstituiu a cláusula de exclusão, como se ali estivesse 
a locução "a família, constituída pelo casamento, pela união estável 
ou pela comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos". A 
interpretação de uma norma ampla não pode suprimir de seus efeitos 
situações e tipos comuns, restringindo direitos subjetivos. 
Aí reside a principal limitação ao Estado. A família não pode ser 
impunemente violada pelo Estado, porque seria atingida a base da 
sociedade a que serve o próprio Estado. A Constituição de 1988 
proclama que a família é a base da sociedade, expande a proteção 
do Estado à família, promovendo a mais profunda transformação de 

                                                           
20 BRASIL. Emenda Constitucional n. 9, de 28 de junho de 1977. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-
77.htm>. Acesso em 10/05/16. 
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-
69.htm>. Acesso em 10/05/16. 
22 TAPIA. Eloisa Veloso Rodriguez. O conceito jurídico de família nas Constituições 
brasileiras de 1824 a 1988: um estudo histórico-historiográfico. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/viewFile/14679/9424>. Acesso 
em 10/05/16. 
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
10/05/16 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/viewFile/14679/9424
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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que se tem notícia, entre as constituições mais recentes de outros 
países. Alguns aspectos merecem ser salientados: 
a) a proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem 
restrições; 
b) a família, entendida como entidade, assume claramente a posição 
de sujeito de direitos e obrigações; 
c) os interesses das pessoas humanas, integrantes da família, 
recebem primazia sobre os interesses patrimonializantes; 
d) a natureza socioafetiva da filiação torna-se gênero, abrangente 
das espécies biológica e não biológica; 
e) consuma-se a igualdade entre os gêneros e entre os filhos; 
f) reafirma-se a liberdade de constituir, manter e extinguir entidade 
familiar e a liberdade de planejamento familiar, sem imposição 
estatal;  
g) a família configura-se no espaço de realização pessoal e da 
dignidade humana de seus membros. Lobo pag. 37 

 

A Constituição de 1988 põe fim a um período de autoritarismo, e representa o 

início de uma era onde as pessoas têm seus direitos assegurados legalmente. No 

que diz respeito à família, o artigo 226 foi elaborado de modo a atingir todas as 

espécies de família, ainda que não explicitadas no artigo, criando-se condições para 

que o intérprete faça uso do dispositivo concedendo direitos a todas as famílias, 

independentemente da sua formação. 

Cabe acrescentar que o artigo cita alguns modelos de famílias, mais comuns 

em nossa sociedade e, por essa razão, foram destacados no texto. No entanto, isto 

não quer dizer que os demais tipos de família também não têm o amparo 

constitucional, salientando-se que, com a evolução da interpretação constitucional, 

inclusive as famílias formadas por casais homoafetivos encontram-se protegidas. 

Cabem também no texto aquelas engendradas apenas por irmãos, as formadas por 

avós e netos, as de uma única pessoa, entre outras. Enfim, esta Constituição 

efetivou um Estado Democrático de Direito, com a proteção integral à família 

brasileira, estando ela explícita ou implícita no ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, novos paradigmas no seio da família foram criados, a ponto de 

se poder dizer que, ―no Direito de Família frequências sonoras sintonizam ao final 

deste século as portas de novos horizontes instigantes para a instância jurídica‖24, 

ou seja, que este direito, por regular as questões mais básicas de formação de uma 

sociedade, encontra-se em aberto para transformações, fazendo uma travessia de 

uma margem a outra dos conceitos anteriormente formados e agora transmutados.  

                                                           
24FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 2. 
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3 AS ENTIDADES FAMILIARES NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 226, as formas de 

entidades familiares, sendo elas aquela formada pelo casamento, a união estável e 

a família monoparental, porém não resta dúvida que existem outras entidades 

familiares, as quais também se encontram amparadas pela Carta Magna de forma 

implícita. Maria Berenice Dias evidencia que as formas de família enumeradas na 

carta magna são apenas enumerativas por se tratarem das entidades familiares 

mais conhecidas, o que não retira a proteção das demais entidades familiares pelo 

Estado, mesmo não estando explicitamente enumeradas.   

 

Como a lei vem sempre depois do fato e procura congelar a 
realidade, tem um viés conservador. Mas a realidade se modifica, o 
que necessariamente acaba refletindo na lei. Por isso a família 
juridicamente regulada nunca consegue corresponder a família 
natural, que preexiste ao Estado e está acima do direito. A família é 
uma construção natural. Dispõe de estruturação psíquica, na qual 
todos ocupam um lugar, possuem uma função – lugar do pai, lugar 
de mãe, lugar dos filhos – sem, entretanto, estarem necessariamente 
ligados biologicamente.25 

 

O sistema jurídico brasileiro, mesmo estando passos atrás da evolução da 

família, busca cingir todo contexto em seu campo de regulamentação. 

 

 

3.1 CASAMENTO 

 

 

O casamento, por muito tempo, foi o único instituto constitutivo da família e, 

portanto, somente ele mereceu proteção do Estado no Código civil de 1916. 

Contudo, com advento da Constituição Federal de 1988 e o estabelecimento de 

                                                           
25DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 27. 
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novos rumos para o direito de família, houve a necessidade de se fazer avanços, 

principalmente no que tange o conceito e proteção das entidades familiares. Isto se 

deu porque aquilo que se apresentava no dispositivo civil, com o tempo, mostrou-se 

insuficiente a responder as necessidades surgidas com as mudanças sociais. 

Portanto, passou-se a reconhecer tanto a união estável como a família 

monoparental, dando-se ainda abertura para o entendimento de que todas as formas 

de constituição de família merecem o respeito e a proteção do Estado. 

 

O casamento, como todas as instituições sociais, varia com o tempo 
e os povos, Washington de Barros Monteiro, afirma não existir, 
provavelmente, em todo o direito privado instituto mais discutido. 
Enquanto numerosos filósofos e literatos o defendem, chamando-o 
de ―fundamento da sociedade, base da moralidade pública e privada‖ 
ou, ―a grande escola fundada pelo próprio Deus para a educação do 
gênero humano‖, outros o condenam, censurando-lhe a constituição 
e a finalidade, como Schopenhauer, para quem, ―em nosso 
hemisfério monógamo, casar é perder metade de seus direitos e 
duplicar seus deveres‖.26 
 

Conforme a doutrina, o casamento é um instituto muito discutido e, 

igualmente complexo, tendo em vista que, no passado era visto apenas como união 

indissolúvel de um homem e uma mulher com fim, principalmente, de procriação; 

hoje tem modelo livre que se forma de acordo com a realidade das pessoas, o que 

não envolve necessariamente ter filhos ou ser constituído por pessoas de sexos 

diferentes, como no caso dos homoafetivos. Também no casamento o que se 

apresenta como possibilidade é o fato de que se estabeleça de acordo com o 

interesse dos consortes. 

 

 

3.2 UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

Com a finalidade de suprir os anseios das famílias, a Constituição Federal, 

no  §3º do art. 226, estabeleceu que: ―para efeito da proteção do Estado, é 

                                                           
26 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 37. 
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reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento‖.27 

 

A união estável é uma entidade familiar prevista expressamente no 
artigo 226 da Constituição Federal. Não traz o código civil uma 
definição do instituto. A doutrina define-a como ―a relação íntima e 
informal, prolongada no tempo e assemelha-se ao vinculo decorrente 
do casamento civil, entre sujeitos de sexos diversos (conviventes ou 
companheiros), que não possuem qualquer impedimento matrimonial 
entre si‖.28 
 

Os vínculos afetivos extraconjugais desde sempre existiram, embora não 

aceitos pela sociedade conservadora, posto que no Código Civil de 1916 albergava-

se proteção á família apenas constituída pelo casamento, não havendo naquele 

nada que desse amparo às relações extramatrimoniais. Pelo contrário, havia muitas 

restrições às pessoas que viviam em concubinato, nome que se dava a quem vivia 

em qualquer tipo de relacionamento fora do casamento. Cabe destacar que o único 

tipo de separação que poderia existir era o desquite, onde havia a separação, mas 

não se perdia o vinculo matrimonial, ou seja, mesmo que desquitado, ao contrair 

novo relacionamento este era considerado concubinato, já que o casamento só era 

dissolvido pela morte, tendo esta situação perdurada até 1977.29-30
 

 

 

3.3 FAMILIA MONOPARENTAL 

 

 

Entende-se por família monoparental a entidade formada por um dos 

genitores com seus filhos, na qual somente um dos pais exerce a titularidade 

familiar. A família monoparental não possui disciplina jurídica própria, ao contrário do 

casamento e da união estável. Contudo, lhe são asseguradas as mesmas garantias 

constitucionais e infraconstitucionais. Daí por que se aplica a esta entidade as regras 

                                                           
27 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 37. 
28 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: Direito de Família e Das Sucessões. 8. 
ed., v 5, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 153. 
29GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 38-40. 
30LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: Direito de Família e Das Sucessões. 8. 
ed., v 5, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 153 – 155. 
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atinentes às relações de parentesco, principalmente da filiação e do exercício do 

poder familiar.31 Segundo Maria Berenice dias, 

 

A monoparentalidade tem origem na viuvez, quando da morte 
de um dos genitores, na separação de fato ou de corpos ou no 
divorcio dos pais. A adoção por pessoa solteira também faz 
surgir um vinculo monoparental entre adotante e adotado. A 
inseminação artificial levada a efeito por mulher solteira ou a 
fecundação homóloga a que se submete a viúva após a morte 
do marido são outros exemplos.32 

 

Como destaca a autora, são muitas as circunstâncias que levam a situação 

de família monoparental, o que pode se dar, por exemplo, desde a adoção por 

pessoa solteira, como por opção por maternidade independe através da 

inseminação artificial, ou até mesmo no caso de viuvez. 

Segundo Paulo Lobo33, o caput do artigo 226 é cláusula geral de inclusão, 

não sendo admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de 

afetividade, estabilidade e ostensibilidade. E entre as entidades implícitas na 

Constituição as mais conhecidas são a união de pessoas do mesmo sexo e o 

concubinato adulterino. 

Acerca da primeira, a homoafetividade, tem-se que na Constituição, 

formadora de um Estado Democrático de Direito, apresenta em seu enunciado a 

proibição a qualquer tipo de discriminação, seja ela em razão de raça, credo 

religioso, convicções políticas ou sexo. Ademais, com a implementação do princípio 

da dignidade da pessoa humana, fica evidente que todos têm proteção do Estado, 

sendo assim, não há que se falar em qualquer tipo de atitude que possa incidir em 

ato discriminatório ou em proibição de qualquer coisa em função de opção sexual do 

indivíduo.  

Com relação à segunda, concubinato adulterino, historicamente é sabido que 

os relacionamentos adulterinos sempre existiram e, na maioria das vezes, às 

escuras. Contudo, quando a lume, essa forma de relacionamento, gerava 

escândalos em tempos passados, tendo em vista os valores morais pregados 

                                                           
31LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 48.  
32DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 220. 
33LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50.  
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principalmente, pela igreja. Atualmente, isto é visto de forma mais branda, gerando, 

em muitos casos, garantias e obrigações para os indivíduos nela envolvidos, sendo 

o concubinato adulterino parte concreta e fatídica da nossa história.34 

Veem-se na atualidade, várias decisões onde se garantem direitos as 

pessoas que se enquadram nessa situação, citando como exemplo: 

 

TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANCA MS 00019578020138190000 
RJ 0001957-80.2013.8.19.0000 (TJ-RJ) 
Data de publicação: 11/11/2013 
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA UNIÃO ESTÁVEL 
HOMOAFETIVA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS 
REQUISITOS ENSEJADORES DA UNIÃO ESTÁVEL. 
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM QUE OS 
REQUERENTES PRETENDEM A CONVOLAÇÃO DESTA EM 
CASAMENTO. ADI Nº. 4-277/DF, QUE ATRIBUIU EFICÁCIA ERGA 
OMNES E EFEITO VINCULANTE À INTERPRETAÇÃO DADA AO 
ART. 1.723 RECONHECENDO COMO ENTIDADE FAMILIAR A 
UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. EXTRAI-SE DO 
PRINCÍPIO DA UNIDADE CONSTITUCIONAL A POSSIBILIDADE 
DE CONVOLAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA EM 
CASAMENTO. ARTIGO 226, § 3º DE NOSSA CARTA MAGNA. 
PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
CONVERTENDO A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOASDO 
MESMO SEXO EM CASAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.35 

 

A união homoafetiva é uma realidade no nosso cotidiano, e esse tipo de decisão dos 

tribunais só vem a reforçar aquilo que já sabemos ser direito de cada um, e que 

deve ser respeitado tanto pela justiça quanto pela sociedade como um todo. 

 

 

3.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÌLIA 

 

 

Os princípios são como caminhos que levam os operadores do direito ao 

cerne da necessidade de cada situação concreta, gerando uma possibilidade mais 

                                                           
34 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 49. 
35TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANCA MS 00019578020138190000 RJ 0001957-
80.2013.8.19.0000 Disponível em: <http://tj-
rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116995482/mandado-de-seguranca-ms-
19578020138190000-rj-0001957-8020138190000>. Acesso em: 10/07/2016. 

http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116995482/mandado-de-seguranca-ms-19578020138190000-rj-0001957-8020138190000
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116995482/mandado-de-seguranca-ms-19578020138190000-rj-0001957-8020138190000
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116995482/mandado-de-seguranca-ms-19578020138190000-rj-0001957-8020138190000
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de acordo com a necessidade da realidade ali apresentada. Segundo Maria 

Berenice Dias, 

Os princípios Constitucionais representam o fio condutor da 
hermenêutica jurídica, dirigindo o trabalho do interprete em 
consonância com os valores e interesses por ele abrigados. É no 
direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios que a 
Constituição Federal consagra como valores sociais fundamentais, e 
que não pode se distanciar da atual concepção de família, com sua 
ficção desdobrada em múltiplas facetas. Daí a necessidade de 
revestir os institutos das famílias, adequando suas estruturas e 
conteúdos à legislação constitucional, funcionalizando-os para que 
se prestem à afirmação dos valores mais significativos da ordem 
jurídica.36 

 

A Constituição, em seus princípios, assegura um embasamento àqueles 

incrustados no direito de família, sendo este fundamental para o surgimento do que 

podemos chamar de proteção à família. 

 

O código civil de 2002 procurou adaptar-se á evolução social e aos 
bons costumes, incorporando também as mudanças legislativas 
sobrevindas nas últimas décadas do século passado. Adveio, assim, 
com ampla e atualizada regulamentação dos aspectos essenciais do 
direito de família á luz dos princípios e normas constitucionais. 37 

 

Percebemos que há consenso entre os doutrinadores em afirmar que a lei 

está sempre aquém das relações sociais, sendo assim, busca-se através dos 

princípios constitucionais alcançar, ou estar o mais próximo possível das 

necessidades e das e adversidades que sempre se renovam no cotidiano da família 

brasileira.38 

 

 

3.4.1 Princípio da Dignidade da Pessoa humana 

 

 

                                                           
36DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 

Tribunais, 2013, p. 64. 
37GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva 2011, p. 21. 
38GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva 2011, p. 22-23. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana é a garantia estatal de que cada 

pessoa exerce um papel fundamental para o Estado e, em contrapartida, este trará o 

amparo necessário para que todos os indivíduos alcancem aquilo que lhe for 

necessário para que tenha uma vida digna. É um princípio personalíssimo, muito 

abrangente, daí a dificuldade de conceituá-lo juridicamente; porém, todas as 

definições até agora encontradas visam à valorização individual e coletiva da 

sociedade.39 De acordo com Maria Berenice Dias, este mandamento constitucional: 

 

É o principio maior fundante do Estado Democrático de Direito, 
sendo firmado já no 1º artigo da Constituição Federal. A preocupação 
com a promoção dos direitos humanos e da Justiça Social levou o 
constituinte a consagrar a dignidade da pessoa humana como valor 
nuclear da ordem constitucional. Sua essência é difícil de ser 
capturada em palavras, mas incide sobre uma infinidade de 
situações que dificilmente se consegue elencar de antemão. Talvez 
possa ser identificado como sendo o principio da manifestação dos 
valores constitucionais, carregado de sentimentos e emoções. É 
impossível uma compreensão totalmente intelectual e, em dos outros 
princípios, também é sentido e experimentado no plano dos afetos. 
―O princípio da dignidade da pessoa humana é o mais universal de 
todos os princípios, é um macroprincípio do qual se irradiam todos os 
demais...‖. 40 

 

Todos os princípios são muito importantes, no entanto o principio da 

dignidade da pessoa humana é a abertura para o entendimento de todos os 

demais princípios, indo para além da Constituição, posto que vá de encontro às 

necessidades e anseios da família, servindo de embasamento para todos os ramos 

do direito.  

Paulo Lobo aduz que: 

 

A dignidade da pessoa humana é o núcleo existencial que é 
essencialmente comum a todas as pessoas humanas, como 
membros iguais do gênero humano, impondo-se um dever geral de 
respeito, proteção e intocabilidade.41 

 

                                                           
39DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 

Tribunais, 2013, p. 64. 
40DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 65. 
41LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 61.  
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Esse princípio é essencial para nortear todas as ações estatais, garantindo 

que cada cidadão tenha seus direitos assegurados sem que ninguém possa violar o 

direito do outro e, evitando com isso, as desigualdades sociais.  

 

 

 

 

3.4.2 Princípio da Igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros 

 

 

Os avanços sociais e culturais das últimas décadas trouxeram para sociedade 

contemporânea, à valorização da mulher na entidade familiar, mitigando o 

julgamento machista que estava enraizado no homem desde os tempos antigos. A 

entrada da mulher no mercado de trabalho, o movimento feminista, além da 

realidade do dia a dia, são os motivos que fizeram surgir à igualdade entre o casal, 

que hoje se encontra respaldado na Constituição Federal, em seu artigo 226,§5º, 

que dispõe que homens e mulheres são igualmente responsáveis pela família. Com 

isto, esta perdeu seu caráter patriarcal que vinha sendo pregado pela sociedade em 

detrimento da mulher.  

A isonomia entre o casal teve como objetivo uma relação afetiva igualitária, 

sem qualquer indício legal de subordinação da mulher em relação ao homem, como 

acontecia até os meados do século XIX. A Constituição Federal de 1988 reconheceu 

o papel fundamental da mulher na relação familiar, dando a importância real e 

equivalente nas decisões e manutenção da família. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves, 

 

No que tange aos seus direitos e deveres, estabelecidos no artigo 
226,§ 5º, da Constituição Federal, Verbis: ―Os direitos e deveres 
referentes á sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher‖. A regulamentação instituída no aludido 
dispositivo acaba com o poder marital e com o sistema de 
encapsulamento da mulher, restrita a tarefas domésticas e a 
procriação.42 

 

                                                           
42GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 23. 
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O crescimento e a evolução histórica trás, consequentemente, 

transformações sociais e, com essas, vem também mudanças individuais. Na 

relação familiar não poderia ser diferente; aquilo que antes era obrigação, 

imposição, acabou perdendo sua força e, dentro desse entendimento evolutivo, a 

relação familiar recebeu o amparo jurídico.43
 

 

 

 

3.4.3 Princípio da igualdade jurídica entre os filhos 

 

 

A igualdade entre as pessoas está fundamentada em nossa Carta Magna, 

que albergou o principio da dignidade da pessoa humana, e tento esse sido 

sustentado já no preâmbulo da Lei maior, e como não poderia ser diferente, o Direito 

de família também ganhou especial atenção, principalmente no que tange o direito 

de filiação que está amparado no artigo 227 §6º da Constituição Federal44.   

De acordo com Lisboa, a Constituição Federal em seu artigo 227, ―estabelece 

o princípio da igualdade de tratamento aos filhos havidos do casamento ou não, 

incluindo-se os filhos adotivos, tanto para o direito de família como para o direito 

sucessório. Desse modo, proíbe-se a discriminação‖.45 

Segundo Lobo 

 

A igualdade entre filhos biológicos e não biológicos implodiu o 
fundamento da filiação na origem genética. A concepção de família, a 
partir de um único pai ou mãe e seus filhos, eleva-a à mesma 
dignidade da família matrimonial. O que há de comum nessa 
concepção plural de família e filiação é sua fundação na 
afetividade.46 

 

Este princípio encontra respaldo também nos artigos 1596 e 1607 do Código 

Civil de 2002, assim como no artigo 20 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 

                                                           
43GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 24-25. 
 
44 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.html>. Acesso em: 
10/05/16 
45LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: direito de família e das sucessões. 8. 
ed., v 5, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 387. 
46LOBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 33. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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8.069/90). Os artigos ali elencados são taxativos, e dispõe que não poderá haver 

qualquer tipo de distinção no regime de filiação, ou seja, filho é filho, independente 

de terem nascidos das relações de casamento ou fora dele, ou mesmo por meio de 

adoção; todos terão os mesmos direitos entre si, sendo proibida qualquer forma de 

diferenciação como acontecia no Código Civil de 1916 em que o tratamento era 

desigual, dependendo da origem de nascimento da criança. 

 

Cabe acrescentar que o afeto que se funda na convivência familiar e não nos 

laços sanguíneos, também tem a mesma relevância no campo do direito, devendo 

esses filhos ter o mesmo tratamento que qualquer outro filho. 

 

 

3.4.4 Princípio da paternidade responsável e planejamento familiar 

 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou aos pais o direito ao planejamento 

familiar, levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

nada mais é, neste caso, que a responsabilidade por uma paternidade de qualidade, 

o que influenciou o legislador do Código Civil de 2002, quando elencou em seu 

artigo 1565 a questão do planejamento familiar responsável, impondo aos genitores 

a obrigação de prover a assistência integral aos filhos, responsabilidade esta 

também exercida pelo Estado, o qual deverá propiciar as condições necessárias 

para que esse exercício seja realizado de forma plena pelos pais. 

Dessa forma a família tem o dever de prover aos filhos a assistência afetiva, 

material e intelectual, sejam eles menores ou maiores de idade com comprovada 

incapacidade para os atos da vida civil. 

 

Dispõe o art. 226,§ 7º, da Constituição Federal que o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, fundado nos princípios fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável. Essa responsabilidade é de ambos os genitores, 
cônjuges ou companheiros. A Lei n. 9.253/96 regulamentou o 
assunto, especialmente no tocante á responsabilidade do Poder 
Público. O Código civil de 2002, no art. 1.565, traçou algumas 
diretrizes, proclamando que o planejamento familiar é de livre 
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decisão do casal e que é vedado qualquer tipo de coerção por parte 
de instituições públicas e privadas.47(CRG pg. 24) 
 

Antigamente a falta de informação e acesso a meios contraceptivos somados 

a necessidade de ter família numerosa para obtenção de mão de obra nas lavouras, 

faziam com que as famílias fossem demasiadamente grandes e muitas vezes sem 

um mínimo necessário. Hoje é exatamente o contrário, tendo em vista que a maioria 

das famílias tem esse acesso e, portanto, o planejamento familiar deveria ser uma 

realidade para todos, posto que, a família bem planejada e, em conjunto com a 

paternidade responsável, propicia uma vida digna à criança e ao adolescente, 

gerando condições destes terem uma melhor formação e seu pleno desenvolvimento 

como está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

4 A FILIAÇÃO E O PODER FAMILIAR 

 

 

 

Poder familiar é a expressão adotada pelo Código Civil, que corresponde ao 

antigo pátrio poder, que nada mais era que o poder absoluto que o pai tinha sobre o 

filho, inclusive poder de vida ou morte, conforme bem descreve Fustel de 

Coulanges.48 

Para Maria Berenice dias, ―a conotação machista do vocábulo pátrio poder, é 

flagrante pois, só menciona o poder do pai sobre os filhos‖, tendo ocorrido as 

mudanças lentamente. Atualmente a Constituição Federal garante tratamento 

igualitário para o homem e a mulher no que tange a família, conforme, vemos no 

artigo 226, §7º que evidencia a liberdade e responsabilidade mútua do casal em 

relação à família, deixando claro a extinção do pátrio poder. Ensina Carlos Roberto 

Gonçalves que, 

 

                                                           
47GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva,2011, p. 24. 
 
48FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga: estudos sobre o culto, o 
direito, as instituições da Grécia e de Roma.  São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 45.  
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Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e 
em linha reta, que liga uma pessoa àqueles que a geraram, ou a 
receberam como se a tivessem gerado. Todas as regras sobre 
parentesco consanguíneo estruturam-se a partir da noção de filiação, 
pois a mais próxima, a mais importante, a principal relação de 
parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos.49 
 

Cabe salientar que os filhos, enquanto menores, estão sujeitos ao poder 

familiar que compete aos pais e, na falta ou impedimento de um deles, o outro o 

exercerá com exclusividade. Ou ainda, em caso de discordância quanto ao poder 

familiar, tanto homem quanto a mulher, poderá recorrer ao juiz para solucionar 

qualquer conflito.  

 

 

4.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FILIAÇÃO 

 

 

A ideia de filiação, como outrora reconhecida em nosso direito, originou-se do 

Direito Romano, onde era estabelecido como filho legítimo aquele nascido da união 

entre um homem e uma mulher casados e, filhos ilegítimos, aqueles havidos fora do 

casamento. Juridicamente, o filho deveria ser identificado pelo pai por ocasião do 

nascimento. Para os filhos nascidos do casamento, pressupunha-se a maternidade 

por parte da esposa e a paternidade por parte do marido.50  De acordo com Lobo,  

 

Com relação aos filhos, a supressão ou limitação dos direitos dos 
havidos fora do casamento legitimavam a irresponsabilidade. Os 
filhos ilegítimos, que marcaram o direito de família brasileiro, até 
1988, não podiam sequer ser reconhecidos juridicamente pelos pais 
na legislação anterior. E, assim, a responsabilidade natural era 
vedada pela lei, inexistindo direitos e deveres. Diferentemente da 
noção ética de responsabilidade contemporânea, a liberdade era 
dela dissociada; livre era o genitor do filho ilegítimo, e, 
consequentemente, irresponsável.51 

 

                                                           
49GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 40. 
 
50LOBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 49-52.  
51LOBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 53.  
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Segundo Fustel de Coulanges52 a família antiga era totalmente paternalista e 

tinha na figura do pai a de poder para tomar todas as decisões, cabendo a ele, 

inclusive, a possibilidade de escolha de realizar a venda de seus filhos, manter-lhes 

a vida ou levá-los à morte. A afetividade não era requisito de convivência, sendo o 

autoritarismo paterno que imperava. Só eram reconhecidos os filhos advindos do 

casamento; aos filhos extramatrimoniais nunca caberia o reconhecimento, ficando 

esses aos cuidados da mãe.  

No Brasil, os filhos eram classificados em legítimos e ilegítimos, sendo que 

os ilegítimos se dividiam em: naturais (nascidos de pessoas não casadas e que não 

possuem impedimentos para se casar); espúrios (nascidos de pessoas impedidas de 

se casar); adulterinos (nascidos de pessoa já casada e outra não casada); e 

incestuosos (nascidos de pessoas com graus de parentesco de primeiro grau em 

linha reta ou em linha colateral até o 3º grau). Estes eram tratados de maneiras 

diferenciadas, uma vez que os ilegítimos não tinham os mesmos direitos que os 

legítimos. O Código Civil de 1916 ainda trazia essas discriminações; somente com o 

advento da Constituição de 1988 isso deixou de ser uma realidade jurídica, posto 

que em seu artigo 227,§ 6º53 reconheceu a igualdade entre as filiações positivando o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

 

4.2 O CONCEITO DE FILIAÇÃO 

 

 

O processo contínuo de mudanças sociais nos remete a uma família em 

constante evolução onde não há mais lugar para aquela família patriarcal. O instituto 

família se modificou e aquele conceito pronto e acabado de filiação também caiu por 

terra, não havendo mais qualquer distinção entre a filiação, independentemente em 

quais circunstâncias esse filho foi gerado. O que identifica a filiação hoje é o vinculo 

                                                           
52FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga: estudos sobre o culto, o 
direito, as instituições da Grécia e de Roma. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 48.  
 
53 CF - Art. 227, § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
Acesso em: 10/05/16). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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afetivo entre pais e filhos. Conforme preceitua Maria Berenice Dias, os três pilares 

constitucionais que edificam a filiação são a desvinculação do estado de filho do 

estado civil dos pais, a igualdade entre os filhos e a doutrina de proteção integral a 

eles.54 

Para Carlos Roberto Gonçalves, ―filiação é a relação de parentesco 

consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a 

geraram, ou a receberam como se a tivessem gerado‖.55 

Para Edmilson Villaron Franceschinelli, ―filiação deriva do latim filiatio, é a 

relação de parentesco que se estabelece entre os pais e o filho, na linha reta, 

gerando o estado de filho, decorrente de vínculo consanguíneo ou civil, e criando 

inúmeras consequências jurídicas‖. 56 Contudo, cabe acrescer a este conceito, em 

concordância com a jurisprudência atual, que também a socioafetividade apenas, é 

base suficiente para gerar a filiação jurídica. 

Importante ressaltar que, analisando os dizeres da Constituição Federal e 

também do Código Civil, não fica exatamente claro a definição de filiação, no 

entanto cumpre-nos salientar que de forma didática podemos definir filiação como 

sendo um vínculo afetivo ou jurídico que une pai e filho. 

 

 

4.3 AS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO 

 

 

É muito pretensioso o fato de querer conceituar espécies de filiação, tendo em 

vista o fato de que há diversas formas de concepção de família de fato e também 

reconhecidas no mundo jurídico. Segundo Welter: 

 

São duas as espécies de filiação: a biológica, pautada na relação 
consanguínea e a socioafetiva, fortalecida pelos laços afetivos nas 
relações entre pai e filho, tornando-se indiferente a ligação entre 

                                                           
54DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 50. 
55GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 323. 
56FRANCESCHINELLI, Edmilson Villaron. Direito de Paternidade. São Paulo: Ltr, 1997, p. 
13.  
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sangue e afeto, visto estarem constitucionalmente em igualdade 
jurídica.57 

 

Para o autor é desnecessário a classificação quantitativa, porém parece-nos 

importante que além dessas citadas, conheçamos também a paternidade registral 

mencionada por Maria Berenice Dias, que decorre do registro de nascimento e 

presunção de veracidade, ato voluntário que serve de prova de filiação.58 

Cabe citar, ainda, a filiação não biológica em face da pessoa que autoriza a 

inseminação artificial heteróloga com o uso do sêmem de outro homem que não o 

marido, para fecundar o óvulo da mulher; ou, a inseminação homóloga, onde o 

sêmem é do casal que não é capaz da fecundação por ato sexual; está pode se dar 

também por post mortem, que ocorre quando marido morto deixa autorização para 

fecundação acontecer após sua morte.  

Em sendo assim, pode-se dizer que a diversidade de possibilidades causa 

grandes dificuldades na definição de espécies de filiação. 

 

 

4.4 A FILIAÇÃO E O RECONHECIMENTO DE FILHOS 

 

 

O reconhecimento de filhos, de acordo com o disposto no art. 1597 do Código 

Civil59, pode ser feito de maneira voluntária ou judicial, e segundo Maria Berenice 

Dias, tem como finalidade declarar a filiação extramatrimonial e, com isso, dar 

origem aos efeitos jurídicos da paternidade e estabelecer a relação pai e filho. Tal 

situação é considerada ato declaratório que torna a paternidade de conhecimento 

jurídico e social, tendo efeito extunc, ou seja, retroagindo á data da concepção.60 

O reconhecimento voluntário de filho, segundo o art. 1610 do Código Civil é 

ato irrevogável, exceto em caso que decorra de vícios de consentimento, onde o 

                                                           
57WELTER. Belmiro Pedro. Igualdade entre a Filiação Biológica e Socioafetiva. Revista de 
Direito Privado. v.14, abr./jun. 2003, p. 111-147. 
58DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 60-63. 
59 BRASIL. Lei 10.406 de Janeiro de 2002 – Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30/09/16.  
60DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 70. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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Ministério Público terá legitimidade para propor ação anulatória de reconhecimento 

de paternidade.61 

No caso de filhos maiores de idade, para que ocorra o reconhecimento, faz-se 

necessário a concordância do mesmo, conforme redação do art. 1614 CC/02.Já no 

caso de filho menor não há essa prerrogativa, porém esse reconhecimento de 

paternidade poderá ser impugnado nos próximos quatro anos seguintes a sua 

maioridade ou emancipação. Em caso de filho falecido, é possível que seja feito o 

reconhecimento desde que esse filho tenha deixado descendentes, conforme prevê 

o art. 1609 CC/02, sendo este requisito para evitar possíveis fraudes quanto à 

habilitação como herdeiro.62 

A Constituição Federal, estabelece que não pode haver diferenciação entre os 

filhos, contudo, ainda assim o Código Civil trata, em capítulos diferentes, os filhos 

havidos do casamento e os filhos havidos fora do casamento, apresentando o 

―Capítulo II - Da Filiação‖(arts. 1.596 á 1.606) e o ―Capítulo III - Do reconhecimento 

dos filhos‖ (arts. 1.607 á 1617). Para Maria Berenice Dias: 

 

A diferenciação advém do fato de o legislador, absurdamente, ainda 
fazer uso de presunções de paternidade. Tal tendência decorre da 
visão sacralizada da família e a necessidade de sua preservação a 
qualquer preço, nem que para isso tenha de atribuir filhos a alguém, 
não por ser pai ou mãe, mas simplesmente para a mantença da 
estrutura familiar.63 

 

A autora faz uma crítica ao Código Civil, por entender desnecessária essa 

diferenciação, achando discriminatório tratar a filiação em capítulos diferentes, uma 

vez que a nossa Carta Magna estabelece com clareza que independente da origem 

de nascimento dos filhos todos são iguais perante a Lei. 

 

 

4.5 O PODER FAMILIAR 

 

                                                           
61BRASIL. Lei 10.406 de Janeiro de 2002 – Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30/09/16.  
62DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 100-103. 
63DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 105. 
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O poder familiar outrora era chamado de pátrio poder, e a figura paterna tinha 

poder absoluto sobre esposa e filhos. A mãe não tinha nenhuma autoridade sobre 

sua prole, tendo função apenas de procriação e cuidado dos mesmos. Todas as 

decisões com relação aos filhos eram tomadas pelo pai e esse poder absoluto era 

permanente e só se extinguia com a morte do pater. Nesse momento a função do 

pai era transmitida ao filho mais velho, e a mãe continuava sem ter qualquer domínio 

sobre os outros filhos, passando a ser também submissa ao novo pater.64 

 

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, 
no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Não tem mais o 
caráter absoluto de que se revestia no direito romano. Por isso, já se 
cogitou chamá-lo de ―pátrio dever‖, por atribuir aos pais mais deveres 
do que direitos. A denominação ―poder familiar‖ é melhor que ―pátrio 
poder‖ utilizada pelo Código de 1916, mas não é a mais adequada, 
porque ainda se reporta ao ―poder‖. Algumas legislações 
estrangeiras, como a francesa e a norte-americana, optaram por 
―autoridade parental‖, tendo em vista que o conceito de autoridade 
traduz melhoro exercício de função legítima fundada no interesse de 
outro indivíduo, e não em coação física ou psíquica, inerente ao 
poder.65 

 

Com o passar dos tempos, o instituto do pátrio poder foi tomando outras 

formas e passando-se a atribuir a organização familiar ao casal. Em sendo assim e, 

principalmente, pós-revolução feminista, as mulheres começaram a ter mais domínio 

no lar, e os consortes começaram a desenvolver em conjunto a educação dos filhos 

e administração do patrimônio familiar, condição esta que antes era apenas do 

pai.Desenvolve-se, então o conceito de igualdade entre homens e mulheres, 

atribuindo-se a ambos, em condição de igualdade, o poder/dever de cuidado da 

prole. Carlos Roberto Gonçalves assevera que o ―poder familiar é o conjunto de 

direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos 

menores‖.66 Para Silvio de Salvo Venosa ―é o conjunto de direitos e deveres 

                                                           
64GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva,  2011, p. 130-134. 
 
65GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva 2011, p. 134. 
66GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva 2011, p. 42. 
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atribuídos aos pais, em relação a bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a 

proteção destes‖.67 

Conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves, no tocante ao instituto poder 

familiar, sãos os deveres e não somente direitos que os pais tem em relação aos 

seus filhos menores, e mesmo em tempos atuais onde essa responsabilidade é do 

casal, ainda se percebe um caráter autoritário uma vez que os pais tem total 

liberdade de decisão sobre a vida do filho menor, é claro que esse poder de decisão 

é conferido aos pais para que esses possam dar aos filhos condições de vida digna 

com deveres de alimentação educação e lazer , não sendo em hipótese alguma em 

proveito dos pais, isso levando em consideração o artigo 226,§7º que é o principio 

da paternidade responsável. 

 

 

4.6 A PRESUNÇÃO PATER IS ESTE A PATERNIDADE BIOLÓGIA 

 

 

Conforme já visto anteriormente, na história romana a presunção da paternidade se 

dá em dois momentos distintos, sendo o primeiro deles a aceitação do filho na 

família pelo ato de vontade do pai que poderia reconhecê-lo como tal ou mesmo 

rejeitá-lo;em um segundo momento, a possibilidade de ingresso do filho na família, 

já sob a primordial indicação de regras legais, mesmo com o marcante caráter do 

querer do pai. Conforme Jacqueline Filgueiras Nogueira, ―toda a estrutura do 

parentesco do mundo ocidental, de tradição romana, sempre se encontrou edificado 

na presunção de paternidade – pater is est quem justae nuptias demonstrat, ou seja, 

é pai quem demonstrar justas núpcias‖.68 

E, ainda, Carlos Roberto Gonçalves: 

 

O Código Civil, no capítulo referente à filiação, enumera as hipótese 
sem que se presume terem os filhos sido concebidos na constância 
do casamento. Embora tal noção não tenha mais interesse para a 
configuração da filiação legítima, continua sendo importante para a 

                                                           
67VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 10 ed. V 6, São Paulo: Atlas, 
2010, p. 223. 
68 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. Filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto. 

São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 64. 
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incidência da presunção legal de paternidade. Essa presunção, que 
vigora quando o filho é concebido na constância do casamento, é 
conhecida pelo adágio romano pater is est quem justae nuptiae 
demonstrant, segundo o qual é presumida a paternidade do marido 
no caso de filho gerado por mulher casada. Comumente, no entanto, 
é referida de modo abreviado: presunção pater is est. Destina-se a 
preservar a paz familiar. Dispõe o art. 1.597 do Código Civil que se 
presumem concebidos na constância do casamento os filhos:  

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

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

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

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

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

Baseiam-se os dois primeiros incisos do aludido dispositivo nos 
períodos mínimo e máximo de gestação viável. O prazo de cento e 
oitenta dias começa a fluir não da data da celebração do casamento, 
mas do momento em que se estabelece a convivência conjugal (caso 
de pessoas que se casam por procuração). 

No inciso II, como as separações judiciais, divórcios e anulações não 
se resolvem em um dia, é evidente que o prazo deve iniciar-se da 
separação de fato, devidamente comprovada. Se o filho nascer 
depois dos trezentos dias, a contar da morte do marido, não o 
socorrerá a presunção de legitimidade, e, neste caso, aos herdeiros 
caberá o direito de propor ação impugnativa da filiação.69 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 foi assegurado a todas as 

pessoas o direito de ter reconhecido o seu estado de filiação. Esse direito foi 

consagrado, também, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 27), que 

normatiza textualmente a garantia a todos os filhos ao direito de ter sua filiação 

biológica reconhecida, sendo este um direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível.70 Segundo Nogueira, 

 

Através da Lei n.º 8.560 de 1992, o direito á paternidade abre novos 
horizontes na busca dos interesses superiores da criança, ao 
introduzir a averiguação oficiosa da paternidade. Essa Lei, composta 
de 10 artigos voltados para o reconhecimento da paternidade, entre 
outras providências prescreve maior flexibilidade dos meios de 
reconhecimento da filiação, permitindo o reconhecimento através 

                                                           
69GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva 2011, p. 110-111. 
70NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. Filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto. 

São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 68-74. 



41 
 

escrito popular (Art.1ºII), bem como por manifestação expressa e 
direta ao juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único 
e primordial do ato que contém (Art.1º, IV). Estas duas novas formas 
de reconhecimento da paternidade não estão presentes nem mesmo 
no Estatuto da Criança e do Adolescente.71 

 

Ao ser criada a averiguação oficiosa de paternidade, se deu maior celeridade 

ao processo de investigação, já que desta forma o juiz notifica o suposto pai, sendo 

assim, afasta as injustiças da regra pater is est, levando em consideração a verdade 

biológica e não a presunção de paternidade, que tinha um papel de resguardar a 

família matrimonial tradicional, além de assegurar aos filhos do casal o estado de 

filhos legítimos.72 

 

 

4.7 A POSSE DO ESTADO DE FILHO 

 

 

Atualmente a Jurisprudência tem professado à ideia de filiação afetiva 

contrariamente da biológica, indo de maneira inversa à base estritamente patriarcal 

estabelecida anteriormente e no laço consanguíneo. Assim sendo, a verdade real é 

que goza o filho da posse de estado, a prova mais exuberante e convincente do 

vínculo parental.73-74 Roberto Senise Lisboa, preceitua que: 

 

Caso não exista possibilidade de prova da filiação por meio da 
apresentação da certidão de nascimento ou de documento 
equivalente dotado de fé pública, caberá ao interessado comprovar a 
filiação por outros meios, a fim de obter judicialmente a posse do 
estado de filiação.75 

 

Aduz Maria Berenice Dias: 

                                                           
71NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. Filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto. 

São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 75. 
72LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 84.  
 
73 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil: à luz do novo Código Civil 
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A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode 
deixar de conferir o status de família, merecedora da proteção do 
Estado, pois a Constituição Federal, no inciso III do art. 1º, consagra, 
em norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana.76 

 

Partindo das premissas já tratadas, é possível perceber que a paternidade 

agora é vista como um elo psicoafetivo, verdadeiro no convívio duradouro e presente 

no âmbito social, apto a proporcionar ao filho não somente o nome de família, mas, 

acima de tudo, afeto, amor, dedicação e guarita assistencial encontrada nas 

relações de convivência entre pais e filhos, que por si só, é capaz de explicar a 

verdadeira paternidade.77 

 

 

5 A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA EM CONSTRUÇÃO 

 

 

5.1 NOÇÕES CONTEMPORÂNEAS DE FILIAÇÃO 

 

 

Com as mudanças ocorridas no Direito de Família a partir da Constituição 

Federal de 1988, grandes avanços foram alcançados no que se refere aos laços de 

afetividade. O princípio da afetividade, que descende do princípio da dignidade da 

pessoa humana, embora não seja um princípio expresso na Lei Maior como 

fundamento para compreensão da família, tem sido plenamente aplicado a esta. Em 

sendo assim, esta passa a ser vista como um grupo baseado, essencialmente, nos 

laços de afeto estabelecidos entre seus participantes. Desta forma, é possível 

perceber a existência do princípio da afetividade nos diversos julgados dos tribunais 

e também na doutrina, determinando um rumo para as decisões que protegem a 

fragilidade de muitas situações, onde o fator que tem maior peso não é exatamente 
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a origem consanguínea, mas sim a afetividade presente nessas relações 

familiares.78 

Para Maria Berenice Dias, ―a força normativa da Constituição não reside, tão 

somente, na adaptação inteligente de uma dada realidade – converte-se ela mesma 

em força ativa’’, o que significa dizer que a aplicação da Lei deve ir de encontro a 

realidade vivida, de forma natural.79 

Posto isto, a compreensão das mudanças sociais em conjunto com a 

normatividade, deve ser compreendida pelos intérpretes, respeitando o estabelecido 

no texto original e os aplicando em favor do afeto.80  

 

 

5.2 PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 

 

A filiação pode ser considerada como a conexão mais significativa de 

aproximação das pessoas, posto que por ela se institui um vínculo inato, procedente 

da própria essência humana, que nasce involuntariamente e se estende por toda a 

vida das pessoas. Tal vínculo nunca se acaba e, por essa razão, se revela como 

elemento inerente ao próprio ser humano, um sentimento inextinguível e mais íntimo 

que qualquer outro envolvimento.81 

Depois do auge da paternidade presumida, cuja importância para a definição 

da paternidade foi grande durante todo o século XX, a qual ainda vigora no novo 

Código Civil de 2002, e depois do surgimento da paternidade biológica verificável 

pelos exames periciais — dentre os quais o exame de DNA encontra o seu maior 

expoente — surge na doutrina, tanto quanto na jurisprudência, a paternidade 

socioafetiva.82 Esta paternidade surge com a ideia de se contrapor à fixação jurídica 
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de determinar a paternidade de uma pessoa apenas com base em presunções como 

ocorre na paternidade jurídico-biológica, na qual o vínculo que liga uma pessoa à 

outra é apenas o genético. Por outro lado, a paternidade socioafetiva tem uma base 

fortemente sociológica.83 

Ademais, há de se ponderar que os filhos, havidos por ato natural ou por 

reprodução assistida, biológicos ou por adoção, são igualmente filhos e recebem 

idêntica proteção constitucional. Esta isonomia também se faz presente fora do 

campo jurídico, nos sentimentos familiares, tendo em vista que um filho, 

independentemente da forma como foi concebido, se ama porque é filho.84 Segundo 

Jacqueline Filgueiras Nogueira,  

 

O verdadeiro sentido das relações pai-mãe-filho transcende a lei e o 
sangue, não podendo ser determinadas de forma escrita nem 
comprovadas cientificamente, pois tais vínculos são mais sólidos e 
mais profundos, são ―invisíveis‖ aos olhos científicos, mas são 
visíveis para aqueles que não têm os olhos limitados, que podem 
enxergar os verdadeiros laços que fazem de alguém um ―pai‖: os 
laços afetivos, de tal forma que os verdadeiros pais são os que 
amam e dedicam sua vida a uma criança, pois o amor depende de 
tê-los e se dispor a dá-lo. Pais, onde a criança busca carinho, 
atenção e conforto, sendo estes para os sentidos dela o seu ―porto 
seguro‖. Esse vínculo, por certo, nem a lei nem o sangue garantem.85 

 

Nesse sentido, merece destaque o conceito genérico de família trazido por 

Pablo Stolze Gagliano, pelo qual a família constitui um ―núcleo existencial integrado 
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por pessoas unidas por um vínculo socioafetivo, teleologicamente vocacionada a 

permitir a realização plena dos seus integrantes‖.86 

No que diz respeito aos filhos, a afetividade tem seu princípio jurídico fundado 

na Constituição Federal. O progresso evolutivo dos preceitos da cultura ocidental 

levou à crescente superação dos fatos da discriminação entre eles. Instituiu-se 

então, no plano jurídico-constitucional, a declaração da natureza da família como 

grupo social fundado essencialmente nos laços de afetividade, uma vez que 

consagra a família como elemento de relações de afeto, após o enfraquecimento do 

modelo de família patriarcal.87 

 

 

5.3 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 

 

De acordo com Maria Berenice Dias, a filiação socioafetiva corresponde à 

verdade aparente e decorre do direito à filiação. O filho é titular do estado de filiação, 

que se consolida na afetividade. Não obstante, o art. 1.593 evidencia a possibilidade 

de diversos tipos de filiação, quando menciona que o parentesco pode derivar do 

laço de sangue, da adoção ou de outra origem, cabendo assim à hermenêutica à 

interpretação da amplitude normativa previsto pelo CC de 2002.88 

Ademais, deve-se levar em conta a Filiação socioafetiva, em que o estado de 

filiação é decorrente do afeto que se dá entre as pessoas que convivem em uma 

família, mas não tem laços consanguíneos ou civis, mas que podem passar a ter 

este último por requerimento judicial dos interessados. 

Como afirma a autora citada, até pouco, quando se falava em filiação e em 

reconhecimento de filho, sempre se estava a falar em filiação biológica, decorrente 

do vinculo de consanguinidade. No entanto, dois importantes fatores contribuíram 
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para a alteração deste quadro, o prestígio emprestado à afetividade e a filiação 

socioafetiva, assim como os avanços científicos no ramo da genética.89 

Sendo assim, aquilo que anteriormente fora considerado a mais importante 

forma de filiação, hoje é apenas mais um tipo de filiação, que assim como as demais 

deve ser pautada na socioafetividade.  

A paternidade socioafetiva funda-se no Princípio da Proteção Integral da 

Criança, previsto pela CF de 1988. Surge, agora, a busca pela verdade sociológica, 

fundamentada no estado de filiação, onde uma pessoa assume o papel de pai e a 

outra o papel de filho, independentemente do vínculo biológico.90 

Sendo assim, fica evidente perceber que todo e qualquer filho gozará dos 

mesmos direitos e proteção, seja em esfera patrimonial, seja em âmbito pessoal. 

Desta maneira, todos os dispositivos legais que, de forma direta ou indireta, 

apontem para algum tratamento diferenciado entre os filhos deverão ser banidos do 

Ordenamento Pátrio. Operou-se, desta sorte, a plena e total equiparação entre os 

filhos, independentemente de onde vierem.91 

 

 

5.4 A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NA ATUALIDADE  

 

 

Sendo expostos os fundamentais aspectos da filiação até pouco tempo 

sustentado pela sociedade, principalmente pela igreja e amparados pelo direito, 

percebe-se que esses perderam sua força diante dos novos paradigmas, 

estabelecidos pela sociedade contemporânea. Conquanto, imprescindível se faz 

analisar a importância preeminente do Direito de Família e da socioafetividade.92 

Nesse sentido, Paulo Lobo aduz que:  

  

A paternidade e a filiação socioafetiva são, fundamentalmente, 
jurídicas, independentemente da origem biológica. Pode-se afirmar 

                                                           
89DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito & a justiça. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 327-328. 
90DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. v. 5, 23. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 104-106. 
91WELTER. Belmiro Pedro. Igualdade entre a Filiação Biológica e Socioafetiva. Revista de 
Direito Privado. v.14, abr./jun. 2003, p. 111-117. 
92WELTER. Belmiro Pedro. Igualdade entre a Filiação Biológica e Socioafetiva. Revista de 
Direito Privado. v.14, abr./jun. 2003, p. 111-117. 
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que toda paternidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter 
origem biológica ou não biológica; em outras palavras, a paternidade 
socioafetiva é gênero do qual são espécies a paternidade biológica e 
a paternidade não biológica. Tradicionalmente, a situação comum é a 
presunção legal de que a criança nascida biologicamente dos pais 
que vivem unidos em casamento adquire o status jurídico de filho. 
Paternidade biológica aí seria igual a paternidade socioafetiva. Mas 
há outras hipóteses de paternidade que não derivam do fato 
biológico, quando este é sobrepujado por valores que o direito 
considera predominantes.93 

 

Na mesma linha, Pedro Welter entende que, na maioria dos casos, apesar da 

filiação derivar da relação biológica, ela realmente emerge da construção cultural e 

afetiva permanente, que se faz na convivência e na responsabilidade, assim 

expondo: 

 

Frisamos com veemência que o afeto não é fruto da biologia. Os 
laços de afeto, carinho e de solidariedade derivam da convivência e 
não do sangue. A filiação socioafetiva pode até nascer de indício, 
mas toma expressão na prova; nem sempre se apresenta desde o 
nascimento vindo a florescer com o tempo [...]. 94 

 

Segundo Maria Berenice Dias, na filiação socioafetiva, bem como em 

qualquer tipo originário de filiação, se estabelece plenamente o estado de filiação, 

fundado na afetividade, o qual tem como princípio a proteção integral da criança ou 

adolescente, buscando com isso a valorização da filiação independente do vínculo 

biológico.95Cabe destacar que pensar na socioafetividade é pensar, realmente no 

fato de que esta é a base de qualquer família, independentemente dos seus 

vínculos, porque o amor que nasce em seu seio é que é estrutura para as pessoas 

que lá interagem e se relacionam. E destes relacionamentos é que se retiram as 

mais tenras memórias e se molda o caráter de cada indivíduo e, portanto, pensar em 

socioafetividade é pensar em família. 

Tanto é assim no dia 21/09/16, na análise do Tema 62296 sobre a Prevalência 

da Paternidade Socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, tendo como 

                                                           
93LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 31.  
 
94WELTER. Belmiro Pedro. Igualdade entre a Filiação Biológica e Socioafetiva. Revista de 
Direito Privado. v.14, abr./jun. 2003, p. 111-117. 
95DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9 ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2013, p. 65-67. 
96 STF. Tema 622: Prevalência da Paternidade Socioafetiva em detrimento da 
paternidade biológica. Ministro Relator Luiz Fux. RE 898060. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4803092
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relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão 

geral, reconheceu a juridicidade da parentalidade socioafetiva estabelecendo a 

possibilidade plena da multiparentalidade, tal como vinha se consolidando em 

diferentes decisões tomadas nas mais diferentes instâncias pelo Brasil, permitindo, 

nesse sentido, a pluralidade de vínculos parentais. Como comentado por Paulo 

Lobo, tal decisão ―provocou verdadeiro Giro de Copérnico‖97, posto que sedimenta 

as teses já instauradas na jurisprudência que possibilitavam o registro de mais de 

um pai ou uma mãe para a pessoa que assim o requeresse e fundamenta-se a 

possibilidade.  

Dessa forma, o STF estabeleceu um parâmetro que deverá ser utilizado em 

toda e qualquer decisão que se coloque esta possibilidade, permitindo a ampliação 

de direitos existenciais e patrimoniais, posto que deu o mesmos status de 

importância ao vínculo de filiação socioafetivo que se detinha ao biológico, 

efetivando a possibilidade de sua coexistência. 

O relator, Ministro Luiz Fux, ao se manifestar, ―considerou que o princípio da 

paternidade responsável impõe que, tanto vínculos de filiação construídos pela 

relação afetiva entre os envolvidos, quanto àqueles originados da ascendência 

biológica, devem ser acolhidos pela legislação‖. De acordo com o Ministro 

 

(...) não cabe à lei agir como o Rei Salomão, na conhecida história 
em que propôs dividir a criança ao meio pela impossibilidade de 
reconhecer a parentalidade entre ela e duas pessoas ao mesmo 
tempo. Da mesma forma, nos tempos atuais, descabe pretender 
decidir entre a filiação afetiva e a biológica quando o melhor 
interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os 
vínculos. Do contrário, estar-se-ia transformando o ser humano em 
mero instrumento de aplicação dos esquadros determinados pelos 
legisladores. É o direito que deve servir à pessoa, não o contrário.98 

  

                                                                                                                                                                                     
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incident
e=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema=622>. Acesso 
em 30/09/2016. 
97Jurista comenta repercussão da tese sobre multiparentalidade fixada pelo STF. Dia 
29/09/16. In IBDFAM. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+so
bre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF>. Acesso em 30/09/16. 
98Tese anunciada pela ministra Cármen Lúcia reconhece multiparentalidade. IBDFAM. 
Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6119/Tese+anunciada+pela+ministra+C%C3%A1rmen+L
%C3%BAcia+reconhece+multiparentalidade>.Acesso em 30/09/16 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema=622
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema=622
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+sobre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+sobre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF
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Nesse sentido, afirma Lobo que, ―na hipótese de a mãe estar separada tanto 

do pai biológico quanto do pai socioafetivo, o filho poderá reclamar alimentos tanto a 

um quanto a outro, de acordo com as possibilidades econômicas de cada um‖.99 Não 

haveria assim a prevalência de uma filiação sobre a outra, ou seja, firma-se de vez a 

tese de que o que deve prevalecer são os vínculos de afeto, independentemente de 

haver consanguinidade.  

Ademais, com a decisão, reconheceu que o conhecimento da origem 

biológica é direito de personalidade que não gera, necessariamente, relação de 

parentesco, esclarecendo ainda que na legislação brasileira encontram-se 

estabelecidos três hipóteses de parentalidade socioafetiva, ou seja, a que se dá por 

adoção, a que se dá por inseminação heteróloga e a tratada, em específico, na 

decisão do Supremo, que é a da posse de estado de filiação, também tratada pela 

doutrina como parentalidade socioafetiva em sentido estrito. Mas para Paulo Lobo100 

esta decisão somente se aplicará as decisões socioafetivas consolidadas que 

tenham ou não registro e que seja contrastada em momento posterior em ação que 

vise o reconhecimento voluntário ou não de filiação biológica, o que excluiria as 

ações fundadas apenas na filiação biológica, sem qualquer vínculo afetivo anterior, 

bem como também os vínculos estabelecidos por adoção com relação aos familiares 

biológicos, já que para estes a lei exclui quaisquer possibilidade de manter a filiação 

com o adotado e, por fim, qualquer possibilidade de se requerer parentalidade com o 

doador de sêmen nas inseminações heteróloga. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99Jurista comenta repercussão da tese sobre multiparentalidade fixada pelo STF. IBDFAM. 
Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+so
bre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF>. Acesso em 30/09/16. 
100Jurista comenta repercussão da tese sobre multiparentalidade fixada pelo STF. IBDFAM. 
Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+so
bre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF>. Acesso em 30/09/16. 
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http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+sobre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6123/Jurista+comenta+repercuss%C3%A3o+da+tese+sobre+multiparentalidade++fixada+pelo+STF
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O novo formato de família existente na atualidade deixou de ter aquele caráter 

convencional, onde necessariamente se fazia presente a figura de pai, mãe e filhos, 

na contemporaneidade a família se constitui tanto biologicamente quanto, 

psicologicamente e sociologicamente, e independente de qual seja tem amparo 

legal, uma vez que a Lei busca atender o bem estar da sociedade, respeitando sua 

diversidade. 

A paternidade socioafetiva, tem sua natureza fundada no afeto, mesmo não 

havendo um vínculo biológico, é através de sua essência, que o afeto se mostra 

cada vez mais presente nas relações jurídicas ligadas a família, devido a valorização 

da relação afetuosa que prevalece na união de pais e filhos e tornando possível a 

efetivação do direito em relação a socioafetividade, ainda que exista muitas 

divergências no plano concreto, devido a sua abrangência inclusive no contexto da 

herança. 

A paternidade é algo muito mais amplo do que a consanguinidade pode 

parecer, por ter um papel absolutamente fundado, no amor, no carinho e no respeito 

pela figura do filho, e não é a derivação bioquímica que nos leva a entender a figura 

paterna, mas sim no desprendimento, na entrega ao bem estar do filho.  

Faz-se necessário também a compreensão do verdadeiro papel social dos 

pais na vida de uma criança, desprendendo-se do fator meramente biológico, e 

elevando o papel psicossocial, onde o afeto, a presença paterna tem muito mais 

relevância do que o fato de ser o genitor, até porque, não são raras as situações em 



51 
 

que a falta de responsabilidade pela criança leva-os a ser retirados do seio da 

família biológica, que por negligência coloca em risco o futuro da criança, negando a 

ela o afeto que lhe é fundamental, essas famílias desestruturadas sem nenhum 

vínculo afetivo, muitas vezes são substituídas por famílias que escolhem ter um filho, 

mesmo que não biológico, escolhem dar amor e carinho, dando a este filho a 

oportunidade de uma vida digna. 

Por essa razão, ainda que haja o direito á origem biológica, esta não exclui a 

filiação socioafetivo, somente garante o exercício pleno de seu direito de 

personalidade, sendo assim é necessário entender que o jurídico diante de um 

conflito na entidade familiar, deve buscar o reconhecimento do afeto em primeiro 

lugar. 
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