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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 provocou uma importante alteração no

direito de família com a instituição do princípio da igualdade da filiação.

Acarretou no ordenamento jurídico uma mudança de valores nas relações

familiares, que influenciou na determinação de uma nova paternidade, fruto

do afeto, objeto de análise no presente trabalho. Dessa forma, faz-se relevante

uma abordagem não só da repercussão do sistema unificado da filiação na

ordem jurídica nacional, mas também dos seus efeitos quanto aos direitos

pessoais e patrimoniais. É imprescindível a menção da posição dos

doutrinadores brasileiros, bem como das decisões judiciais que formam o

atual entendimento dos tribunais, no caminho de consagração do tema da

presente dissertação.

Palavras-chave: filiação; sócio afetividade; direito



ABSTRACT

The Federal Constitution of 1988 developed an important change in

Family Law trought the begining of equality between the offspring. It has

introduced to the legal sistem a change in familie relashionship values, that

affected a new kind of parenthood, born from affection, the relevant point

questioned in this project. Thus, it is important to discuss a new approach of

the united offspring sistem’s repercussion in the national legal order, and

discuss its effects in estate and personal rights. It is fundamental to mention

the position of brasilian authors in this matter, as well as the legal decisions

that make the current understanding of the local Courts of Law, in order to

find the success of the subject in the present bibliographic research.

Key words: Equality; Offspring; Rights



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO...................................................................................................................01

CAPÍTULO 1:  A FAMÍLIA: DA CODIFICAÇÃO DE 1916 À CONSTITUIÇÃO DE

1988......................................................................................................................................05

1.1. As peculiaridades do direito de família, segundo Rudolf Von Jhiering.................05

1.2. O Código Civil Brasileiro de 1916, o desenho da família patriarcal e a sua

transformação na família do Estado Social Democrático de Direito.............................08

1.3. A ênfase na posição jurídica dos filhos por conta do direito civil clássico............18

1.4. A evolução da família e da filiação sob o aspecto legislativo e a nova posição dos

filhos por conta da concepção contemporânea de família.............................................25

1.5. O Afeto como pressuposto real da existência da família e da filiação...................42

CAPÍTULO 2: DA PATERNIDADE..................................................................................52

2.1 Origem da paternidade.............................................................................................52

2.2. Paternidade biológica..............................................................................................57

2.3. Paternidade socioafetiva.........................................................................................62

2.4. A Função do pai......................................................................................................64



CAPÍTULO 3: POSSE DO ESTADO DE FILHO..............................................................74

3.1. Importância do tema................................................................................................74

3.2. Conceito..................................................................................................................78

3.3. Elementos constitutivos da posse de estado de filho..............................................86

3.4. A dupla função da posse do estado de filho............................................................98

3.5. Posse de estado – questão de fato ou de direito?..................................................104

CAPÍTULO 4: O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA........106

4.1. Reflexões introdutórias interdisciplinares a partir de estudo de casos..................106

4.2. Paternidade: uma releitura do instituto.................................................................141

4.3. A desbiologização da paternidade e a ação anulatória de registro civil................144

4.4. O valor jurídico do afeto na filiação.....................................................................151

4.5. Bases da filiação socioafetiva...............................................................................155

4.6. Elementos constitutivos da posse de estado de filho............................................157

4.7. Elementos materiais para o reconhecimento do caráter sócio afetivo da 

paternidade...................................................................................................................169



CAPÍTULO 5: OS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA PATERNIDADE

SOCIOAFETIVA: REFLEXÕES ACERCA DA QUESTÃO ALIMENTAR E DIREITO

DE VISITAS......................................................................................................................184

5.1. A proteção integral da família e a proteção dos menores.....................................184

5.2. Os efeitos jurídicos decorrentes da paternidade socioafetiva como uma via de mão

dupla.............................................................................................................................202

5.3. A questão alimentar como efeito jurídico do estabelecimento da paternidade

socioafetiva..................................................................................................................218

5.3.1. Origens dos alimentos...............................................................................237

5.3.2. Conceito de obrigação e alimentos...........................................................241

5.4. Interesse do menor e o direito de visitas...............................................................246

5.4.1. Interesse do menor....................................................................................246

5.4.2. Direito de visitas.......................................................................................251

CONCLUSÃO...................................................................................................................259

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA...................................................................................265



INTRODUÇÃO

O Código Civil de 1916 retratou a realidade sócio econômica de uma

época em que a atividade era preponderantemente rural e, na própria entidade

familiar, os seus integrantes trabalhavam para a riqueza dessa instituição,

visando à sua perenidade. Para tanto, os homens imperavam por serem força

ativa nessa unidade de produção. As mulheres eram relegadas a segundo

plano e os filhos tinham suas profissões, casamentos, direcionados à

continuidade de uma família de caráter patriarcal e transpessoal.

Nesse contexto, o matrimônio delineava os limites de quem deveria

integrar o cenário cultural e fruir os direitos dele provenientes. Dessa forma,

os descendentes de pessoas casadas tinham a condição de filho e todos os

direitos que emanam dessa condição. Já aquelas pessoas que nasciam de um

casal que não tivesse certidão de casamento, independentemente do motivo,

eram renegadas pela sociedade e não tinham direito algum perante o

ordenamento jurídico.

A realidade da família brasileira foi mudando à medida que os

acontecimentos históricos, a ascensão científica revolucionária do homem

trouxeram refletidos um novo horizonte em que a rigidez do contorno familiar

se rompeu, tornando o espaço de um lar um lugar de afeto e realização das

potencialidades de cada um de seus membros. Esse novo ideal de família,
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igualdade e respeito revelaram-se na esteira da convivência, objetivando ser

esse espaço ideal para a concretização dos interesses de cada componente

familiar.

Diante do dinamismo e da complexidade das relações sociais, em

especial no âmbito familiar, surgiram cada vez mais situações envolvendo,

normalmente, crianças e adolescentes que, afastados dos seus pais no plano

biológico ou jurídico, passaram a se relacionar no campo afetivo com pessoas

outras que assumiram faticamente a posição de pai e mãe. No entanto,

elementos sociais e comportamentais influenciaram na determinação de uma

nova paternidade, a socioafetiva, que, como a própria palavra já expressa, é o

tratamento dispensado a um filho, por alguém, independente de imposição

legal ou vínculo sangüíneo; portanto uma relação afetiva fruto apenas do

sentimento de carinho e amor.

O universo jurídico é propenso a alterar-se frente às mudanças sociais,

visando a sua efetiva utilidade. Algumas leis refletiram a transição social até a

chegada da Constituição Federal de 1988, que adequou o sistema jurídico à

nova realidade brasileira, introduzindo alterações condizentes com os novos

tempos, modernos e liberais, sem as amarras de um conservadorismo

hipócrita e preconceituoso.



3

Com seus princípios afirmadores da dignidade da pessoa humana como

fundamento maior, a Carta Federal trouxe a proteção à família eudemonista,

afirmando a igualdade entre os filhos de qualquer origem e a proteção aos

interesses da criança. Até a sua entrada em vigor e a eleição da família como

meio de realização pessoal, não decorriam direitos dessa relação afetiva

paterno-filial, pois a referida igualdade não era reconhecida pelo mundo

jurídico.

A conseqüência do desprestígio de proteção foi o aumento desses casos

visualizados na sociedade, que se avolumaram e acabaram por asseverar a

principiologia constitucional protetiva do interesse dos menores, com

conseqüências sociais e jurídicas oriundas de tal constatação pela doutrina e

jurisprudência.

Nesta linha, de consideração à família fundada na relação socioafetiva,

propõe-se no presente trabalho a compreensão das relações familiares dentro

da evolução das estruturas axiológicas do sistema jurídico brasileiro,

vinculando-se à realidade econômica e cultural de cada espaço e época, até o

presente momento, como meio de enquadrar essa nova filiação na linha

ideológica constitucional.

Objetiva-se a afirmação do afeto como quesito apto a determinar a

verdadeira relação de paternidade, posto que exercida com a responsabilidade
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idealizada pela lei. Faz-se imprescindível, seguindo esse enfoque, a análise

dos direitos e deveres jurídicos decorrentes dessa relação paterno-filial, em

especial no âmbito alimentar, questão de relevância indubitável para a

realização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, da

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

Democrático de Direito.
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1. DA CODIFICAÇÃO DE 1916 À CONSTITUIÇÃO

FEDERAL DE 1988

1.1. As Peculiaridades do direito de família segundo

RUDOLF VON JHERING

Os estudos do direito de família se revestem de peculiaridades não

encontradas em nenhum outro campo do direito, pois versam sobre objeto que

a ordem jurídica não pode disciplinar internamente, quer em razão da sua

própria natureza, quer pelo caráter complexo das suas relações.

A família é um corpo social impenetrável, cerrado e protegido da

interferência dos outros, inclusive da ordem jurídica. JHERING1 falava de um

"poder fechado" - das Haus, ein Asyl [a casa, um asilo] - para aludir ao

disciplinamento interno da família, ordenado pelos seus próprios membros, e

impeditivo da intervenção de terceiros nos negócios domésticos.

                                                
1 Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, v. 2, 1ª parte, p.
156.
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Por isso nenhuma lei se arriscaria a dizer como os casais deveriam

cumprir seus deveres específicos, ou de que maneira os pais deveriam exercer

o pátrio poder. A lei determina que os pais devem dirigir a criação e educação

dos filhos, mas não diz de que maneira deveriam criá-los ou educá-los; fala no

dever de companhia e guarda, todavia não descreve a modalidade de

exercício. Os códigos de família de todos os povos estabelecem os deveres

recíprocos dos cônjuges, inclusive o de coabitação2, mas ninguém de bom

senso poderia imaginar como seriam as normas disciplinadoras da prática do

ato sexual. O juiz pode o mais mas não pode o menos. Pode até destituir um

pai do pátrio poder se ficar provado que ele abusou do exercício, porém não

diz, nem poderia dizer como esse pai deve executar os encargos parentais. Se,

por exemplo, um dos cônjuges se recusa a manter relação sexual com o

parceiro, o outro pode requerer a dissolução da sociedade conjugal, contudo,

querendo manter o casamento, não tem como pedir ao juiz a execução

específica. Escreveu JHERING3 a propósito que 

"a tentativa de semelhante regulamentação jurídica seria tão

perniciosa, se exporia tanto a ferir profundamente o

                                                
2 "Coabitação" está aí no sentido que lhe emprestou o professor Álvaro Vilaça Azevedo em Dever
de Coabitação: inadimplemento. São Paulo: Buschatsky, Diz ele: "Fica mais nítido o significado
do vocábulo coabitação como o ato de coabitar, de manter relações sexuais na vida íntima, no
casamento ou fora dele. Daí o sentido de coabitar, ventilado pelos dicionaristas, que, baseados na
sua descendência de habeo, es, ter, haver, possuir, como vimos, conceituam-no como ter ou manter
relação sexual, lícita ou ilícita, viver junto na mesma casa sob o casamento ou não, viver
intimamente, ter relação habitual, lícita ou ilícita, com pessoa de outro sexo".

3 Op. cit., p. 195
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sentimento moral, que degeneraria em imoralidade e torpeza.

À medida que o sentimento se torna mais delicado, mais nobre

e puro na sua expressão real, mais facilmente seria ferido com

semelhante profanação. O direito não tem regras para a vida

que nela se desdobra, nem para as relações existentes, nem

para os litígios (íntimos) que ela suscita".

E concluiu o citado autor: "a vida íntima da família desenvolve-se por

si mesma, sem que lhe tenha acesso a prosa árida do direito". Esse fenômeno

da autonomia da família foi por ele denominado de "concentração interior" da

família.4 É a "concentração" que "impede o direito de aproximar-se da

família", faz com que as suas regras esbarrem na periferia de institutos como

o casamento, concubinato, pátrio poder, filiação, guarda, direito de visita. Seu

disciplinamento interno é cultural, ditado pela compreensão, pelo bom senso,

e sobretudo pelos laços de amizade que unem os elementos do grupo familiar.

As dissensões são resolvidas intramuros, sem a participação externa de

quem quer que seja, ressalvadas apenas as intervenções de caráter

excepcional, ora para impedir a prática de ação criminosa (torturas, maltratos,

cárcere privado), ora para evitar que se ultrapassem os quadros da

normalidade, ficando comprometida a própria estrutura familiar.

                                                
4 [Gesicherten abgeschlossenheit]. Op. cit., p. 198.
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1.2 O Código Civil brasileiro de 1916, o desenho da família

patriarcal e sua transformação na família do Estado Social Democrático

de Direito

O direito de família pátrio e, por conseqüência, a acepção jurídica de

entidade familiar passou, no período compreendido entre 1916 e 1988, por um

grande processo de transformação. Nesse interregno, visualizam-se duas

relevantes abordagens. A primeira, compreendida pelo Código Civil brasileiro

de 1916, era de cunho patriarcal, contemplando a "família-instituição",

diretamente ligada ao casamento, conforme se depreende da seguinte

definição: "Direito de Família é o conjunto de regras aplicáveis às relações

entre pessoas ligadas pelo casamento ou pelo parentesco".5

A fim de iniciar o estudo sobre parte da história da família brasileira,

segue uma breve análise de seus aspectos. A doutrina define-a da seguinte

maneira: "Biologicamente, família é o conjunto de pessoas que descendem de

                                                
5 ORLANDO Gomes, Orlando. Direito de Família. p. 13.
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tronco ancestral comum, ou seja, unidos por laços de sangue. Em sentido

estrito, a família representa o grupo formado pelos pais e filhos".6

Na transição do século XIX para o XX, iniciou-se a construção jurídica

do primeiro Código Civil brasileiro. O modelo de família apresentado à época

era o de uma parcela social representativa, os detentores do poder, pessoas

pertencentes a famílias de proprietários de escravos, fazendeiros e senhores de

engenho.i

Em face de uma sociedade basicamente rural, a família funcionava

como unidade de produção. Assim, quanto mais componentes, maior a força

de trabalho e as condições de sobrevivência de todo o grupo. O homem, além

de desempenhar o papel de pai e marido, direção exclusiva decorrente de sua

autoridade, chefiava a família, zelando pela sua unidade.

Os familiares restantes ocupavam uma posição de inferioridade. A

mulher, figura relativa, desempenhava apenas o papel de mãe e esposa. Assim

como a prole, tinha sua vida dirigida pelo homem. Tal domínio ocorria em

função da proteção dos interesses familiares, expressado nos casamentos

arranjados e carreiras profissionais escolhidas. Destarte, o sexo e a idade eram

os fatores determinantes do papel que cada membro desempenharia no grupo,

                                                
6 José Bernardo Ramos Boeira. Investigação de paternidade, posse do estado de filho, p. 19.
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relegando a segundo plano interesses pessoais, de modo a perpetuar essa

família transpessoal.

O casamento apresentava-se como fonte única de sua constituição da

família, que trazia o reconhecimento pela religião e concedia o direito à

prática do ato sexual, pretendendo que os cônjuges não buscassem a

satisfação de seus instintos fora do casamento. Revela-se, assim, no modelo

codificado, a regra da indissolubilidade do vínculo matrimonial.

Se o casamento não tivesse sucesso, a alternativa do casal era o

desquite, que rompia a comunhão de vida, mas não punha fim ao vínculo

jurídico do matrimônio. Um eventual envolvimento extraconjugal não

implicaria nenhum reconhecimento jurídico. Assim, ainda constata-se o

direcionismo à manutenção da entidade familiar mesmo que sacrificados

conceitos como o de afeto.

O matrimônio permanece como força determinante quanto à filiação,

manifesta através da presunção pater is est, segundo a qual a prole é, por

conta do casamento dos genitores, considerada legítima e digna de proteção

legal. A esse respeito, conclui Carbonera que:

“..., a garantia da estrutura familiar apresentada se dava pela

observação tanto da necessidade de matrimonialização como

no modelo de legitimidade dos filhos, pautado na proibição do
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reconhecimento dos extramatrimoniais e na atuação da

presunção pater is est “.7

Logo, verifica-se a grande preocupação da lei no que dizia respeito à

proteção da entidade familiar, no que tange ao aspecto da legitimidade da

união e dos filhos dela havidos. Ainda, outro fator relevante na análise das

normas da época é o patrimonial, justificativo da função primordial de

transmissão do nome paterno: "A família, como rede de pessoas e conjunto de

bens, é um nome, um sangue, um patrimônio material e simbólico, herdado e

transmitido. A família é um fluxo de propriedades que depende

primeiramente da lei".8

Todavia, a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo,

com o conseqüente aumento das concentrações urbanas, o ingresso da mulher

no mercado de trabalho e a mudança da condição social do jovem provocaram

transformações nessa denominada "grande-família". A típica divisão de

papéis no âmbito familiar foi perdendo força à medida que a mulher alargava

sua esfera de atuação social, política e jurídica, e deixava, aos poucos, sua

condição de inferioridade para trás na história da família brasileira.

                                                
7 Silvana Maria Carbonera. O papel jurídico do afeto nas relações de família. apud Luiz Edson
Fachin,. Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro :
Renovar, 1998, p. 281.

8 Michelle Perrot,. Funções da Família. in História da vida privada. Da Revolução Francesa à
Primeira Guerra, v. 4, p. 105.
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A passagem do modelo econômico agrário ao industrial atingiu

irremediavelmente a família, que se revelou não mais uma unidade de

produção sob a autoridade de um chefe, e sim um grupo com divisão de

funções definidas pelas aptidões individuais dos membros. Verificam-se

profundas transformações ao longo do século XX, com sensíveis efeitos no

meio familiar.

Ainda devido ao processo de urbanização e a produção de bens de

consumo de acesso, muitas vezes, limitando, alteraram a vida em comum,

cedendo a grande prole espaço a um número cada vez mais reduzido de filhos.

Desse fator decorre uma considerável melhoria na relação afetiva entre pais e

filhos, posto que, como mostram Oliveira e Muniz, "Acentuam-se as relações

de sentimento entre os membros do grupo: valorizam-se as funções afetivas

da família que se torna o refúgio privilegiado das pessoas contra a agitação

da vida nas grandes cidades e das pressões econômicas e sociais".9

Mas o afeto de que se trata não pode ser confundido com a noção da

affectio, presente já no modelo romano. Esta, no modelo patriarcal, era

presumida e condicionada à existência de uma situação juridicamente

reconhecida: o casamento trazia consigo a affectio maritalis, que justificava a

necessidade de continuidade da relação. Já o afeto entende-se como vontade

                                                
9José Lamartine Corrêa de Oliveira; Francisco José Ferreira Muniz. Direito de família: direito
matrimonial, p. 11.
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de estar e permanecer junto a alguém. Tempos atuais, novos valores, a

affectio matitalis traduz-se hoje como um valor socioafetivo que funda uma

sociedade conjugal, matrimonializada ou não.

As uniões sem casamento foram gradativamente aceitas pela sociedade,

ao passo que novas famílias se estruturaram independentemente das núpcias,

conduzidas por um único membro, o pai ou a mãe. Diante disso e das demais

transformações sociais, o modelo legal codificado tornou-se insuficiente, cada

vez mais distante da pluralidade social existente. Os fatos concretos

opuseram-se ao direito, exigindo deste maior proteção. Assim, buscando a

realização pessoal, o ordenamento jurídico foi posto em segundo plano e os

sujeitos se impuseram como prioridade. Formaram-se novas famílias,

marginais e excluídas do mundo jurídico, mas ainda assim se formaram. A

verdade social não se ateve à verdade jurídica e os fatos afrontaram e

transformaram o direito.10

Resultado inevitável do aumento dessas situações fáticas, em 1977,

através da Emenda Constitucional regulamentada pela Lei 6.515, surgiu o

divórcio, permitindo que as pessoas que desejassem reconstruir suas vidas por

meio de uma nova família, que o fizessem com o acolhimento do

ordenamento jurídico, posto que veio colocar fim não só à comunhão de vida,

                                                
10 Silvana Maria Carbonera. O papel jurídico do afeto nas relações de família. apud Luiz Edson
Fachin. Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. ps. 289 e 290.
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mas também ao vínculo matrimonial. A ligação jurídica, portanto, não é mais

tida como perpétua, extinguindo-se o desquite do ordenamento jurídico.

Assim, deu-se a passagem do modelo patriarcal a outro em que são

dominantes as relações de solidariedade e cooperação. A perda da

característica de unidade de produção, por conta da industrialização, pôs fim

ao papel econômico da família, transferindo sua função relevante ao âmbito

espiritual. Sua rígida concepção deu lugar à sensibilidade. A família moderna,

em oposição àquela senhorial, valoriza um elemento abstrato que até então

estava à sombra: o sentimento.

Este, por sua vez, traduz a noção de afeto, elemento propulsor da

relação familiar. Também um substantivo abstrato, o afeto pode ser trazido

para o mundo concreto através da demonstração do desejo de estar junto a

outrem, constituindo, pois, o alicerce da família atual.

A família moderna nasce sob a concepção eudemonista11, centrada nas

relações de sentimento entre seus membros e baseada em uma comunhão de

afeto recíproco. Enquanto a família ditada pelo Código Civil de 1916 se

define como hierarquizada e de feição transpessoal, em outro momento e

contexto político-econômico, a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu

                                                
11 Esta expressão significa "doutrina que admite ser a felicidade individual ou coletiva o
fundamento da conduta humana moral", o que a aproxima da afetividade.
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texto definições que consagram a pluralidade familiar, a igualdade substancial

e a direção diárquica, como se vê:

“A regulamentação legal da família voltava-se, anteriormente,

para a máxima proteção da paz doméstica, considerando-se a

família fundada no casamento como um bem em si mesmo,

enaltecida como instituição essencial. Hoje, ao revés, não se

pode ter dúvida quanto à funcionalização da família para o

desenvolvimento da personalidade de seus membros, devendo

a comunidade familiar ser preservada (apenas) como

instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana”.12

O modelo de família contemporâneo tem destacado o seu aspecto

pessoal e igualitário, valorizando os interesses individuais dos seus membros

e buscando a felicidade como mola propulsora de sua continuidade. Para

tanto, a família e o casamento visam ao desenvolvimento da pessoa.

A redução na extensão da família, a mudança dos papéis, o

descompasso entre o modelo legislado e a pluralidade social existente

resultaram na proteção jurídica à figura da família nuclear, centrada na tríade

                                                
12 Gustavo Tepedino. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In:Vicente Barreto.
Jacques Commaille et al. A Nova Família: Problemas e Perspectivas, p. 56 apud, Maria Cláudia
Crespo Brauner. Novos contornos do direito de filiação: a dimensão afetiva das relações parentais.
Revista da AJURIS, Porto Alegre : Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 26, n. 78, p.
197, jun. 2000.
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pai-mãe-filho, bem como a formada por um só dos pais e seu filho, através da

Constituição Federal de 1988 que as recepcionou e reconheceu, em seu artigo

226. O objeto da proteção estatal é a pessoa humana e o desenvolvimento de

sua personalidade. A realização do indivíduo tem por objetivo a formação de

uma família emocionalmente estruturada, que é a base da sociedade,

promovendo seu equilíbrio.

A Constituição, em seu artigo 1º, inciso III, consagra como fundamento

da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Os

princípios da igualdade e da dignidade conduzem à construção de um novo

modelo de família, que valoriza o indivíduo como ser humano nas suas

relações intersubjetivas. A proteção à pessoa recebe status constitucional, que

transcende a figura do indivíduo por si só, orientando seu tratamento na esfera

familiar e priorizando-o em relação ao grupo. Nesse sentido, vejamos as

considerações de Silvana Maria Caarbonera:

“[...]a proteção a todos os sujeitos da família deve ser feita de

forma igualitária, uma vez que a desigualdade fere a

dignidade. [...] Ademais, tratar da dignidade e da igualdade

significa também abordar sua coexistência num ambiente

dividido por duas ou mais pessoas: se ambas têm direitos
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idênticos, significa que a convivência somente será possível se

houver a limitação da liberdade individual pela lei”.13

A Carta Magna traz a proteção à família contemporânea, em suas

diversas formas de constituição - matrimonializada ou não, constituída por

ambos os genitores e filhos ou de caráter monoparental, originada por laços

de sangue ou por meio de adoção. O aumento da tutela, assim como da esfera

de liberdade dos sujeitos, permite a coexistência de famílias no molde

patriarcal e as novas formas fundadas no desejo de estar junto, cujo elemento

seja a própria comunhão de vida.14 Resta, portanto, valorizada a pessoa em

sentido diverso daquele codificado.

Nesse ideal de família modelo do Estado Social Democrático de

Direito, a filiação também resta protegida com a chegada da Constituição de

1988, que estabeleceu igualdade de tratamento entre os filhos provenientes de

matrimônio ou não. Estes foram nivelados perante a lei, posto que a

importância do afeto é tida como determinante também nas relações paterno-

filiais. Traçado o perfil da família codificada importa, então, conhecer o papel

                                                
13 Silvana Maria Carbonera. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: Luiz Edson.
Fachin. Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. p 295 e 296.

14 Enquanto nas relações matrimoniais, e por isso mesmo, a presença da affectio era presumida, nas
relações não-matrimonializadas o afeto tem outro sentido e é, na verdade, o elemento responsável
pela sua própria existência.
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nela desempenhado pela filiação, dada sua importância na sustentação do

modelo patriarcal.

1.2 A ênfase na posição jurídica dos filhos por conta do

direito civil clássico

Características marcantes da família patriarcal, tais como a

indissolubilidade do vínculo matrimonial e a proteção do patrimônio familiar

justificam o sistema de filiação estabelecido. O Código Civil brasileiro de

1916 baseou-se na família como grupo social, com origem no casamento e na

consangüinidade, garantindo proteção somente à família legítima, afastando,

de um lado, os filhos de uniões não-matrimonializadas de qualquer proteção

legal e, de outro, qualquer eventual ameaça aos filhos oriundos do casamento.

O sistema artimanhado, de tal sorte competente, atribuiu a si próprio o

poder de dizer o direito, e assim o fazendo delimitou com uma tênue, mas

eficaz lâmina, o direito do não-direito. E entre nós não foi diferente: o Código

posto em vigor em 1917 foi perfeito anfitrião ao acondicionar um retumbante

silêncio sobre a vida e sobre o mundo; nele somente especulou-se sobre os

que têm e julgou-se o equilíbrio do patrimônio de quem se pôs, por força
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dessa titularidade material, numa relação reduzida a um conceito discutível de

esfera jurídica.15

A filiação foi regulada com base na orientação advinda do direito

romano, segundo a qual, da união do homem com a mulher decorriam dois

tipos de filho: legítimo, se os pais eram casados entre si; e ilegítimo, caso

havido fora do casamento. Os ilegítimos compreendem dois grupos: naturais,

oriundos do concubinato16, haja vista a inexistência de impedimento para o

casamento de seus pais, sendo esta uma terceira classe que surgiu no direito

pós-clássico; e espúrios, assim considerados devido a impedimento de os pais

casarem-se à época de sua concepção.

A filiação espúria, por sua vez, subdivide-se em espúrio incestuoso,

cujo impedimento decorre de parentesco próximo dos genitores, ou de

afinidade, conforme enumeração constante do artigo 183, I a V, do Código

Civil; e espúrio adulterino, cujo impedimento é em razão de um deles já ser

casado com outra pessoa e violação, destarte, do dever de fidelidade.

                                                
15Luis Edson Fachin. Limites e Possibilidades da Nova Teoria Geral do Direito Civil. In Revista de
Estudos Jurídicos, v. II, n. 1, p. 101

16 Esta expressão significa união livre e estável de um homem com uma mulher, não resultante do
casamento, que não altera o estado civil dos concubinários, na qual são mantidas relações sexuais e
da qual é constituída uma família (família natural ou ilegítima), em que os concubinários convivem
notoriamente sob o mesmo teto (more uxório), como se marido e mulher fossem, com fidelidade
recíproca. Esse é o conceito clássico, a noção restrita de concubinato, abrandada pela
jurisprudência ao considerá-lo união estável, duradoura, de um homem com uma mulher, em que
são mantidas relações sexuais, como se casados fossem, sem haver impedimento para o casamento,
convivendo ou não sob o mesmo teto.
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Os filhos ilegítimos, em razão de não se enquadrarem no modelo

familiar desenhado pelo sistema jurídico, sequer eram reconhecidos pela

original família codificada, de modo que somente os legítimos poderiam fazer

parte daquela unidade familiar de produção. Destarte, a noção de legitimidade

provocava uma discrepância entre a verdade jurídica e a social, pois "Sob a

alcunha de ilegitimidade, a regulação jurídica dos papéis definidos às pessoas

depende da função que, em abstrato, o próprio sistema define".17 Prova disso

é que os filhos ilegítimos não sujeitavam suas vidas ao domínio paterno,

realidade típica patriarcal.

O sistema da filiação é um significativo exemplo do distanciamento que

a construção da civilística tradicional operou. Filhos de pessoas não casadas

entre si não eram reconhecidos pela lei porque a ilegitimidade despia-lhe da

condição jurídica de "filho". O sistema do parentesco foi emoldurado para

sustentar uma concepção matrimonial de família, que desconsidera a verdade

fática ao transpor fatos reais para o universo do não-direito quando estes não

correspondem às suas regras, procedendo de uma forma que conduz à

exclusão e à marginalização.

Não sendo fruto do acaso, aquela "realidade jurídica" emergiu

assentada no sentido clássico da família monolítica e autoritária,

                                                
17Luis Edson Fachin. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. In Revista de
Estudos Jurídicos, v. II, n. 1, ago. 1995, p. 101.
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hierarquizada e transpessoal, na qual a norma jurídica acaba servindo de

instrumento para dedicar capítulos inferiores a sujeitos naturais que não

passam ao estatuto de efetivo sujeito de direito. Esse regime de exclusão se

funda num assento tripartite que une sexo, sangue e família, e propicia que as

formulações jurídicas privadas modelem as relações de direitos sob um

padrão social de interesses dominantes.18

Dada a relevância da filiação legítima na original família-modelo do

Código Civil brasileiro de 1916, adotou-se uma fórmula para determinar,

juridicamente, a identidade do pai já no momento do nascimento. Apresentou-

se a presunção pater is est quem nuptiae demonstrant, geralmente referida, de

modo abreviado, como pater is est, expressando diretamente a autoridade do

pater, ou seja, o poder do pai em aceitar ou rejeitar o filho segundo seu

exclusivo desejo, pois, querendo negar a paternidade, só ele teria legitimidade

para propor uma ação que visasse a desconstituí-la.

Tal presunção funciona como modo automático de estabelecimento da

filiação, pois quem nasce de mulher casada é tido como filho do marido dessa

mesma mulher. A regra romanista chegou à redação do Código de Napoleão,

recebendo certo alargamento ao serem reputados legítimos, além dos filhos

concebidos e nascidos durante o casamento, também aqueles concebidos antes

                                                
18 FACHIN, Luiz Edson; LIRA, Ricardo Pereira (coord.). Elementos Críticos do Direito de
Família: Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro : Renovar, 1999, ps. 15 e 16.
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e nascidos após a celebração da união conjugal, e o Código Civil de 1916, por

sua vez, a recepcionou.19

O Código Civil Francês acolheu as idéias romanistas tanto em relação

ao casamento quanto à atribuição ao marido da autoridade sobre sua esposa e

filhos. Assim, consagrou a diferença entre filiação legítima e ilegítima,

praticamente impedindo a investigação de paternidade, a fim de "assegurar a

paz das famílias". O Código Civil é fruto das doutrinas individualista e

voluntarista que, consagradas pelo Código Napoleônico e incorporadas pelas

codificações do século XIX, inspiraram a legislação brasileira.20

Adotado, portanto, o princípio da defesa da instituição matrimonial, que

implica, numerosas vezes, um fechar de olhos à realidade, inspirou duas

características marcantes em matéria de filiação: a legitimidade exclusiva do

marido para contestar a paternidade do filho tido por sua esposa e a

anunciação taxativa dos motivos aptos a ensejar tal contestação.21 O Código

Civil de 2002 incorporou a regra pater is est sob tais características,

                                                
19 O Código de 1916, inspirado no Código Civil Francês, trouxe em seu artigo 338 a presunção
pater is est, ao considerar legítimo o filho nascido 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de
estabelecida a convivência conjugal, e o nascido nos 300 (trezentos) dias subseqüentes à dissolução
da sociedade conjugal por morte, desquite ou anulação.

20Luiz Edson Fachin. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. p. 32 e 33.

21 Em seu artigo 339 previu o Código de 1916 que a legitimidade do filho concebido na constância
do casamento, ou presumido tal, só pode ser constada mediante prova da impossibilidade física do
marido de coabitar com a mulher nos primeiros 121 (cento e vinte e um) dias, ou mais, 300
(trezentos) que houverem precedido ao nascimento do filho, ou que a esse tempo estavam os
cônjuges legalmente separados.
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induzindo até mesmo que a "mentira jurídica" poderia ser essencial à paz

familiar.

A proteção da legitimidade da filiação foi nitidamente severa, com

indisfarçável desvantagem aos filhos ilegítimos. Mas a ciência jurídica não

dispunha de outras soluções, impondo à sociedade o critério adotado pela lei.

Destarte, "A aplicabilidade da presunção decorre da inexistência de outro

instrumento que proceda ao automático estabelecimento e que, daí, poderia

substituí-la".22

A situação familiar considerada normal na sociedade era a do marido

como pai biológico dos filhos da cônjuge, o que explica a tentativa da regra

pater is est em coincidir a verdade jurídica com a biológica. No entanto, a

proibição de reconhecimento jurídico do filho gerado entre pessoas não

comprometidas perante o ordenamento jurídico ou por um dos cônjuges com

terceira pessoa acarretou um grande número de nascimentos marginalizados,

apontando a incapacidade do sistema de corrigir a falta de coincidência entre

a paternidade jurídica e a real - biológica. Observa-se uma paternidade

presumida, que passou a inclinar-se a outros interesses:

O sistema do Código Civil de 2002, ainda que quisesse buscar através

da regra pater is est a coincidência entre a paternidade biológica e a

                                                
22 Luiz Edson Fachin. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida, p. 27.



24

paternidade jurídica, na ocorrência de dúvida entre a verdade da filiação e a

suposta paz familiar, sacrifica a primeira em favor da segunda. O referido

código de 2002 dá, assim, preferência a um critério "nupcialista de

paternidade" (segundo o qual é reconhecido como pai aquele que contraiu

núpcias com a mãe da criança) e não a um critério "biologista da

paternidade", que atende à verdadeira filiação do ponto de vista biológico.23

Afirmava-se que o Código Civil brasileiro era a Constituição do Direito

Privado, por representar a garantia legal mais elevada no que tange às suas

relações patrimoniais. Assumia o papel de estatuto único e monopolizador das

relações privadas e de provedor do "mundo da segurança". Cumpria sua

função no que diz respeito à filiação, ainda que para isso tivesse que arrancar

algumas cidadanias jurídicas para garantir a prosperidade e a estabilidade da

família-instituição.

Nesse contexto de preservação familiar, apenas os filhos concebidos

por genitores casados foram reconhecidos pela sociedade. Alegando uma

suposta paz familiar e que a sociedade seria abalada com o público

reconhecimento de um adultério ou de relações incestuosas praticadas por

seus membros, não se reconhecia aos filhos extranupciais direitos básicos à

sobrevivência, relegando-os à execração pública em virtude de um

                                                
23 Luiz Edson Fachin, op. cit., p. 33.
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comportamento tido como altamente reprovável, praticado por seus pais ao

gerá-los, que se convencionou manter segredo. A culpa - ou crime dos pais -

foi, então, punida na pessoa dos filhos.

1.3 A evolução da família e da filiação sob o aspecto

legislativo e a nova posição dos filhos por conta da concepção

contemporânea de família

A era de estabilidade retratada pelo Código Civil entrou em declínio já

a partir dos anos 20 do século passado, reflexo dos movimentos sociais e do

processo de industrialização crescentes, aliados à agitação popular decorrente

da eclosão da Primeira Grande Guerra, que atingiram o conjunto de princípios

e regras que se enquadram no direito privado, apresentando certas fontes

formais. Longe, a base positivada fundamental, até 1988, era o Código Civil

de 1916. Hoje, a Constituição Federal de 1988 com seus princípios

vinculantes como regras básicas inspiradas no direito civil europeu e, na sua

esteira, a política legislativa brasileira. Surgiu a necessidade de intervenção

estatal na economia, o que forçou o legislador a utilizar-se de leis

extracodificadas, denominadas excepcionais por revelarem desacordo com
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princípios dominantes do Código Civil de 1916, apesar de não desmenti-lo em

sua completude e exclusividade.

A família, como realidade sociológica, apresentou, em sua evolução

histórica, desde a família patriarcal romana até a família nuclear da sociedade

industrial contemporânea, íntima ligação com as transformações operadas nos

fenômenos sociais. À ciência jurídica coube a regulação das relações

patrimoniais privadas, bem como das novas situações surgidas no âmbito do

direito de família no interior das castas econômicas que se formavam. Cabe

destacar, na metade do século XX, a intensificação das famílias estruturadas

independentemente das núpcias ou conduzidas por um único membro, o pai

ou a mãe.

Apresentou-se, também, uma legislação extravagante com

características de especialização, formando um direito especial, paralelo ao

direito comum estabelecido pelo Código Civil de 1916. Nesse cenário,

enquanto o Código se preocupava em garantir a estabilidade das normas, as

leis especiais as alteravam sem cerimônia, visando à garantia de objetivos

sociais e econômicos definidos pelo Estado, constituindo sua segunda fase

interpretação. De acordo com Gustavo Tepedino:

“Não há dúvida que a aludida relação estabelecida entre o

Código Civil e as leis especiais, tanto na fase da
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excepcionalidade quanto na fase da especialização, constituía

uma espécie de monossistema, onde o Código Civil era o

grande centro de referência e as demais leis especiais

funcionavam como satélites, ao seu redor. Com as

modificações aqui relatadas, vislumbrou-se o chamado

polissistema, onde gravitariam universos isolados, que

normatizariam inteiras matérias a prescindir do Código Civil.

Tais universos legislativos foram identificados pela

mencionada doutrina como microssistemas, que funcionariam

com inteira independência temática, a despeito dos princípios

do Código Civil. O Código Civil passaria, portanto, a ter uma

função meramente residual, aplicável tão-somente em relação

às matérias não reguladas pelas leis especiais”.24

No tocante à filiação, a Carta Constitucional de 1937, no seu artigo 126,

trouxe a equiparação entre os filhos legítimos e os naturais, facilitando a estes

o reconhecimento e estendendo-lhes os direitos e deveres que incumbiam aos

pais em relação aos legítimos. Revogou, portanto, o artigo 1.605 do Código

Civil de 1916, que restringia os direitos sucessórios de filhos naturais que

                                                
24 Gustavo Tepedino. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. In:
Gustavo Tepedino. Temas de Direito Civil. 2.d. p. 11 e 12.
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concorressem com legítimos ou legitimados. Já a Constituição brasileira de

1946 silenciou sobre o tema.

Em 1942, o Decreto-lei 4.737 permitiu o reconhecimento de filhos

adulterinos, condicionando-o ao desquite, e a Lei 883 de 1949 estendeu-o à

dissolução da sociedade conjugal por qualquer modo. Seguiu-se a Lei 6.515

de 1977, que permitiu a qualquer dos cônjuges, durante o matrimônio,

reconhecer o filho havido fora deste, por meio de testamento cerrado.25 Em

1984, a Lei 7.250 possibilitou o reconhecimento extramatrimonial, em ação

de investigação, desde que a separação de fato dos cônjuges perdurasse por

mais de cinco anos. São algumas disposições legislativas acerca da evolução

do tratamento dos filhos ilegítimos.

Essa análise apresenta-nos um direito civil repleto de leis que

disciplinam exaustivamente matérias de incidência do Código, extraindo-lhe

inteiros setores da atividade privada mediante um conjunto de normas que não

se limitou a regular aspectos especiais de certas matérias; disciplinnado-as

integralmente. Sua estrutura restou profundamente alterada, com inúmeros

dispositivos concernentes ao direito de família revogados expressa ou

                                                
25 Até 1977, a sociedade conjugal não se desfazia, no Brasil, influência fundada na
indissolubilidade do vínculo. O casamento representava um compromisso formal de vida. Com o
divórcio unitário (1977, na lei) e o divórcio pleno (1988, na Constituição) a liberdade de casar tem
simetria com a liberdade de não permanecer casado perante o Estado.
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implicitamente, tornando incompleto qualquer conceito que viesse a ser

formulado na matéria.

Finalmente, em 1988, o texto constitucional inaugurou uma nova fase

para o Código Civil, de valoração e interpretação junto a inúmeros diplomas

setoriais, cada qual com aptidão no seu campo de conhecimento, formando a

chamada "era de estatutos". Dessa forma, a Carta Magna reunificou o sistema

jurídico, como demonstra José Sebastião de Oliveira, através de um rol de

princípios constitucionais de Direito de Família que adverte não ser taxativo:

“Proteção de todas as espécies de família (artigo 226, caput);

reconhecimento expresso de outras formas de constituição

familiar ao lado do casamento, como as uniões estáveis e as

famílias monoparentais (artigo 226, §§ 3º e 4º); igualdade

entre os cônjuges (artigo 5º, caput, I, e artigo 226, §5º);

dissolubilidade do vínculo conjugal e do matrimônio (artigo

226, § 6º); dignidade da pessoa humana e paternidade

responsável (artigo 226, § 5º); assistência do Estado a todas

as espécies de família (artigo 226, § 8º); dever de a família, a

sociedade e o Estado garantirem à criança e ao adolescente

direitos inerentes à sua personalidade (artigo 227, §§ 1º, 2º,

4º, 5º, 7º); igualdade entre os filhos havidos ou não do

casamento, ou por adoção (artigo 227, § 6º); respeito
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recíproco entre pais e filhos; enquanto menores é dever

daqueles assisti-los, criá-los e educá-los, e destes o de

ampararem os pais na velhice, carência ou enfermidade

(artigo 229); dever da família, sociedade e Estado, em

conjunto, ampararem as pessoas idosas, velando para que

tenham uma velhice digna e integrada à comunidade (artigo

230, CF)”.26

A Carta Federal de 1988 interveio nas relações de direito privado,

determinando os critérios de interpretação de cada uma das leis especiais e

revelando princípios antes relacionados a temas tratados exclusivamente pelo

Código de 1916, como a própria organização familiar. Essa Constituição

chamou para si o papel de lei fundamental da família, até então ocupado pelo

Código de 1916 - que perde definitivamente sua posição de centro das

relações de direito privado. Acima das fontes formais em sentido estrito, há os

princípios da igualdade, da não-discriminação e da neutralidade. Princípios

que não são meros enunciados programáticos.27

O primeiro destaque é o artigo 226, caput, da Constituição que, ao

prever que "a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado",

                                                
26José Sebastião de Oliveira. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família, p. 273.

27Luiz Edson Fachin; Ricardo Pereira Lira. Elementos Críticos do Direito de Família: Curso de
Direito Civil., p. 47.
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compromete-se pela sua integridade. Adota, ao longo de seus parágrafos, a

concepção eudemonista, equiparando-a e reconhecendo efeitos jurídicos à

união estável entre homem e mulher (§ 3º) e ao grupo monoparental, em que

vive apenas um dos genitores e descendentes, filhos ou netos (§ 4º). Constitui

"uma Constituição de cunho marcadamente compromissário, mas que erigiu a

dignidade da pessoa humana à condição de fundamento de nosso Estado

democrático de Direito".28

Com isso, a Carta Magna estendeu o alcance do conceito de direito de

família, construído com supedâneo no Código de 1916, que passa a abranger

novos personagens, até então desamparados pelo ordenamento jurídico.

Submete-se a entidade familiar, no âmbito do próprio direito civil, aos

princípios constitucionais e recebe uma proteção funcionalizada direcionada à

realização da personalidade e da dignidade dos seus integrantes.

É precipuamente, com fundamento no reconhecimento da dignidade da

pessoa humana por nossa Constituição, que se poderá admitir, também entre

nós e apesar da omissão do constituinte nesse particular, a consagração -

                                                
28Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição
Federal de 1988 p. 80.
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ainda que de modo implícito - de um direito de livre desenvolvimento da

personalidade.29

Foi o que fez, ao estabelecer em seu artigo 227, § 6º, que "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". Concebeu, assim, um novo direito fundamental que, em

que pese esteja fora do catálogo, enquadra-se na definição de constituição

cidadã, por revelar nítida preocupação com a proteção da dignidade humana,

tal como ocorreu com a infância e a igualdade entre os cônjuges. Derrogou,

ainda que não expressamente, todos os dispositivos do sistema jurídico que

fizessem distinções, entre as diversas modalidades de filiação até então

existentes, pondo fim à problemática referente à filiação. Nesse sentido, Ingo

Wolfgang:

“Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da

dignidade da pessoa humana a garantia da isonomia de todos

os seres humanos, que, portanto, não podem ser submetidos a

tratamento discriminatório e arbitrário, razão pela qual não

podem ser toleradas a escravidão, a discriminação racial,

perseguições de motivos de religião, sexo, enfim, toda e

                                                
29Ingo Wolfgang Sarlet. op. cit., ps. 88 e 89.
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qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla

dimensão formal e material”.30

Até o advento da Carta Magna a filiação era subdividida, do ponto de

vista jurídico, em diversas espécies, entretanto, "Diante do novo texto

constitucional, forçoso parece ser para o intérprete redesenhar o tecido do

direito civil à luz da nova Constituição".31 Portanto, atualmente, não mais se

permite sequer a pronúncia de expressões como ilegítimo, adulterino, espúrio,

incestuoso, passa referir-se ao filho concebido fora do casamento, como

leciona Sérgio Gischkow Pereira:

“O artigo 227, § 6º, da Constituição Federal é magnífico pelo

que representa de avanço no Direito de Família pátrio.

Quebra uma das mais deploráveis hipocrisias naquele ramo

do Direito, de efeitos perniciosíssimos, consistente em "punir"

os filhos ilegítimos por eventos no tocante aos quais não têm

eles qualquer responsabilidade!”32

                                                
30Ingo Wolfgang Sarlet. op. cit, p. 89.

31 Gustavo Tepedino. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. In:
Gustavo Tepedino. Temas de Direito Civil, p. 13.

32Sérgio Gischkow Pereira. Algumas Questões de Direito de Família na Nova Constituição. A
Igualdade na Filiação, Inclusive para Adotados. Revista AJURIS, n. 45, v. 16, p. 150.
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A filiação foi um dos pontos mais alterados pelo texto constitucional,

pois a eliminação da ligação entre casamento e legitimidade da família

resultou no fim das antigas categorias de filhos. No que tange à evolução da

família, a Constituição promulgou o princípio da isonomia, ao proclamar que

marido e mulher são iguais em direitos e obrigações, consagrando o modelo

eudemonista e, na sua esteira, a igualdade da filiação. A seguir, Mario

Antônio Boscaro ajuda a esclarecer o status de “entidade familiar” concedido

a outras modalidades de união fora do casamento o confere aos filhos

igualdade de direitos.

“[...] a liberalidade dos costumes, ao menos nas sociedades de

países ocidentais, fez com que o conceito de família fosse

sendo gradativamente ampliado, para alcançar praticamente

todos os tipos de uniões englobadas nas chamadas ‘entidades

familiares’. Destarte, foi completa a ruptura operada com

relação aos antigos dogmas em que se assentavam esses

clássicos institutos do direito de família, o que contribuiu

decisivamente para que a igualdade entre os filhos oriundos

ou não de justas núpcias fosse plenamente aceita pela

sociedade”.33

                                                
33Márcio Antônio Boscaro. Direito de Filiação, p. 78.
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Ao igualar os efeitos jurídicos de todas as situações catalogadas como

família, a Carta Magna resguardou os direitos dos filhos como crianças e

como integrantes do grupo familiar. Com esse escopo, não só permitiu o

reconhecimento da paternidade qualquer que seja o estado civil do declarante,

bem como pôs fim a qualquer dúvida que persistisse a respeito dos direitos

dos filhos incestuosos ou adotivos, equiparados nessa nova realidade relatada

por Fachin:

“Marido e mulher, mesmos direitos e deveres. Filhos tidos

dentro do casamento, mesmos direitos e deveres que os tidos

fora do casamento. Assim opera a Constituição de 1988.

Tendência de "constitucionalização" do Direito de Família,

fruto recente. A Constituição de 1824 tratava somente da

família imperial, e proclamada a República, a Constituição

trazia um dispositivo sobre a matéria, tentando operar uma

separação entre o poder da Igreja e o poder do Estado, e até a

Constituição Federal de 1988, a lei fundamental da família

era o Código Civil brasileiro. Em 1988, há uma guinada

fundamental, a legislação infraconstitucional acaba sendo

recolhida, no plano dos princípios básicos, pelo capítulo da
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família na Constituição Federal. Na incompatibilidade, não há

recepção por inconstitucionaldade superveniente”.34

Em 1990, a Lei 9069 promulgou o Estatuto da Criança e do

Adolescente, que disciplina os interesses da criança. O princípio fundamental

da dignidade da pessoa humana, fundamentado no nosso Estado democrático

de Direito, elevado a status constitucional, é concretizado pelo Estatuto

quando destaca a proteção à família natural, entendida como “a comunidade

formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes” e consagrando a

igualdade da filiação, bem como o direito de seu reconhecimento, disposto em

seus artigos 26 e 27.35

As três espécies familiares equiparadas pelo texto pelo texto

constitucional para fins de proteção estatal – família ligítima, criada pelo

casamento; união estável, decorrente da união de um homem, ausente o

vínculo matrimonial; e família natural, ou comunidade familiar, formada por

ambos os genitores ou apenas um deles e seus descendentes – uniu-e outra,

introduzida no sistema jurídico pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: a

família substitutiva, na qual a criança é colocada, na falta ou em lugar daquela

                                                
34Luiz Edson Fachin. Ricardo Pereira Lira. Elementos críticos do direito de família: Curso de
Direito Civil, ps. 35-37.

35 O Estatuto da Criança e do Adolescente traz o reconhecimento do Estado de filiação como
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser reconhecido contra os pais e seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
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em que nasceu, para receber melhores condições de vida, e na qual assume

integralmente o papel de filho.

Em janeiro de 2003, entrou em vigor o novo Código Civil. Dentre suas

maiores mudanças, está a do Direito de Família, conseqüência da nova feição

dada à disciplina pela Constituição Federal de 1988. Neste diapasão, o

capítulo relativo à filiação, já em seu primeiro artigo, declara a

impossibilidade de distinção entre espécies de filhos, proibindo designações

discriminatórias, tudo de acordo com o artigo 227, § 6º da Carta Magna. A

expressão legitimidade, utilizada pelo antigo Código, foi substituída por

paternidade.

O artigo 1597, na frase “presumem-se concebidos na constância do

casamento os filhos”, traz a presunção de paternidade. Os filhos nascidos fora

do casamento ainda necessitam de reconhecimento porque não há como

presumir legalmente sua paternidade. Somente via reconhecimento voluntário

ou por sentença judicial essa pode ser estabelecida, enquanto a de filho havido

do casamento sofre a incidência da presunção pater is est. Ensina Venosa que

“apesar da igualdade estabelecida em lei os filhos havidos fora do casamento

não gozam da presunção de paternidade outorgada aos filhos de pais casados

entre si".36 Ainda que tenha cessado a discriminação dos filhos nascidos fora

                                                
36Silvio de Salvo Venosa. Direito Civil v. 6, p. 289.
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do casamento, ao serem compreendidos no amplo conceito de família,

mantém-se distintas as relações matrimonializadas das não matrimonializadas,

e seus respectivos filhos, sem que disso resulte ofensa ao princípio da

igualdade, uma vez que o novo conceito de família provém de diferentes

realidades sociológicas. Como a Constituição manteve o casamento como

fonte da família, segue o exame da presunção pater is est como resíduo

diferenciador entre os filhos provenientes do casamento e os não

provenientes. A proibição de distinção não elide as diferenças que continuam

a existir. Segundo José Bernardo Ramos:

“... a opção da unidade da filiação, tendo por base o princípio

da igualdade entre os filhos nascidos fora do casamento e os

filhos nascidos dentro do casamento, não fez desaparecer a

distinção existente entre filhos legítimos e ilegítimos, como

resultante necessário, natural e automático do casamento (...)

presente em todas as legislações. Então o que a Constituição

não permite é o tratamento discriminatório”.37

O Capítulo que tratava do reconhecimento dos filhos ilegítimos, no

Código de 1916, passou a ser denominado, no Código Civil de 2002, "Do

Reconhecimento dos Filhos", posto que não persistem razões para a

                                                
37José Bernardo Ramos Boeira. Investigação de paternidade, posse do estado de filho, p. 21 e 22.
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denominação ilegítimo, abolida do nosso direito. O filho havido fora das

núpcias pode ser reconhecido, no ato do casamento, pelos pais, desde que

ambos se manifestem. Reconhecido por apenas um deles, o outro poderá fazê-

lo, posteriormente, por escritura pública ou testamento. O reconhecimento da

verdadeira identidade impõe-se como direito declarado pela unidade da

filiação. Segundo as considerações de J. Franklin Alves Felipe a seguir:

“Parece-nos que, hoje, não se pode mais estabelecer, em

matéria de reconhecimento, hipóteses taxativas. Simplesmente

deve caber o direito ao reconhecimento do filho. Ao nosso ver,

mesmo o filho da prostituta tem direito a reconhecimento e

exames laboratoriais existem para comprovar a paternidade.

Se a regra é constitucional não pode o legislador ordinário

estabelecer limitações. O novo Código, no entanto, não

contém dispositivo expresso sobre o direito do filho ao seu

reconhecimento, o que, no entanto, parece mesmo

desnecessário: o filho tem o direito de postular contra o

genitor o seu reconhecimento. E basta”.38

                                                
38 J. Franklin Alves Felipe; Geraldo Magela Alves. O Novo Código Civil Anotado. Colaborador:
João Bosco Cascardo de Gouvêa., p. 292 e 314-318.
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A desconformidade da paternidade jurídica estabelecida pelo Código de

1916 com a paternidade real, até então considerada a do ponto de vista

biológico, levou à reflexão do que seria a verdadeira paternidade, atentando

para a realidade afetiva que liga um filho a um pai. A presunção de

paternidade, antes atrelada à defesa da família calcada no casamento, à

proteção da legitimidade da filiação e à intenção de manter a autoridade do

marido, abre as portas para alterações axiológicas do meio, que levam à busca

do verdadeiro sentido da filiação.

Surge, então, o aspecto socioafetivo do estabelecimento da filiação,

baseado no comportamento das pessoas que integram a tríade pai-mãe-filho.

Essa observação revela que o afeto, aspecto aparentemente mais incerto,

apesar de um ente abstrato, em muitos casos é o mais apto a revelar quem são

os pais, pois "A verdadeira paternidade decorre mais de amar e servir do que

de fornecer material genético".39

O artigo 1597, nos incisos III, IV e V do novo Código, cuida da

presunção de paternidade dos filhos havidos por fecundação artificial

homóloga, concepção artificial homóloga e inseminação artificial heteróloga,

o que constitui inovação em face do direito anterior que, naturalmente, não

previa tais situações. A tecnologia derrubou a supremacia da verdade jurídica

                                                
39Silvana Maria Carbonera. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: Luis Edson
Fachin. Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo, p. 304



41

como forma de estabelecimento da paternidade, permitindo que os

verdadeiros genitores sejam revelados através de um laudo de DNA que

estabelece, com precisão quase absoluta, a origem genética de uma pessoa.

Caiu por terra a plenitude do sistema legal que provocou a exclusão da

filiação dita ilegítima para apresentar, então, três verdades que podem ser

destacadas na busca da real filiação: as verdades jurídica, biológica e

socioafetiva. Há que se ressaltar que a segunda cede espaço, gradativamente,

à terceira, permitindo a identificação da figura paterna através do amor,

desvelo e serviço com que se entrega ao seu filho. Produto do meio, "A

alteração de valores sentida na sociedade não mais tolera o estabelecimento

de filiações fictas, com base na verdade jurídica afastada da verdade

biológica e socioafetiva."40

A concepção eudemonista traduz a verdade socioafetiva, consistente na

própria valoração do sujeito. A alteração da percepção jurídica de família

trazida pela Constituição Federal de 1988, acompanhada pelos diplomas que

se seguiram, impõe a construção de um novo sistema de filiação. Essa

inovação de alvo objeto de proteção deve ser considerada, por ser dever da

ciência jurídica progredir concomitantemente ao ser humano. Por fim, resta

                                                
40Luiz Edson Fachin. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Revista AJURIS, v. 20,
n. 57, març. 1993, p. 289-290.
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afirmar que o afeto deve ser apreciado por tomar lugar de destaque no

reconhecimento das relações paterno-filiais, tornando a família instrumento

de realização de quem a compõe.

1.4. O afeto como pressuposto real da existência da família

e da filiação

Ainda hoje, uma das ideologias de maior impacto no mundo ocidental é

a ideologia da família patriarcal, herdada da cultura romana. Nem sequer o

individualismo, a ideologia do indivíduo, irrompendo radical nas revoluções

liberais, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea, logrou

suplantar a ideologia da família. Para esta, o elemento basilar da sociedade

não é o indivíduo, mas sim a entidade familiar monogâmica, parental,

patriarcal, patrimonial, isto é, a tradicional família romana, que veio a ser

recepcionada pelo cristianismo medieval, que a reduziu à família nuclear,

consagrando como família-modelo o pai, a mãe e o filho.

Realmente, ao buscar-se dimensionar, no contexto social, o conceito de

família, é mais ou menos intuitivo identificar família com a noção de

casamento, conjunto de pessoas ligadas a um casal unido pelo vínculo do
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matrimônio. Também vem à mente a imagem da família patriarcal, sendo o

pai a figura central, na companhia da esposa, e rodeados de filhos, genros,

noras e netos.

Para o cristianismo, as únicas relações afetivas aceitáveis são as

decorrentes do casamento entre um homem e uma mulher, configuração com

nítido interesse na possibilidade de procriação. Essa conservadora cultura, de

larga influência no Estado do início do século XX, acabou levando o

legislador pátrio, ao redigir o Código Civil, em 1916, a reconhecer

juridicidade apenas ao matrimônio, verdadeira instituição geradora de um

vínculo indissolúvel. Esse código identifica na lei o conceito de família como

a relação decorrente do casamento.

Ainda nesse código, a perda da plena capacidade da mulher e a

indispensabilidade de ela adotar os apelidos do marido mostram o significado

que tinha o casamento. Duas pessoas fundiam-se numa só, formando uma

unidade patrimonial, tendo o homem como único elemento identificador do

núcleo familiar.

Essa concepção restritiva da família bem servia, no plano ideológico,

para justificar o domínio das terras pelos patriarcas antigos e, depois, pelos

senhores feudais, corroborando a idéia-força de que a família patriarcal e

senhorial é a base da sociedade. Ou seja, a sociedade humana não é uma
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sociedade de indivíduos, nem a sociedade política é uma sociedade de

cidadãos, mas sim um agrupamento de famílias. O indivíduo sem a família é

pouco mais do que ninguém: um deserdado, um desafortunado, um pobre

coitado. Também assim, igualmente, é o cidadão. Veja-se, por exemplo, o

instituto do bem de família, cuja proteção somente agora alcança o indivíduo

que vive sozinho em seu lar, mas mesmo assim sob a alegação de que ele tem

a possibilidade de um dia vir a constituir nesse bem uma família. Aí se nota

como a ideologia da família patriarcal ainda se reflete na ordem jurídica.

Reflete-se em todo o ordenamento jurídico, a partir da Constituição de 1988.

Infelizmente, dela não conseguiu escapar o novo Código Civil de 2002.

O patriarcalismo nasceu com a fixação definitiva das tribos em terras

que passaram a constituir o “seu” território. Assim sobreveio a necessidade de

prover e assegurar que o território tribal não escaparia ao domínio da tribo,

mas seria transmitido com base no sangue tribal, rigorosamente definido. Daí,

o patriarcalismo, que procedeu a essa definição rigorosa.

Com o patriarcalismo principiou a asfixia do afeto. Os patriarcas deram

início à prática dos casamentos por conveniência, que com o passar do tempo

proliferaram ainda mais, quando se somaram aos motivos patrimoniais os

motivos políticos. Nessa evolução histórica, do primitivo casamento afetivo,

passou-se ao casamento institucional, com o qual se buscou assegurar o

patrimônio, dando origem à ideologia da família parental, patriarcal,
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senhorial, patrimonial. Esta se define pela existência de um pai e uma mãe

com seus filhos sob o poder pátrio, fruindo de um patrimônio familiar, que

deve ser mantido como base física e para segurança econômica da família. A

família assim concebida e praticada acabou por revestir e mascarar interesses

meramente patrimoniais, que muitas vezes deslocam, degeneram, sufocam ou

até substituem as relações de afeto.

Essa ideologia tradicional da família - fulcro do direito estampado no

Código Civil de 1916 - ainda sobreviveu na definição constitucional da

família brasileira. Suas conseqüências estão no artigo 226 da Constituição de

1988. Por exemplo, à luz dos conceitos contidos nos §§ 3º e 4º desse artigo

constitucional, a comunidade formada por irmãos sem pais - órfãos que

tenham perdido pai e mãe - não é família. O que constitui um absurdo, pois é

fato notório que existe um sem-número de famílias assim formadas, nas quais

geralmente o irmão mais velho cumpre o papel de pai de família, ou seja,

chefe de família, exercendo de fato o antigo pátrio poder, atualmente dito

poder familiar. Em entidades tais, estão conjugadas pessoas que funcionam -

atuam e vivem - como família e que, realmente, são cônjuges, porque

conjugam de forma familiar as suas vidas. Pergunta-se: o que se diz quando se

diz cônjuges?

Cônjuges são, como o próprio nome diz, os que se sentem conjugados

por uma origem ou destino de vida em comum. Nessa conjugação de vidas,
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atua o afeto. O que define a família é uma espécie de afeto que - enquanto

existe - conjuga intimamente duas ou mais pessoas para uma vida em comum.

É o afeto que define a entidade familiar. Mas não um afeto qualquer. Se fosse

qualquer afeto, uma simples amizade seria família, ainda que sem convívio. O

conceito de família seria estendido com inadmissível elasticidade.

Na realidade, o que identifica a família é um afeto especial, com o qual

se constitui a diferença específica que define a entidade familiar. É o

sentimento entre duas ou mais pessoas que se afeiçoam pelo convívio

diuturno, em virtude de uma origem comum ou em razão de um destino

comum, que conjuga suas vidas tão intimamente, que as torna cônjuges

quanto aos meios e aos fins de sua afeição, até mesmo gerando efeitos

patrimoniais, seja de patrimônio moral, seja de patrimônio econômico. Este é

o afeto que define a família: o afeto conjugal. Mais conveniente seria chamá-

lo afeto familiar, uma vez que está arraigada nas línguas neolatinas a

significação que, desde o latim, restringe o termo cônjuge ao binômio marido

e mulher, impedindo ou desaconselhando estendê-lo para além disso. Mas,

embora o afeto conjugal entre marido e mulher seja a espécie mais relevante,

não é a única espécie de afeto familiar.

É óbvio que está em curso na história atual do Ocidente a superação

histórica do patriarcalismo, à qual se segue a superação do parentalismo. Essa

evolução implicará - e de certa forma já está implicando - a ampliação do
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conceito de cônjuge para além do binômio marido e mulher. Hoje é evidente

que, para haver família, não é preciso haver homem e mulher, pai e mãe,

cônjuges em sentido restrito. Mas basta haver cônjuges em sentido amplo, na

mais lídima acepção etimológica desse termo, a saber: pessoas conjugando

suas vidas intimamente, por um afeto que as enlaça especialmente, quanto aos

fins e aos meios de vivência, convivência e sobrevivência. Para alguns, ainda

parece ser inconveniente usar o termo cônjuge em sua compreensão

etimológica pura, apegando-lhe um sentido amplo, para incluir quaisquer

pessoas que conjuguem suas vidas nesses termos. Isso estenderia o termo para

além do binômio tradicional: homem e mulher. Contudo, já não é mais

possível deixar de definir a família por essa conjugação de vidas

independentemente do sexo e da procriação; e essa definição pode ser feita

sem usar o termo cônjuge, empregando-se a expressão afeto familiar para

designar a diferença específica que define a família, ou seja: um afeto que

enlaça e comunica as pessoas, mesmo quando estejam distantes no tempo e no

espaço, por uma solidariedade íntima e fundamental de suas vidas - de

vivência, convivência e sobrevivência - quanto aos fins e meios de existência,

subsistência e persistência de cada um e do todo que formam.

O afeto é o que conjuga. Apesar de a ideologia da família parental de

origem patriarcal pensar o contrário, o fato é que não é requisito indispensável

para haver família que haja homem e mulher, nem pai e mãe. Há famílias só
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de homens ou só de mulheres, como também sem pai ou mãe.

Ideologicamente, a atual Constituição brasileira, mesmo superando o

patriarcalismo, ainda exige o parentalismo: o biparentalismo ou o

monoparentalismo. Porém, no mundo dos fatos, uma entidade familiar forma-

se por um afeto tal - tão forte e estreito, tão nítido e persistente - que hoje

independe do sexo e até das relações sexuais, ainda que na origem histórica

não tenha sido assim. Ao mundo atual, tão absurdo é negar que, mortos os

pais, continua existindo entre os irmãos o afeto que define a família, quão

absurdo seria exigir a prática de relações sexuais como condição sine qua non

para existir a família. Portanto, é preciso corrigir ou, dizendo com eufemismo,

atualizar o texto da Constituição brasileira vigente, começando por excluir do

conceito de entidade familiar o parentalismo: a exigência de existir um dos

pais.

O pior é que a ideologia da família patriarcal converteu-se em ideologia

do Estado, levando-o a invadir a liberdade individual, para impor condições

que constrangem as relações de afeto. Por exemplo, impondo um prazo de

separação prévia ao divórcio, na tentativa de salvar um casamento oficial já

falido, ao passo que para oficializar o casamento não exige preparação

alguma, apesar da gravidade do ato.

Outro exemplo é a união estável, que redunda numa violência contra a

liberdade individual, na medida em que resulta num casamento por decurso de
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prazo ou casamento ex officio. Preocupada com os efeitos patrimoniais, a

legislação infraconstitucional - Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996 - fez da

união estável um contrato de adesão tácita, gerador de obrigações

patrimoniais, sucessórias e alimentícias, independentemente da vontade das

partes, com base em presunções impostas pelo Estado. Dessas presunções,

não escapa ninguém que tenha vivido uma relação de amor espontânea, com

alguma durabilidade e convivência. Mesmo que ambos nada mais tenham

querido senão viver essa relação, como a mais pura união de afeto, e nenhum

dos dois postule ao juiz estatal declará-la união estável, mesmo assim não está

afastada a hipótese de terceiros postularem o reconhecimento da união

estável, com o fito de satisfazer créditos devidos por inadimplência de um dos

conviventes. Assim, no Brasil de hoje, conviver uma união de afeto pode

implicar, como resultado, acabar casado por decurso de prazo.

Eis alguns exemplos de como a ideologia da família patriarcal,

senhorial e patrimonial reflui do passado e influi no presente para deturpar o

reflexo na lei das condições reais em que se travam as relações sociais de

afeto. No caso da união estável, certamente a mulher é a parte mais fraca.

Deve ser protegida, sem dúvida. Mas o direito, a título de cumprir sua função

social de proteger a parte ou categoria mais fraca nas relações básicas da

sociedade, não deve chegar ao extremo de estabelecer um casamento ou uma

família ex officio, decorrente de mera presunção legal. Como também é inútil
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forçar a manutenção de um casamento falido, impondo prazo de carência para

a obtenção do divórcio. Em casos tais como esses, nada adianta sobrepor-se a

lei ao afeto, tentando forçar a consumação ou a existência do casamento. Isso

apenas gera um efeito contrário: separa, em vez de unir.

Em conclusão: é preciso que uma nova ideologia, presa à realidade

social presente - e, por isso, positiva - substitua a velha ideologia herdada dos

patriarcas antigos e dos senhores medievais. No jogo histórico das ideologias,

inevitável na evolução da humanidade, sempre uma nova ideologia surge de

uma outra à qual supera no sentido do progresso da sociedade geral dos seres

humanos. Nesse sentido, olhando para o presente e para o futuro, deve a

ideologia do afeto, que é a positiva, substituir a velha ideologia da família

patriarcal, parental, patrimonial. Esta há muito tempo se tornou ideologia

negativa, desde que e na medida em que passou a negar, esconder e mascarar

a realidade da vida social.

Para nós a identificação da presença de um vínculo afetivo especial,

cujo entrelaçamento de sentimentos leva ao enlaçamento das vidas, é o que

basta para que se reconheça a existência de uma família. Como já afirmava

Saint Exupéry: “você é responsável pelas coisas que cativa”. Esse

comprometimento é o objeto do direito de família. Leva à imposição de

encargos e obrigações, que dão base à concessão de direitos e prerrogativas a

quem passa a comungar com outrem a sua vida. Essa nova concepção tem
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levado cada vez mais a sociedade a conviver com todos os tipos de

relacionamento, mesmo que não mais correspondam ao modelo tido como

"oficial", modificando a maneira como deve ser tratada a questão da filiação e

da obrigação alimentar em nosso ordenamento jurídico.
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2. Da paternidade

2.1 Origem da Paternidade

Juridicamente, a palavra paternidade designa a relação de parentesco

que vincula o genitor a seus filhos.

No curso da história e das sociedades, o pai assume diversas posições

sociais, de maior ou menor importância, as quais permitem uma abordagem

diferenciada e consagradora dos deveres paternais.

Remontando às diretrizes do Direito romano, por se aproximarem em

maior escala da paternidade e das funções até então estabelecidas no direito

brasileiro, nota-se que a família, consoante já dito anteriormente, que

compunha-se por pai, mãe, filhos e escravos. Necessitava de uma autoridade

principal que a norteasse em suas manfestações.

A religião doméstica, que esta a autoridade suprema do lar, elegeu

então o pai ao cargo de senhor absoluto da família devendo todos os demais
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membros, obediência máxima a ele. Assim, a figura do pai representava

dentro do contexto familiar a ordem uníssona, bem como mantinha a diretriz

patrimonial sempre acoplada aos anseios da família, que na verdade cediam

ao seu autoritarismo.

Contrariamente ao que ocorre atualmente, a conceituação da palavra

pater não equivale a pai. De fato, a palavra pater designa a mesma coisa em

latim ou em sânscrito, donde se conclui que sua origem é datada da época em

que esses povos ainda viviam juntos na Ásia central. O título pater, em

vernáculo do foro, era concedido tanto a um homem casado quanto também a

um solteiro, sem filhos, desde que não dependesse de outro homem que

tivesse autoridade sobre uma família. Em linguagem religiosa, a palavra pater

também era utilizado a fim de invocar os deuses como Júpiter, Netuno,

Apolo, Baco, dentre outros, ainda que os homens não os considerassem como

seus pais. Daí a conclusão de que a palavra pater, nos primórdios, não estava

ligada à concepção de paternidade.

Tanto que na língua antiga utilizava-se das palvras gânitar, ghennetér,

genitor, para designar propriamente o pai. Pater era utilizado restritivamente,

quando se invocava um poder, uma autoridade, uma dignidade majestosa.

Como o genitor foi investido no cargo maior a ser exercido dentro da

pequena sociedade, organizada, que era a família, sua importância foi de tal
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modo ressaltada, que o poder paterno emergiu, em detrimento da figura do

pai.

O genitor assumiu os poderes de sacerdote, de herdeiro do lar, de

continuador dos antepassados, de tronco dos descendentes, de depositário dos

ritos misteriosos do culto e das fórmulas secretas da oração, além de pai. Toda

a religião delegou ao pai, portanto, seu poder ilimitado e absoluto.

A princípio, descreveu COULANGES:

“O poder parental tinha por princípio e por condição o culto

doméstico. O filho gerado do concubinato não se achava sob a

autoridade do pai. Entre este e o filho não existia comunhão

religiosa: nada existia, portanto, que conferisse a autoridade

a um, e ordenasse obediência ao outro. A paterniade, por si só

não conferia ao pai direito algum”.41

Posteriormente, as leis grega e romana reconheceram ao pai todo esse

poder ilimitado de que a religião o revestiu a princípio.

                                                
41 Coulanges, A cidade Antiga,p. 62
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Verifica-se na Lei das XII Tábuas, em sua tábua quarta, os seguintes

preceitos:42

DO PÁTRIO PODER E DO CASAMENTO

1. É permitido ao pai matar o filho que nasce disforme,

mediante o julgamento de cinco vizinhos;

2. O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o

direito de vida e de morte e o poder de vende-los;

3. Se o pai vendeu o filho 3 vezes, que esse filho não recaia

mais sob o poder paterno.

4. Se um filho póstumo nasceu no décimo mês após a

dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado

legítimo.

A religião concedeu ao pai o direito de reconhecer ou rejeitar o filho ao

nascer. Os romanos detinham dois vínculos distintos para o estabelecimento

da filiação: o biológico e o religioso. Mesmo que a filiação biológica não

fosse contestada, o filho não representava nada para o pai se não fosse

vinculado à religião doméstica. Esse liame só poderia ser estabelecido pelo

                                                
42 Vieira, Código de Manu. Lei das XII Tábuas, p. 140
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pater diante do círculo sagrado da família, mediante rituais e fórmulas

preestabelecidos. Nada substituía o vínculo religioso.

Como o filho era considerado propriedade, uma vez que seu trabalho

braçal era fonte de renda, o pai detinha o poder de guardar para si esse

instrumento de trabalho ou vendê-lo. Apesar de não se encontrarem nos textos

romanos esclarecimentos sobre esse tipo de contrato, acredita-se que a

referida compra e venda eram revestidas de cláusulas especiais em que o pai,

mesmo tendo cedido o filho, continuava a exercer poder sobre este, inclusive

com cláusula de retrovenda. No entanto, a lei estipulou o limite de três

vendas, a partir daí, desvinculando-se o filho do poder parental.

De qualquer forma, essa autoridade paterna nunca foi de poder

arbitrário. Jamais foi derivada do direito do mais forte em detrimento do mais

fraco. O poder paternal, com já foi dito, teve sua origem na religião, no culto

dos antepassados. No entanto, os mesmos preceitos religiosos que lhe

concediam imensos poderes, também os limitava. A religião existia para a

perpetuação da família, para que os antepassados não ficassem sem o culto

doméstico, e o fogo sagrado jamais se extinguisse. Portanto o pater não

poderia realizar atos que ameaçassem tais crenças, sob pena de responder

severamente por eles. Assim, a religião impunha tanto as obrigações quanto

os direitos.
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A família antiga assim se sustentou, por muito tempo, sem a

necessidade do direito da força ou autoridade de qualquer poder social.

O decurso da história nos fornece a idéia de como essa autoridade

paterna se manteve, sempre se sobressaindo à própria figura do pai. Não havia

entre pai e filhos uma relação de paternidade, mas sim um respeito ao poder

paternal conferido àquele, primeiro por imposição da religião, em seguida, da

lei.

O fato é que pater famílias passou a ser o termo designador de pai de

família, não por encerrar em si o conceito de paternidade, mas sim por

empregar a importância da autoridade dentro do seio da família que, mesmo

no decorrer das mudanças sociais, não pôde ser, até bem pouco tempo, sequer

contestado.

2.2. Paternidade biológica

A paternidade biológica é a relação de filiação entre o pai e o filho,

estabelecida pela consangüinidade.
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Essa forma de estabelecimento da paternidade pelos laços de sangue

sempre foi a de maior prevalência, desde as origens das relações de

parentesco.

Tradicionalmente, a maternidade era estabelecida e, a partir desta, a

paternidade era atribuída ao genitor. O vínculo biológico determinava um

outro vínculo, o jurídico, a que o direito prestava a sua proteção. Portanto, “o

liame biológico forneceu a base sobre a qual a norma edificou seu sistema de

relações paterno-filiais”.43

Conforme foi aventado anteriormente, a família, fundada no casamento,

estruturara as relações entre seus membros.

Ao Estado interessava a família organizada hierarquicamente, e o

indivíduo era colocado em plano inferior a essa pequena sociedade estrutural,

reprodutora dos valores morais, culturais, éticos, econômicos, religiosos,

dentre outros.

                                                
43 Luis Edson Fanchin, Da paternidade: relação biológica e afetiva, p. 59.
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Assim, “em nome da indispensável estabilidade jurídica e para a

harmonia e solidez da família”44 O Código Civil de 1916, forneceu a

orientação para se estabelecer a paternidade.

Como, na freqüência das relações matrimoniais, o pai é o marido da

mãe, a norma estabeleceu que, em havendo um casamento, os filhos tidos na

constância deste eram atribuídas ao marido.

Por muitas vezes, a realidade biológica era idêntica à realiade jurídica,

imposta pela lei, ou seja, o pai configurado no registro de nascimento era,

realmente, aquele que havia concebido a criança.

Por outras tantas vezes, as realidades eram distintas e, mesmo

conhecendo-se a verdade biológica, a paternidade não podia ser estabelecida

em relação ao terceiro, a fim de não ser maculada a honra familiar.

Se a maternidade era um fato certo, a paternidade, por sua vez era um

fato incerto, isto, diante da dificuldade de sua determinação e comprovação à

época, fez com que a legislação estabelecesse parâmetros para sua definição.

De acordo com Heloisa Helena Barbosa,

                                                
44 Heloisa Helena Barbosa, A filiação em face da inseminação artifical e da fertilização “in vitro”
,p.22.
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“Essa natural incerteza tornava vulnerável o sistema

estruturado na família decorrente do casamento, a qual

deveria ser, para tanto, coesa e inviolável. Na verdade, para o

legislador de 1916, mais do que a família, instituição social,

impunha-se preservar o casamento, instituição jurídica”.45

Assim, o fato natural, de onde derivava o jurídico, foi subjulgado a uma

série de prescrições e de imposições, de onde nasceu a presunção da

paternidade fundada no princípio pater is est quemnuptiae demonstrant.

Fundaram-se, então, dois pilares que sustentavam a paternidade: o biológico e

o jurídico.

O vínculo consangüíneo determinava a paternidade biológica, já o

vínculo estabelecido por legal, o pai jurídico.

O fundamento biológico foi o embasador para a atribuição do vínculo

da paternidade, mesmo adquirindo formas presuntivas.

No entanto, o direito nem sempre resguardou esse substrato biológico

de forma integral, até o advento da Constituição de 1988, que consagrou a

igualdade na filiação, pois a legislação anterior não permitia o

estabelecimento da paternidade ao filho espúrio, mesmo sendo este

                                                
45 Heloisa Helena Barboza. O Estatuto da Criança e do adolescente e a disciplina da filiação no
Código Civil, p. 118
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conhecedor de seu pai biológico, quando concebido em relações

extramatrimoniais. Ainda, mesmo que comprovado o adultério a matre, a

verdade biológica não poderia sobressair. A presunção legal era mantida,

mesmo estando de todo apartada da realidade biológica. Somente o marido

detinha legitimidade para a negatória de paternidade nos casos taxativos

previstos em lei e em prazos extremamente exíguos.

A norma então em vigor, o Código Civil de 1916, proibia a verdade

biológica em prol da manutenção da família, instituição sociojurídica maior.

Nesse sentido, Luiz Edson Fanchin considera que:

“A verdade biológica era, portanto, uma verdade

proibitiva. Filho era somente o filho no sentido jurídico. A

descendência genética podia (e deveria) coincidir com a

concepção do direito; caso contrario, o banimento do sistema

se empurram os filhos que não se submetiam aos estritos

limites da lei”.46

No aferimento da regra pater is est, a consangüinidade exerce um papel

absolutamente secundário, demonstrando que o vínculo biológico não é de

primordial importância na atribuição da paternidade.

                                                
46 Luiz Edson Fachin, Da paternidade: relação biológica e afetiva, p. 20
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2.3. Paternidade socioafetiva

“Se o liame biológico que liga um pai a seu filho é um dado, a

paternidade pode exigir mais do que apenas laços de sangue”.47 Assim, se a

paternidade era normatizada em face do Direito, real ou ficticiamente, a

paternidade afetiva não se apresentava com um valor jurídico.

Nota-se que a verdade biológica impõe a paternidade, mas a verdade

sociológica constrói, paulatinamente, a paternidade. E a construção sempre foi

mais saudável que a imposições. Se ambas se junto no vínculo paterno-filial, a

relação é completa; no entanto, se dissociadas, contrapõem-se decisivamente,

causando a ruptura do liame.

Se a própria instituição família se transmudou para a sociológica, onde

passaram a preponderar os interesses individuais de seus membros, buscando-

se a íntegra formação do indivíduo, a relação paternal não poderia deixar de

sofrer sua transformação. A autoridade paterna, tal com concebida no direito

                                                
47 Luiz Edson Fachin, Da paternidade: relação biológica e afetiva, p. 36
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romano e estendida do Brasil colonial até há pouco tempo, não persiste mais

nas relações entre pais e filhos.

A relação paterno-filial não se aplica apenas à descendência genética,

mas sim, e preponderantemente, na relação socioafetiva, a qual supre o

indivíduo em suas necessidades elementares de alimentação, lazer, educação,

sem considerar o afeto e o amor. No mundo moderno, não se pode, portanto,

prescindir de um outro pilar que sustenta a paternidade: o socioafetivo.

Assim, o biológico estabelece que o marido da mãe é presumivelmente

o genitor (autor genético da fecundação); o jurídico consagra que o marido da

mãe é, por presunção, pai do filho da mulher com quem se casou, e o

socioafetivo configura que o marido da mãe trata a criança por filho, enquanto

o enxerga como pai.

Torna-se visível a valorização do elemento socioafetivo, pois a

paternidade biológica se torna-se insuficiente se, ao mesmo tempo, não se

encontrar a paternidade de afeto.

As transformações jurídicas da família repercutiram na desciplina da

filiação, que auxiliando na mudança dos conceitos de paternidade.
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A sociedade, vagarosa e arduamente, começou a entender que pai pode

muito bem não ser aquele que emprestou sua colaboração na geração genética

da pessoa.

2.4. A função do pai

O desenvolvimento econômico fez emergir um novo contexto social e

ocasionou uma brusca mudança de hábitos, que, por seu lado, fez com que as

pessoas assumissem novas posturas e funções dentro dos diversos grupos

comunitários.

Constatado que “a paternidade, em si mesma, não é um fato da

natureza, mas um fato cultural”48, depreende-se que o pai exerce uma

predeterminada função, ocupando um lugar específico dentro das várias

relações que envolvem o indivíduo.

                                                
48 João Baptista Villela, Desbiologização da paternidade, p.402
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Nesse sentido, se o lugar está sendo ocupado e a função exercida a

contento, a pessoa estará sendo formada em sua amplitude. Para tanto, não

importa quem esteja ocupando esse lugar e exercendo a função de pai: se o

genitor (que detém o vínculo biológico) ou qualquer outro, o namorado da

mãe, o avô, o tio, o irmão.

Um pai, mesmo o biológico, em não exercendo a função de pai, jamais

será pai. Isto porque “pai e mãe ou se é por decisão pessoal e livre, ou

simplesmente não se é”49. Por isso, na adoção, a paternidade deve ser

entendida como de primeira linha, pois essa deixa de ser tão-somente um ato

físico para configurar-se em um ato de opção.

João Baptista Villela, ao citar o envagelho de São João, ressalta que

somente ao pai adotivo é dada a faculdade de um dia poder repetir a seus

filhos o que Cristo disse aos seus apóstolos: “Não fostes vós que me

escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós”50.

A qualidade de pai não decorre do fator biológico que gera o filho, pois

apenas ante o fato biológico do nascimento, o genitor pode não assumir todos

os encargos; ou mesmo nenhum daqueles atribuídos à função paterna. Se, por

um lado, o fenômeno natural obedece a leis universais, inerentes à natureza do

                                                
49 João Baptista Villela, Desbiologização da paternidade, p. 415

50 Idem p. 417
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homem, por outro, o fenômeno cultural “parece só poder ser instituído a partir

de regras particulares de funcionamento”51. Portanto, a função de pai é um

produto da cultura específica de cada sociedade e de determinado momento

histórico.

Enquanto a função paternal na Roma antiga mesclava religião e

autoridade, hoje, por um substrato psicológico, do ponto de vista familiar ou

somente de um amparo material. A pessoa tem necessidade de um apoio

afetivo, elemento que passa a integrar, substancialmente, a composição da

função de pai.

No campo psicanalítico, a noção de pai exige uma prática da função de

pai, a qual estrutura o ordenamento psíquico das pessoas, na qualidade de

sujeitos. A vivência da função paterna resulta essencialmente da determinação

de um lugar específico para que alguém desenvolva a criança. Essa lógica da

estrutura não exige em nada a presença de um homem que apenas representa

o vínculo biológico.

Se, por um lado, os direitos fundamentais da criança, previstos na

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem

que a construção da identidade de uma pessoa deve atender ao seu melhor

interesse, resguardado pelos responsáveis por sua criação, por outro, não se

                                                
51 Joël Dor. O pai e sua função em psicanálise. P.25



67

exige que esse desenvolvimento biopsicossocial seja ofertado por seus

genitores.

A partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 consagrou

a entidade familiar, formada por outros membros que não os pais e seus

descendentes, instituiu-se também que essa comunidade deveria assegurar

ampla proteção à criança, oferecendo-lhe recursos para sua formação integral.

Logo, se a criança é valorizada, protegida e compreendida pelo meio em que

vive, firma-se sua relação sociocultural, e, nas dimensões institucionais da

família, não importa que esta esteja fomentando as condições para o

crescimento do indivíduo, mas sim, que essas condições estejam sendo

oferecidas.52

Assim, o novo comportamento cultural, no tocante à paternidade,

insere-se em outro contexto social, em que a função de pai deve ser exercida

para o desenvolvimento pleno da criança, sem que se atenha à própria pessoa

em exercício da referida função. Segundo Rodrigo Pereira, “ não há sujeito

sem que alguém tenha exercido sobre ele uma função paterna”53, donde se

                                                
52 “O pai que educa e sustenta não é necessariamente o biológico. O filho pode ser adotivo, ou
advindo de uma fecundação artificial heteróloga. Sua função não é essencialmente reprodutiva: ele
pode ser o transmissor de um nome e de um patrimônio, pode ter uma função econômica e social”.
Rodrigo da Cunha Pai por que me abandonaste ? p. 578

53 Rodrigo Pereira. Ob. cit.. P. 585
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extrai que a paternidade passa a ser não só um direito, mas uma necessidade

do indivíduo.

Paulatinamente, a sociedade retirou do filho a sua condição de objeto

passivo, sobrevinda do Direito romano, e deferiu-lhe a condição de sujeito,

titular de direitos. Nesse sentido, o Estado foi constituído como aliado na

formação infanto-juvenil, bem como fiscal dos deveres atribuídos à família.

E mais, pela doutrina jurídica da proteção integral, tal

“proteção não é mais obrigação exclusiva da fam´lia e

do estado: é um dever social. As crianças e os adolescentes

devem ser protegidos em razão de serem pessoas em condição

peculiar de desenvolvimento”.54

Se a criança e o adolescente devem ser percebidos como sujeitos e não

como objetos do direito dos adultos, a própria sociedade deve criar

mecanismos para efetivar essa proteção estabelecida. E, em primeiro plano,

deve-se proteger sua identidade social, aquela que permite a inserção do

indivíduo na comunidade, de modo amplo e irrestrito.

                                                
54 Tânia Pereira. O “melhor interesse” da criança. P. 14
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O desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente é, portanto,

um direito fundamental à formação desse novo sujeito, nada impede que, não

tendo seus genitores capacidade para fomentá-lo, a criança seja entregue a

uma família substituta, a que poderá proporcionar-lhe essa proteção especial,

num vínculo direto com sua identificação no novo grupo familiar.

Tornam-se comuns, em nossos tribunais, casos em que os pais

biológicos, quando promovem maus-tratos aos filhos, sejam afastados do

poder familiar. O vínculo genético nada prevalece quando está em jogo o

interesse melhor da criança, que é recolocada em uma família substituta, a fim

de que esta, melhor estruturada, possa lhe oferecer condições saudáveis para

seu desenvolvimento. Na opinião de Pietro Perlingieri

“A função serviente da família como formação social

implica o não-merecimento de tutela do seu prosseguimento

quando se ponha, em concreto, em insanável contraste com o

desenvolvimento da personalidade de um de seus membros”.55

Mais uma vez consagra-se o preceito da função de pai, como

designador da formação da pessoa, sem levar em conta quem a realiza.

                                                
55 Pietro Perlingieri, Perfis de Direito Civil:Introdução ao Direito Civil Constitucional, p. 251
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Os artigos 25 e 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente

introduziram no âmbito do Direito de Família os conceitos de família natural

e substituta. Vejamos:

“ Artigo 25. Entende-se por família natural a

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus

descendentes.”

(...)

“Artigo 28 a colocação em família substituta far-se-á

mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da

situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta

Lei.”

Da leitura dos artigos subseqüentes, depreende-se que não existe

nenhuma diferença entre direitos e deveres contidos no seio de ambas as

famílias. Apenas a formação das mesmas apresenta-se de maneira diversa,

mas o cotidiano é marcado pelas mesmas diretrizes embasadoras. E não

havendo diferença entre os tipos de família, o mesmo tratamento jurídico

ocorre em relação ao pai biológico e ao pai social, figura introduzida pela

legislação mencionada.
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A relação na família substituta poderá ser regida através da guarda,

tutela ou adoção; esta última desfará qualquer vínculo biológico de filiação

entre a criança e seus genitores, formando um novo vínculo civil e

preponderante.

Toda a atual estrutura familiar do mundo moderno fez surgir um novo

pai, ou, talvez, não tão novo, mas que passou a refletir melhor sobre os reais

significados do papel de pai.56

A função de pai definiu que o genitor deveria sentir e operacionalizar

esse ser pai dentro de si, pois, do contrário, não estaria adorando seu filho e

exercendo a paternidade no sentido literal da palavra.

Apesar de o conceito de paternidade, historicamente, ligar-se à

consangüinidade, para os antropólogos a paternidade é entendida como um

vínculo especial de parentesco entre um homem e os filhos de sua esposa,

sejam estes, ou não, seus filhos biológicos.57 Nesse sentido, bem antes do

atual norteamento do direito, a antropologia reafirmava o adágio: ser pai é um

fato social.

                                                
56 Evani Zambon Marques da Silva, Paternidade ativa na separação conjugal, p. 8.

57 Levi Strauss, Estruturas elemntares do parentesco, p. 62.
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Malonowski, antropólogo que desenvolvia trabalhos de campo sobre a

paternidade, observou que, em várias comunidades estudadas, 

“a paternidade fisiológica é desconhecida: não se supõe

existir nenhum laço de parentesco entre pai e filho, a não ser

aquele entre o marido da mãe e o filho da esposa. Apesar

disso, o pai é o amigo mais próximo e afetuoso de seus

filhos”.58

Nessas sociedades, atribui-se a um membro da família (como o tio) a

função de guardião das crianças, definida por lei e por tradição. As relações

existentes entre pais e filhos brotam espontâneas e geralmente dirigidas

somente a questões afetivas.

Note-se que o vínculo biológico não é o definidor da filiação, mas,

mesmo não o sendo, nada impede ou pode impedir que o liame afetivo se

instaure efetivamente na relação, possibilitando que o pai exerça a verdadeira

paternidade socioafetiva.

Lancan, descrevendo os complexos familiares, cita que

“Malinowski soube penetrar as incidências pesíquicas

desse fato: se o tio materno exerce esse apadrinhamento social

                                                
58 Malinowski, Argonautas do pacífico ocidentarl, p. 64
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de guardião dos tabus familiares e de iniciador dos ritos

tribais, o pai, desincubido de toda função repressiva,

desempenha um papel de patronagem mais familiar de mestre

em técnicas e tutor da audácia nas empreitadas”.59

As relações sociais se reescrevem no ciclo da história e, dentre elas, o

papel de pai se enquadra em novo delineamento, obedecendo a uma função

ordenada pela família. Assim, paternidade e família exercem influências

recíprocas, localizando um novo sujeito suscetível de direitos, que é o filho.

Logo, a família, seja ela natural ou substituta, fornece os elementos

necessários a que o pai exerça sua função para o desenvolvimento dos filhos.

E o exercício do poder familiar, assim entendido na sua integralidade –

valores econômicos, psicológicos, sociais – concentra-se, a bem dizer,

exclusivamente no interesse do menor, no respeito à sua individuação. Para

tanto, a função paternal é ampla e variável, pois cada indivíduo apresenta uma

específica necessidade. Não importa quem exerça essa função, mas sim que o

menor se realize com a função exercida, porque o elemento socioafetivo cada

vez mais deve fazer parte da nova disposição familiar.

Enfim, o mais importante e verdadeiro vínculo que se trava com os pais

é o afetivo e, ainda que os pais possam perfeitamente não ser os biológicos.

                                                
59 Lancan. Os conplexos familiares na formação do indivíduo, p. 55
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3. Pose de estado de filho

3.1 Importância do tema.

Em que pese a Constituição de 1988 tenha evoluído no sentido de

acabar com quaisquer conceitos discriminatórios acerca da filiação, adotando

para esta designação única que independe de sua origem e natureza, assim

como o fez também o Código Civil de 2002, certo é que o sistema codificado

ainda não incorporou todas as principais mudanças havidas nas legislações de

outros países, em especial, a francesa, a portuguesa, e a belga, no sentido de

atualizar o instituto jurídico da filiação.

Se é certo que a presunção pater is est, existente em nossos sistema

jurídico estabelece uma verdade jurídica de caráter quase absoluto, não se

pode ignorar as conquistas da ciência que alcançou posição de destaque, ao

poder determinar com segurança a autoria genética da descendência,

identificando aí a verdade biológica.

Ocorre que, em face dessas duas verdades, a paternidade começou a ser

vista como uma relação psicoafetiva, existentente na convivência duradoura e

presente no âmbito social, capaz de assegurar ao filho não só um nome de
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família, mas sobretudo afeto, amor, dedicação e abrigo assistencial

reveladores de uma convivência paterno-filial, que, por si só, é capaz de

justificar e identificar a verdadeira paternidade. Na verdade, é preciso ser dito

que a paternidade socioafetiva é a única garantidora da estabilidade social,

pois um filho reconhecido como tal, no relacionamento diário e afetuoso,

certamente formará uma base emocional capaz de lhe assegurar um pleno e

diferenciado desenvolvimento como ser humano. Além disso, ter um filho e

reconhecer sua paternidade deve ser, antes de uma obrigação legal, uma

demonstração de afeto e dedicação, que decorre mais de amar e servir do que

responder pela herança genética.60

Por essa razão, cresceu de importância a noção de “posse de estado de

filho”, que revela a constância social da relação paterno-filial, caracterizando

uma paternidade que existe, não pelo simples fator biológico, ou por força de

presunção legal, mas em decorrência de elementos que somente estão

presentes como fruto de uma convivência afetiva. Cresce, pois, a relevância

da noção de posse de estado de filho em todas as legislações modernas, o que

demonstra a inviabilidade de uma absorção total do princípio da verdade

biológica. Aliás, a própria modificação na concepção jurídica de família,

conduz, necessariamente, a uma alteração na ordem jurídica da filiação, em

                                                
60 Eduardo de Oliveira Leite. Temas de direito de família, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 120.
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que a paternidade socioafetiva deverá ocupar posição de destaque, sobretudo

para a solução de conflitos de paternidade.

É a posse do estado de filho, no dizer de José Bernardo Ramos

Boeira61”, a expressão forte e real do parentesco psicológico, a caracterizar

a filiação afetiva. Aliás, não há outro modo mais expressivo de

reconhecimento do que um pai tratar o seu filho como tal, publicamente,

dando-lhe proteção e afeto e sendo assim reputado pelos que com ele

convivem.” E podemos ainda completar que a desbiologização da paternidade

tem, na posse de estado de filho, sua aplicação mais evidente.

O instituto jurídico da posse de estado de filho é adotado pelos

principais sistemas jurídicos europeus, inclusive o belga, reformado em 1987.

Só para se ter uma idéia da sua importância, na França, após a alteração

realizada pela Lei nº 82-536, de 25.06.82, ao artigo 334-8 do Code Civil, a

posse de estado de filho não é mais um simples meio de prova para sustentar a

declaração da paternidade, constituindo, na verdade, um modo autônomo,

independente de estabelecimento da filiação, atendendo a uma antiga proposta

de Demolombe. Constata-se esta realidade na simples letura do artigo 334-8

do Código Civil francês que assim dispõe: “La filiation naturelle est

legalmente établie par reconnaissance volontarie. La filiation naturelle peut

                                                
61 In Investigação de Paternidade – Posse de estado de filho, Ed. Livraria do Advogado, 1999
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aussi se trouver légalment établie par la possession d´état ou par l´effet d´um

julgement. (a filiação natural é legalmente estabelicida pelo reconhecimento

voluntário. A filiação natural pode também se achar legalmente estabelecida

pela posse de estado ou por efeito de um julgamento)”.62 Vê-se claro então

que o legislador francês hierarquizou, na posse de estado, a importância da

filiação vivida e desejada, fundamento da paternidade socioafetiva.

Da mesma forma, e igualmente digno de nota, é o já revogado artigo

325 do Código Civil argentino, assim prescrito por Veles Sarsfiel: “La

posessión de estado es asi por su naturaleza  uma prueba má perentoria que

la escritura pública, que los actos autênticos, es la evidencia misma; es la

prueba viva y animada; la prueba de carne y hueso, como decia uma corte

francesa” 

Infelizmente, o sistema jurídico pátrio não contempla, de modo

expresso a noção “posse de estado de filho”, quer seja como elemento

probatório ou fonte de pretensão. O artigo 1605 do Código Civil de

2002dispõe que a filiação legítima poderá provar-se por qualquer modo

admissível em direito, desde que esteja subordinado à existência de : I –

começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou

separadamente; II veementes presunções resultantes de fatos já certos.

                                                
62 José Bernardo Ramos Boeira, in ob cit. Pág. 55
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O que nos interessa, para o presente trabalho é a hipótese prevista no

inciso II, ou seja, a identificação de um fato certo, ou seja, conhecido, como

condição para estabelecer a paternidade. Desses fatos, o mais importante é,

sem dúvida, a posse do estado de filho, que a doutrina tem procurado

considerar implicitamente integrado ao sistema jurídico por esse dispositivo.

Para simplificação da leitura, doravante tomaremos, por vezes,

simplificadamente a expressão posse de estado.

3.2 Conceito

É mister, antes de tratarmos propriamente da posse de estado de filho,

que seja examinado o conceito de estado da pessoa. Isso se justifica porque

todo indivíduo é, segundo Plainol, titular de um complexo de qualidades que

lhe são particulares e que integram a sua personalidade, dando nascimento a

uma situação jurídica. Assim, o estado da pessoa, no dizer de Gluck, “é a

qualidade que adere, imediatamente, ao sujeito e que a ela não pertinente em

razão de ser titular de um direito subjetivo”.63 Esses atributos referidos fixam

                                                
63 Ripert Plainol. In. Derecho Civil. 3 ed. México, 1996, p. 71
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a condição do indivíduo na sociedade, e se por um lado constituem fonte de

direitos e de obrigações, por outro, fornece as características personativas,

pelas quais se identifica a pessoa, ou seja, é o retrato que a sociedade faz do

indivíduo.

Assim, se chama estado de uma pessoa a:

“Determinadas qualidades que a lei toma em consideração

para atribuir-lhes certos efeitos jurídicos.

Designar o estado de uma pessoa é qualifica-la e

rigorosamente a toda a qualidade que produza efeitos de

direito pode dar-se 9o nome de estado. O direito reserva este

nome às qualidades inerentes a pessoa, com exclusão dos

qualificativos que lhe correspondam em razão de suas

ocupações”.64

Para o estudo da filiação, interessa-nos o status de filho, que pode ser

revelado pela posse de estado. Entende-se estado de uma pessoa como sendo:

                                                
64 Ripert Plainol, op. cit, p. 72.
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“ a posição jurídica da qual deriva um conjunto de direitos e

obrigações. Todo indivíduo tem direito a determinado estado,

que não se identifica a qualquer relação jurídica, embora nas

diversas posições jurídicas em que pode encontrar-se trave

relações jurídicas com outras pessoas”65

Para caracterizar o estado civil, é relevante o estado de família e, de

modo especial, o estado filiação que pode decorrer de um fato como o

nascimento, ou de um ato jurídico, como a adoção. Segundo Laurent, o

“estado consiste nas relações que a natureza e a lei civil estabelecem,

independentemente da vontade das partes, entre um indivíduo e aqueles de

quem recebe o nascimento.66

O estado de filho é irrenunciável e imprescritível, não se admitindo

transação. Seus atributos são pessoais e por isso, integram o direito da

personalidade. É imprescritível porque a ação de investigação de paternidade

possa ser movida contra os pais ou seus herdeiros em qualquer tempo, porque,

em qualquer momento o filho pode reclamar um estado a que tem direito.

                                                
65 Orlando Gomes. Op. Cit. P. 193

66 Laurent.Príncipes de droit civil français, vol III, n. 426, p. 536 citado por Caio Mário da Silva
Pereira, op. Cit. P. 156
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Por outro lado, o estado de filiação afasta a transação porque se trata de

matéria exclusiva de direito público. O pai poderá reconhecer a filiação, mas

se a ação for proposta contra os herdeiros do pretenso pai, não é possível que

reconheçam o autor, nem confessem a paternidade alheia.

Embora seja possível ao autor da demanda desistir desta, não poderá

renunciar ao estado de filiação.

Não se pode esquecer, ainda, de que o estado do filho fora do

casamento tem sua prova na certidão do assento de nascimento, após

averbação da respectiva sentença declaratória ou do ato espontâneo de

reconhecimento. De qualquer sorte, o estado é indivisível, e uma vez

declarada a filiação por sentença, o filho adquire o estado de filiação erga

omnes, que é sua classificação social e que, simultaneamente, integra sua

personalidade, constitui sua condição na sociedade. Outra conseqüência

natural da declaração de estado é o nome da pessoa, que, como diz Savatier, é

a expressão vocal do estado, participando de sua natureza pessoal e

patrimonial.

Possuir um estado é ter de fato o título correspondente, desfrutar das

vantagens a ele ligadas e suportar seus encargos.67 Ensina Planiol que o

“estado das pessoas é suscetível de posse, tomando esta palavra em seu

                                                
67 Orlando Gomes. Direito de família, 3 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 31
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sentido habitual. A posse de qualquer estado consiste em parecer frente aos

olhos do público como possuí-lo realmente”.68

Pode também consistir a “posse de estado” , ao se tratar de questão de

filiação, em uma série de atos de família que demonstram, de forma clara, a

existência de vínculo natural de filiação entre o filho, o pai ou a mãe. É

necessário ainda que estes tenham dispensado àquele o trato de filho,

concedendo-lh o gozo de direitos e exercício de deveres.69 Carvalho Santos

define a posse de estado de filho como um conjunto de fatos que estabelecem,

por presunção, o reconhecimento da filiação do filho pela família a qual

pretende pertencer.70 No mesmo sentido, Orlando Gomes informa que a posse

de estado de filho constitui-se por um conjunto de circunstâncias capazes de

exteriorizar a condição de filho legítimo do casal que o cria e educa. A nós, a

posse de estado de filho é uma relação afetiva, íntima e duradoura,

caracterizada pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo

tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de

filho e a aceitação do chamamento de pai.

                                                
68 Ripert Planio, op. cit., p. 75

69 Luis Gareca Oporto, Direito Familiar, p. 245

70 Carvalho Santos, Código Civil comentado, p. 381
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A Maria Josefa Mendez Costa afirma que a maioria dos autores

reproduz o conceito de Planio-Ripert: “possuir um estado é gozar de fato do

título e das vantagens anexas ao mesmo e suportar os deveres”. Este conceito

foi renovado por Marty e Raynaud: “é o fato de comportar-se e ser tratado

como se estivesse provido de um estado” Para Salvat, “praticamente a posse

de estado se exterioriza em exercício dos direito e no cumprimento das

obrigações que ele comporta”. Para Llambiás, “a posse de estado supõe ao

possuidor o gozo de fato das vantagens anexas ao mesmo, suportando

igualmente os deveres inerentes a esta situação”. Mazzinghi, exemplificando

com a posse de estado de filho extramatrimonial, diz que “exercerá a posse de

estado, como sujeito ativo e passivo dos direitos e obrigações que constituem

o estado filial”. Belluscio afirma, por sua parte, que “há posse de estado filial

quando o pai e o filho se tratam como tais”.71 . Ainda, Ferrer explica que

“consiste no exercício dos direito e no cumprimento dos deveres próprios de

uma determinada posição familiar”.72

É importante ressaltar em todos esses conceitos que o estado não

consiste somente em gozar dos benefícios do mesmo, senão também em

cumprir os deveres jurídicos que ele comporta. Escreve Rébora que “a posse e

                                                
71Maria Josefa Mendez.La filiación. P. 291

72 Francisco ª M. Ferrer. Instituciones de la Família, Buenos Aires, 1947, T. IV, p. 128 “Se posse
simultaneamente el estado de pai e o de filho”.
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o estado são inseparáveis, pois se possuem simultaneamente o estado de pai e

o estado de filho”.73 

Não se pode esquecer, ainda que a posse de estado se constitui na base

sociológica da filiação, necessitando somente que o nosso ordenamento a

eleve da categoria apenas probatória para um caráter jurídico, como já fizeram

as legislações mais modernas, possibilitando que, por si só, em casos de

conflitos de paternidade, possa figurar como elemento constitutivo da filiação.

A evolução do instituto da posse de estado de filho no direito

brasileiro teve em Arnoldo Medeiros da Fonseca um de seus defensores,

afirmando que, infelizmente, nosso direito não incluiu no artigo 363 (do

Código Civil de 1916) a posse do estado ao lado dos outros casos em que a

declaração de paternidade é, especialmente, admitida. Todavia, sustenta que

isso não significa que se negue qualquer valor à posse de estado.

(...)

“pois os fatos que a caracterizam têm tanta significação que,

aliados, por exemplo, à prova de relações sexuais, quando a

ação tiver tal fundamento, ou a outros fatos nos quais pode o

pleito basear-se, criarão, em favor do investigante,m uma

                                                
73 Juan Carlos Rébora,  Instituiciones de la Familia, Buenos Aires, 1947, T. IV, p. 128 “ Se posse
simultáneamente el estado de pai e o de filho” 
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situação jurídica de irrecusável importância, de vez que pela

sua conduta, foi o suposto pai o primeiro a considerá-lo seu

filho, reconhecendo, implicitamente, a fidelidade da mulher

na época da concepção.”74

Essa manifestação de paternidade explicitada pelo próprio pai, embora

encare a posse de estado apenas como valioso adminículo de prova, começa a

descortinar a hoje chamada paternidade afetiva.

Igualmente, no projeto primitivo do Código Civil de 1916, concluído

em 1899, Clóvis Bevilácqua defendeu esse instituto ao sustentar que os filhos

legítimos têm ação para pedir de seus pais que os reconheçam, apontando os

casos em que a investigação de paternidade era admissível: a posse de estado

de filho; concubinato, o estupro ou rapto coincidindo com a época da

concepção; a existência de um escrito emanado do pretenso pai,

reconhecendo, expressamente, sua paternidade. Já naquela época afirmou o

insigne mestre que o reconhecimento dos filhos ilegítimos “de qualquer

espécie” e a investigação de paternidade, com as necessárias cautelas, eram

“conquistas da ética e do altruísmo”.75 Infelizmente, esse posicionamento foi

                                                
74 Arnoldo Medeiros da Fonseca, Investiogação de Paternidade, p. 229

75 Clóvis Bevilácqua, Direito de Família, 3 ed., Recife, 1908, p. 434
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considerado liberal demais para a época, que se preocupara em dar total

proteção à união matrimonizada.

3.3. Elementos constitutivos da posse de estado de

filho

A posse do estado de filho traz para o direito uma realidade social que,

assim como o vínculo biológico, é apreensível no mundo dos fatos e

indispensável para o estabelecimento de uma realidade jurídica da filiação

fincada na verdade socioafetiva. 

Se o afeto é a base das relações familiares, entre elas as de paternidade,

há que se verificar a sua manifestação fática para averiguar-se a existência ou

não de hipótese em que a filiação pode ser afirmada. É praticamente, por isso,

a noção de posse de estado de filho. Tal conceito não era estranho à

codificação já em 1917.

O Código Civil de 1916 contempla a posse de estado de filho em seu

artigo 347 (não reproduzido pelo Código Civil de 2002), referindo-se às
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provas da filiação quando inexistente o registro civil. Ao comentar esse

artigo, escreve SILVIO RODRIGUES:

"Parece que neste inciso se enquadra, como elemento

comprovador de legitimidade, a posse de estado de filho

legítimo. A posse de estado consiste no desfrute público, por

parte de alguém, daquela situação peculiar ao filho legítimo,

tal o uso do nome familiar, o fato de ser tratado como filho

pelos pretensos pais, aliado à persuasão geral de ser a pessoa,

efetivamente, filho legítimo".76

Se a posse de estado de filho, na ausência do registro, gera presunção, é

certo que a lei civil está a reconhecer valor à dimensão social da filiação.

Mais ainda enfática é a situação que agrega um aspecto jurídico (o

patronímico do ascendente constante do registro civil) a essa dimensão. Não

obstante a posição do novo Código Civil brasileiro, o artigo 1.593, in fine, e o

próprio artigo 1.604, não fecham as portas para a incidência da posse de

estado de filho.

Esse aspecto social, com o reconhecimento do afeto como fundamento

das relações parentais, aliado a um elemento volitivo daí decorrente, torna

                                                
76Silvio Rodrigues. Direito civil. São Paulo: Saraiva, v. 6:1982, p. 297.
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inafastável a consagração da posse de estado de filho como o instituto apto a

permitir o acolhimento da filiação como fato socioafetivo.

A segurança jurídica trazida pela posse de estado como forma de

reconhecimento da situação de filiação se mostra pelos elementos

constitutivos desse instituto: nominatio, tractatus e fama (ou reputatio). 

JOSÉ LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSÉ

FERREIRA MUNIZ buscam definir esses elementos:

"... haveria posse de estado de filho no caso de presença dos

três elementos, isto é, a utilização pelo suposto filho do nome

do suposto pai (nominatio), 'a continuada atuação da relação

de filiação', ou seja, o fato que o suposto pai assegura ao

suposto filho manutenção, educação e instrução, agindo como

provedor e educador (tractatio) e, finalmente, a reputação

social de uma pessoa como filho da outra, a fama ou

notoriedade de tal filiação (reputatio)"77.

Na posse de estado se está para além da mera aparência de filho, uma

vez que não só se exige a coincidência entre a verdade exterior e objetiva -

aferível pelo meio social - e a verdade interior e psicológica, mas essa verdade

                                                
77,José Lamartine Corrêa de Oliveira, Francisco José Ferreira Muniz. Curso de direito de família.
Curitiba: Juruá, 1998, p. 53.
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interior se manifesta também objetivamente, na naturalidade com que se

edifica a vida em relação. Assim, Luiz Edson Fanchin apresenta as exigências

para que possa ser aceita, juridicamente, a paternidade:

"É na reunião dos três elementos clássicos (nomen, tractatus,

fama) que começa a se formar a conjunção suficiente de fatos

para indicar a real existência de relações familiais, em

especial entre pai e filho (...) quando o direito recolhe esse

fenômeno, como visto em capítulo anterior neste trabalho, o

ordenamento jurídico se abre para acolher a verdade oriunda

do afeto e do amor".78

O instituto de que se está a tratar, para sua caracterização, exige que

estejam presentes no caso concreto certas qualidades, que oferecem segurança

na afirmação da posse de estado. Há que existir notoriedade do estado de

filho, ou seja, a posse de estado deve ser objetivamente visível no ambiente

social. Outra qualidade necessária é a continuidade, ou seja, deve apresentar-

se uma certa duração que revele a estabilidade da relação socioafetiva entre

pai e filho. Por derradeiro, esses fatos notórios e contínuos não devem gerar

equívocos acerca da filiação.

                                                
78 Luiz Edson Fanchim. Da paternidade: relação biológica e afetiva, p. 126.
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Desse modo, a atribuição do nome, do tratamento de filho, bem como o

reconhecimento social dessa relação, devem ser notórios, estáveis e

inequívocos. A caracterização da filiação socioafetiva a partir da posse de

estado é, por conseguinte, aferida de modo objetivo, mantendo, desse modo, a

segurança das relações sociais. Vê-se, por conseguinte, que a posse de estado

é uma dimensão importante para preencher os quesitos constitutivos da

filiação por socioafetividade.

A posse de estado, como realidade sociológica e afetiva, pode se

mostrar tanto em situações em que também está presente a filiação biológica,

como naquelas em que a vontade e o afeto são os únicos elementos, cujo o

exemplo mais evidente é o da adoção. Esta é ato puramente voluntário, que

tem no afeto sua dimensão central, à margem da biologia. 

Outro exemplo que a evolução tecnológica nos traz é o do homem que

registra como seu o filho gerado artificialmente por sua esposa, com material

genético de outrem. Aqui, da mesma forma que na adoção, a vontade de

paternidade e o afeto dispensados à criança que será gerada irão acarretar a

configuração da posse de estado de filho. O vínculo de sangue não existirá,

mas a verdade socioafetiva revelada na posse de estado torna inviável a

impugnação da filiação. A adoção (direta e formal ou indireta e revestida de

outros moldes) mostra o grande elo entre pais e filhos.
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A posse de estado de filho vem gradativamente sendo reconhecida pela

jurisprudência nacional, ainda que, muitas vezes, sob o manto de outras

figuras jurídicas. Claro exemplo é o acórdão, cuja ementa a seguir

transcrevemos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se

reconhece o registro de nascimento de filho não biológico como adoção

simulada. É a seguinte:

"DECLARATÓRIA DE NEGAÇÃO DE PATERNIDADE

CUMULADA COM NULIDADE DE RECONHECIMENTO

DE FILIAÇÃO - ADOÇÃO SIMULADA - PROVA PERICIAL -

O registro de nascimento realizado por pessoa que tinha

conhecimento de que não era o verdadeiro pai da criança - até

porque esta nasceu antes do início de seu relacionamento com

a mãe - há de ser considerado como adoção simulada, por ser

esta a verdadeira intenção, na época do fato. Quanto à menor

que nasceu durante seu relacionamento com a genitora, o

exame pericial é conclusivo, e a prova testemunhal corrobora

para indicar a paternidade. Apelo improvido." (TJRS - AC

598.187.326 - Rel. Des. Breno Moreira Mussi - DJ

03.09.1998).

Tal acórdão é paradigmático para entender a gama de dificuldades que

criam óbices para o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial que
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ensejou a demanda. Nele se apresentam as duas dimensões da filiação: o

aspecto biológico, em relação à segunda filha, e o socioafetivo, em relação a

ambos, mas, em especial, no que tange ao primeiro filho. Ao apontar a adoção

simulada do menor, o acórdão abre as portas para o reconhecimento da posse

de estado, como apta a manifestar uma verdade social que não se prende

apenas à biologia.

Se a lei civil não se refere explicitamente à posse de estado como

situação reveladora da filiação, também não o faz quanto à verdade biológica

- haja vista os rigores da presunção pater is est. Todavia, em nome da verdade

dos fatos - em seu aspecto biológico - a jurisprudência foi mitigando esses

rigores, conforme já exposto. O mesmo vem sendo feito com relação à

verdade socioafetiva. Sobre o papel da jurisprudência diante das lacunas do

ordenamento, lapidar a conclusão de FRANCISCO JOSÉ FERREIRA

MUNIZ: "nessa medida, a decisão judicial, ao integrar a lacuna para

resolver o caso concreto, esboça, para além disso, o desenho da norma

jurídica que o legislador deverá editar para, em futuros desenvolvimentos do

sistema, preencher o vazio normativo existente".79

Reconhecido o valor primordial do afeto no estabelecimento da

filiação, emerge a conclusão acerca da veracidade do registro de nascimento

                                                
79Francisco José Ferreira Muniz. O direito de família na solução dos litígios. In: Textos de direito
civil. p. 116.
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que declare o que a manifestação fática da posse de estado de filho torna

inequívoco. Quem detém posse de estado não detém mera aparência (o que

gera perspectiva interessante à luz do artigo 1.603 do novo Código). A

declaração no registro dessa realidade sociológica e afetiva nada mais é que

natural conseqüência do necessário reconhecimento dessa ordem de idéias. 

Adequado, portanto, o entendimento de JOÃO BAPTISTA VILLELA: 

"... o registro é, em certo e preciso sentido, o espelho das

relações sociais de parentesco". Prossegue, adiante: "O

registro continua onde sempre esteve: continua a ser a

memória dos fatos jurídicos. Nada indica que tenha passado à

condição de prontuário da fenomenologia biológica. (...)

Verdade e falsidade no registro civil e na biologia têm

parâmetros diferentes", e arremata: "O cidadão que

comparece espontaneamente a um cartório e registra, como

seu filho, uma vida nova que veio ao mundo não necessita

qualquer comprovação genética para ter sua declaração

admitida".80

                                                
80Eduardo Cambi. O paradoxo da verdade biológica e sócio-afetiva na ação negatória de
paternidade, surgido com o exame do DNA, na hipótese de "Adoção à Brasileira". Jornal Síntese,
v. 59, p. 19.
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É inegável a necessidade de reconhecer diversos aspectos positivos dos

avanços experimentados pela engenharia genética. Um dos exemplos está na

sofisticação dos exames levados a efeito em investigações de paternidade pela

metodologia em DNA, citando profissionais de renome como os professores

doutores SÉRGIO DANILO PENA, em Minas Gerais, e SALMO RASKIN,

em Curitiba, para ficar em dois exemplos de autoridades na matéria. 

Cumpre anotar também que tal avanço é coerente com o

estabelecimento de liames genéticos fundantes de uma relação entre

descendente e ascendente, mas não necessariamente embasadores de uma

relação paterno-filial. Daí porque nasce a distinção entre ascendente genético

é pai, já que a paternidade é um conceito jurídico, enquanto que a ascendência

é uma definição técnica que pode subsidiar, de modo não absolutamente

vinculante, o resultado jurídico.

Nessa toada, a prova pelo exame pericial técnico não exclui a valoração

judicial, e por isso mesmo, a negativa de submeter-se ao exame, embora traga

seqüelas para a parte, o que não implica, automaticamente, exclusão da

paternidade.

Essa é a orientação dominante no Supremo Tribunal Federal, consoante

se lê nos seguintes acórdãos:
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"INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA -

CONDUÇÃO DO RÉU 'DEBAIXO DE VARA' - Discrepa, a

mais não poder, das garantias constitucionais implícitas e

explícitas - preservação da dignidade humana, da intimidade,

da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da

inexecução específica e direta de obrigação de fazer -

provimento jurisdicional que, em ação civil de investigação de

paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser

conduzido ao laboratório 'debaixo de vara', para coleta do

material indispensável à feitura do exame de DNA. A recusa

resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a

dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao

deslinde das questões ligadas à prova dos fatos." (STF - HC

71.373/RS - Rel. Min. Francisco Rezek - DJ 10.11.1994)

"DNA - Submissão compulsória ao fornecimento de sangue

para pesquisa do DNA. Estado da questão no direito

comparado. Precedente do Supremo Tribunal Federal que

libera do constrangimento o réu em ação de investigação de

paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos.

Deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que se cuida
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de situação atípica na qual se pretende, de resto, apenas para

obter prova de reforço, submeter ao exame o pai presumido,

em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de

ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na

constância do casamento do paciente. Hipótese na qual, à luz

do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se

impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas

circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria."

(STF - HC 76.060 - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJ

20.04.1998).

Portnto, o exame de DNA não deve ser pois, ponto de chegada, uma

vez que talvez não passe de uma nova partida. O ente familiar não é mais uma

única definição.81 A família se torna plural.82 Da superação do antigo modelo

da grande família, na qual avultava o caráter patriarcal e hierarquizado da

família, uma unidade centrada no casamento, nasce a família constitucional,

com a progressiva eliminação da hierarquia, emergindo uma restrita liberdade

de escolha; o casamento fica dissociado da legitimidade dos filhos.

                                                
81 Daí a importância do saber interdisciplinar e multidisciplinar em matéria de direito de família,
como exposto por FERNANDA OTONI DE BARROS no estudo Interdisciplinaridade: uma visita
ao tribunal de família pelo olhar da psicanálise. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha Pereira (org.).
Direito de família contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 781-835..
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Sob as relações de afeto, de solidariedade e de cooperação83, proclama-

se, com mais assento, a concepção eudemonista da família: não é mais o

indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a família e o

casamento que existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua

aspiração à felicidade.84

Acrescente-se, à guisa de exemplo, os espaços que revelam o arco

histórico que vai da família de fato à família de direito. Acrescentem-se,

ainda, os aspectos relevantes e positivos do fenômeno da constitucionalização

do direito de família, dentro de certas possibilidades e alguns limites85.

                                                                                                                                                   
82 "Longe estamos de acreditar na predominância de um único modelo familiar na vida social atual
na sociedade brasileira." (Tânia da Silva Pereira. Direito da criança e do adolescente: uma
proposta interdisciplinar, p. 186).

83 Em diversos julgamentos versando sobre guarda de menor, esse tema aparece sob o viés do valor
jurídico do afeto, verbi gratia, Agravo de Instrumento nº 17.496-0, Rel. Des. LAIR LOUREIRO,
julgado em 02.09.1993 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual impediu-se a devolução da
criança à mãe biológica sob o argumento de que o menor se encontrava bem com o casal guardião;
já houvera trilhado essa linha a Apelação Cível nº 13.281-0, julgada em 26.09.1991, Rel. Des.
CEZAR DE MORAES, o mesmo TJSP, destituindo do pátrio poder a genitora diante da
impossibilidade de se tirar a menor do ambiente sadio em que vive com os atuais guardiões. Mais
recentemente, em 29.06.1995, no julgamento da Apelação Cível nº 25.099-0, perante a Câmara
Especial também do TJSP, o Des. LAIR LOUREIRO remarcou a tese de proteger a família
substituta quando o menor se encontra bem assistido. Como se vê, o valor jurídico do afeto se
sobrepõe ao valor jurídico do sangue. Isso de modo algum quer sugerir a dissociação entre os laços
naturais e os de afeto.

84Andrée Michel. Modèles sociologiques de la famille dans les societés contemporaines. Archives
de philosophie du droit: réforme du droit de la famille. Paris: Sirey, t. 20, p. 131-132.

85 Escreveu precisamente sobre esse ponto MARCELA CASTRO DE CIFUENTES: "... si bien el
derecho privado deve acoger e incorporar los principios y valores de la nueva Constitución y sobre
todo deve propugnar por las medidas que tiendam a evitar o remediar la inequidad, no todos los
conflictos entre particulares deven constitucionalizarse", referindo-se a circunstância análoga à
realidade constitucional brasileira diante da vigência da Constituição colombiana de 1991, no
editorial Constitución y derecho privado. Revista de Derecho Privado da Facultad de Derecho de
Universidad de Los Andes, v. 10, n. 19, p. 16, jun. 1996.
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Patenteiam-se, portanto nas relações familiares, transformações que

suscitaram rearticulações em diversos domínios do direito de família, crise e

superação assinaladas e reconhecidas na jurisprudência.

3.4. A dupla função da posse de estado de filho

Com o tempo, as ligações se apertam mais e, um dia, o estado de filho

se torna incontestável - a consolidação é absoluta, e a ligação é

definitivamente adquirida. Além de um certo tempo, a verdade biológica se

apaga em favor de um outro imperativo: a estabilidade. A duração é condição

da força da posse de estado de filho. Em, para este efeito sobre a importância

do tempo, a posse de estado encontra a posse como uma realidade presente no

tempo, que é o verdadeiro dono da existência das coisas.

É necessário que a posse de estado de filho como avançou a legislação

francesa, se torne um elemento constitutivo da filiação, pois, assim como a

posse leva à propriedade, a posse de estado de filho deve levar ao estado

identificador da paternidade.
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E, mesmo se hoje a posse de estado, muitas vezes, faz pressupor o

estado, não podemos explicar que ela mesma se vê dotada de um poder

criador. Isso se deve ao fato de que uma criação implica a aparição de uma

entidade nova. Mas entre o estado e a posse de estado não existe nenhuma

diferença que permita falar de criação. Esta diferença explica também que a

posse precisa de proteção distinta da propriedade.

É de se lamentar que, na maioria das legislações em que a posse de

estado de filho foi contemplada expressamente no sistema jurídico, ela

aparece limitada a um papel subsidiário. E nada está a justificar essa

limitação, pois a posse de estado tem um valor convincente incomparável,

apresentando-se maleável, viva, representativa e completa, provando e

identificando todos os elementos constitutivos da filiação legítima.

Por isso, não entendemos como sustentáveis as manifestações

contrárias a uma hierarquização privilegiada da posse de estado de filho no

sistema jurídico, sob a alegação de que é difícil comprová-la. Essa

preocupação não pode existir uma vez que a posse de estado, tem justamente

sua importância no estabelecimento da filiação pelo simples mas relevante

fato de que ela informa, positivamente, quando presente, facilitando a

declaração da paternidade, ou negativamente, quando não existe.86 Além

                                                
86 Luiz Edson Fachim, Op. cit, p. 130-1
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disso, a posse de estado é uma revelação concreta, resultado da convergência

de vários fatores que a caracterizam e cuja estabilidade decorre da duração

reveladora de sua existência.

Na França está prevista a posse de estado com função probatória no

caso de – Título Inexistente. Assim, no caso de desaparecimento ou

inexistência do título, é papel normal da posse de estado substituir-se ao ato

destruído ou perdido. Mas, quase sempre, o título não existia porque não

poderia existir. Neste caso, a “Posse de Estado permite afastar a existência de

um Estado bastante claro e digno para ter um valor em direito”, ensina a

professora Martine.87 E, na hipótese de título insuficiente, o título existe, mas

é considerado suspeito, ou duvidoso. Nesse caso, deve a posse de estado

suprir essa insuficiência.

Portanto, numa filiação paternal em que o direito se baseia sobre a

clássica presunção pater is est, a posse de estado tem um papel duplamente

subsidiário. Inicialmente, supre a insuficiência do ato de nascimento, podendo

ainda intervir quando a presunção destinada a suprir a imperfeição do título se

encontra, ela mesma, enfraquecida.

                                                
87 Remold Martine In Revue Trimestiell de Droit Civil, julho de 1975, nº 3, p. 466-80



102

Finalmente, mesmo quando o título que prova o estado é completo, um

risco de erro fica sempre. Nesse caso, a posse de estado será fonte segura de

última verificação e, desse modo, torna-se inatacável.

Ainda, não se pode esquecer da função criadora da posse de estado.

Conforme vários autores, o desenvolvimento do papel da posse de estado,

sobretudo na legislação francesa, é acompanhado de uma modificação

importante: a posse de estado não é somente uma prova do estado, mas

também pode ser, às vezes, a condição de sua existência.

O verdadeiro papel da posse de estado, em matéria da filiação é

examinado por Planiol com profundidade, afirmando que 

“o significado que a lei atribui ao fato da posse de

estado é absolutamente notável. Quem possui uma casa não

prova pela posse de estado que seja proprietário dela;

mantém-se na posse enquanto nenhuma pessoa prova que a

casa lhe pertence; isso se deve ao fato de a posse ser

protegida por si mesma. Mas, nesta matéria, a lei faz algo

mais; fundamenta-a numa prova presuncional. A posse, a

filiação do filho, posto que substitui a ata de nascimento, para
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ele vale título e pode obter dela, em seu proveito, todas as

conseqüências jurídicas do caráter que pretende ter”.88

A posse de estado poderá ser analisada como uma condição da

existência do víncluo da filiação, mas também, classicamente, como um modo

de prova. No entanto, em qualquer das hipóteses condiciona e informa a

filiação.

O que parece como marco comum das legislações que aperfeiçoaram o

sistema de estabelecimento da filiação, dando uma posição diferenciada e

ampliada para a posse de estado, não é a função criadora, ou supridora desta

quando presente, mas sim a conseqüência daí decorrente que é a aceitação da

família sociológica.

Nesse particular, a professora Martine Rémond-Gouilloud89 informa

que o conceito de família sociológica era quase desconhecido no sistema

jurídico francês e não se usava facilmente, sendo identificado como uma

situação de fatos sem perfil claro-difícil de definir. Sustenta que é por isso que

a posse de estado sozinha pode justificar as manifestações desse conceito.

Mais, dotou a filiação de dupla face por originar-se de dois tipos de vínculos,

                                                
88 Planiol Ripert. Op. Cit, p. 202Martine Goouilloud-Rémond, La possession d´état d´enfant”
Revista Trimestral de Dieito Civil, jul/set, 1975, nº 3.197, p.460-80

89 Martine Goouilloud-Rémond, La possession d´état d´enfant” Revista Trimestral de Dieito Civil,
jul/set, 1975, nº 3.197, p.460-80
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sendo um de sangue, estabelecido por um título e outro, afetivo, estabelecido

pela “posse de estado”.

É inegável, de qualquer sorte, constituir-se a posse de estado num

valioso, seguro e, por isso, indispensável instrumento para resolver conflitos

de filiação. Fora isso, não se pode deixar de reconhecer que a chamada

família sociológica é a que, efetivamente, retrata a realidade, respaldando,

com segurança, uma declaração de filiação. Lamenta-se, entretanto, que o

legislador brasileiro não contemple, expressamente, a posse de estado como

suporte fático para constituir a filiação, quando o vínculo biológico, se

demonstra insuficiente ou desvinculado da verdadeira realidade, sob o ponto

de vista do afeto.

Mas caberá ao aplicador do direito acolher essa realidade fundada no

afeto, para, com base na jurisprudência, constituir o caminho que levará à

normatização com integração plena e expressa da posse de estado de filho

como critério para o estabelecimento da filiação, a par dos modernos exames

de DNA, que somente verificam as raízes genéticas dos investigados.

3.5. Posse de Estado – questão de fato ou de direito?
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Outra questão importante que se apresenta aqui é a definição da noção

de posse de estado e se as respectivas categorias que integram o conceito são

matérias de fato ou de direito. Assim, alegar que o investigado “estava

firmemente convencido de ser o pai”, que “dispensava ao investigante os

cuidado que os pais usam ter com os filhos”, ou expressões semelhantes, são

respostas que interessam para o convencimento do magistrado no contexto

dos elementos constituintes da posse do estado de filho. Assim, temos que,

em que pese a posse do estado se firmar como matérias fáticas, delas

decorrem efeitos jurídicos. Isto porque ao juiz cumprirá, em face àquilo que

de se provou, julgar a idoneidade desses fatos para integrarem as categorias

jurídicas (reputação e tratamento), sendo certo que, na maioria dos casos, o

juízo sobre a reputação se obterá por inferência daquele que foi feito sobre o

“tratamento”. Na verdade, o pronunciamento judicial consiste ora no

suprimento da manifestação de vontade que o pretenso pai deveria ter tido, e

que omitiu, ora ratificando exatamente essa vontade de ser pai (e filho

correspectivamente). O julgador deve determinar qual a motivação dos atos

do investigado, refletindo seu temperamento, sua educação, seus valores, etc.

Por fim, ao fazer a qualificação dos fatos apurados, o que o juiz inquire da sua

própria experiência é se, de fato, o investigado é quem desempenha o papel de

pai, tomando-se por padrão um indivíduo com personalidade do investigado.
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Portanto, provados os fatos correspondentes àquele padrão normal, o juiz

pronunciar-se-á pela verificação dos requisitos “tratamento” e “reputação pelo

pai e pelo filho” e, se presentes, confirmará a paternidade.
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4 O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE

SOCIOAFETIVA

4.1. Reflexões introdutórias interdisciplinares a partir de

estudo de casos.

O direito, na sua função de ordenamento social, procura nos interstícios

da cultura elementos para a fundamentação da letra da lei. Em seu trabalho

cotidiano depara-se insistentemente com a subjetividade humana

desarrumando a consistência de seus dogmas, enfrentando a emergência da

singularidade num contraponto ao seu discurso universal.

Os complexos familiares desfilam sob vestes jurídicas, nos autos

processuais. Lá encontraremos os variados disfarces do drama edipiano, o

romance familiar de cada um dos envolvidos, procurando nos corredores do

tribunal, nas salas de audiência, uma possibilidade de ordenação. Esse é o dia-
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a-dia de um tribunal. Um lugar onde as relações atravessam, um lugar que

ordena os afetos a partir da lei.

Nesse mister, fruto dos impasses que atravessam o campo do direito ao

pai, temos uma interface, direito e psicanálise. Percebe-se que há

interrogações feitas a esses dois campos a partir da experiência

interdisciplinar. A despeito, vejamos três casos, extraídos do Setor de

Psicologia Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a começar pelo

caso de Antônia, filha de Virgínia e Antônio.

“Virgínia morou com Antônio por 15 anos e dessa relação nasceram

quatro filhos: João (15), José Carlos (14), Geraldo (13) e Antônia (6), idades

em 1996. Virgínia era a arrumadeira da fazenda onde seu marido foi vaqueiro.

Resolveram morar juntos com a gravidez do João. Tiveram uma vida muito

difícil, com os filhos nascendo, ano após ano, uma vida feita de muito

trabalho.

Nos primeiros anos, o casal criou os filhos com o trabalho de Antônio.

Sua mulher ficava em casa, cuidando dos afazeres domésticos e tendo seus

filhos. Moravam numa casinha dentro do terreno da própria fazenda e, às

vezes, participavam de outros afazeres, quando os patrões pediam.

Até que a vida foi ficando mais difícil, os filhos foram para a escola

rural e depois para a municipal e começaram a demandar maiores cuidados, o
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que acarretava um custo maior. Antônio, além de cuidar do gado, começou a

executar outras tarefas para ter um ordenado maior no fim do mês. Ficava

mais tempo fora de casa e muitas vezes teve que fazer viagens para o seu

patrão. Até que sofreu um acidente de caminhão, que o impossibilitou de

fazer bicos. Para ajudar a família, o seu patrão ofereceu à Virgínia a

oportunidade de cuidar dos serviços domésticos da fazenda.

Nessa época, o casal tinha três filhos, já crescidos, todos na escola, o

que propiciou à Virgínia cuidar dos serviços da fazenda com dedicação quase

exclusiva. Boa cozinheira e dona de casa caprichosa, aos poucos foi

acumulando maiores tarefas, indo para casa em dias alternados e, às vezes,

quando era dia de festa, passava o fim de semana na casa da fazenda.

O dono da fazenda, Sr. Rafael Barcelos, era um político importante na

região, foi casado duas vezes e tinha um filho, o Rafa. Este logo se engraçou

com Virgínia e, por alguns anos, principalmente quando bebia, ia se encontrar

com ela em seus aposentos, na calada da noite.

Virgínia, sobre isso, fala que nunca ficou encantada pelo belo moço,

mas estava carente e ele a presenteava com dinheiro durante esses encontros;

ela apreciava muito esse gesto, pois o dinheiro sempre fez falta em sua vida.

Desses encontros nasceu Antônia.
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Antônio, que nada percebia, recebeu com festa o nascimento da

primeira filha e dedicou-se a ela, uma vez que não trabalhava tanto como

antes e a mulher ficava muito tempo fora de casa. Era declaradamente a filha

predileta e, "nos termos de gente pobre, dei a ela o que tinha de melhor". (sic)

Cinco anos se passaram. O dono da fazenda morreu, o Rafa assumiu as

propriedades e a vida continuava sem maiores turbulências. "Estaria assim até

hoje", disse Virgínia, "se o Rafa não se casasse".

Com receios de ele ter outros filhos e desejosa de garantir à filha,

mesmo prejudicando a si mesma, uma vida melhor, entrou com um processo

na Justiça, de investigação de paternidade, revelando a todos, Antônio e Rafa,

quem era o pai biológico de Antônia. Pedia alimentos e direito à herança e

mandou pelos ares a estabilidade até então construída.

Antônio, ao ser citado, negou a história materna e passou a elencar no

processo suas provas de paternidade: filha querida, parecida com ele em dotes

musicais, gostava de cantar e já aprendera "de ouvido" a dedilhar músicas no

violão paterno, eram muito apegados, tinham uma afinidade muito grande, a

mesma cor dos olhos e, se era mais delicada nos traços do rosto, é porque

Deus a fez mulher.

Rafa, ao ser citado, revelou sua indignação e negou veementemente a

possibilidade, dizendo que nem conhecia a garota e que os encontros que
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tivera com Virgínia foram coisas de adolescência em que, contudo, tomara as

devidas providências para evitar um mal maior. Se a questão era apenas

dinheiro, e que isso para ele não seria problema, não precisava de uma calúnia

dessas. Em consideração aos serviços prestados pela família, ele lhes daria

uma casinha em um bairro de periferia de Belo Horizonte, para fazerem um

acordo e acabar com o processo. Depois dessa confusão não poderia mais

continuar com eles em sua fazenda.

Antônio, diante da revelação, decidiu separar-se da mulher e a mandou

embora. Seus filhos homens ficaram com ele e Virgínia carregou a pequenina

consigo na hora da discussão. Antônio entrou com um outro processo de

guarda da filha menor e o caso é encaminhado para o Serviço de Psicologia.

Durante o período do trabalho, a criança expressou com sofrimento sua

saudade do pai e dos irmãos, perguntava quando o juiz ia mandá-la de volta,

desenhava a família reunida cantando nos dias de chuva, enquanto esperava a

mamãe voltar do trabalho. Certo dia, desenhou par a psicóloga que a atendia,

um cachorrinho que caiu do ônibus quando voltava com a mãe para a casa e

nunca mais achou o caminho de volta. Angustiada, dizia que o dono do

cachorrinho estava procurando por ele em todos os lugares e que talvez um

dia ele o encontrasse se alguém ajudasse, pois o cachorrinho não sabia falar

onde estava. A criança nada falava sobre o pai biológico, mas sabia que o juiz

podia fazer com que retornasse para casa para encontrar seu pai.
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Virgínia dizia que reconhecia que Antônio gostava muito de Antônia e

ela dele. Sabia do sofrimento da filha e disse que nada disso teria acontecido

se não fosse o casamento do pai verdadeiro. Ela, como mãe, tinha o dever de

garantir à filha um futuro melhor, e era nada menos do que seu direito. Ela

dizia que não pretendia se separar, nem separar a filha do Antônio, mas ele

não suportou essa história, pois era muito machão, só pensava na imagem e a

expulsou de casa. "Eu que tudo fiz pela família, todo o dinheiro que ganhei ia

para eles. Ele nunca me perguntou de onde vinha e sempre aceitou de bom

grado que eu trabalhasse tanto, ficasse fora de casa e sem tê-lo como homem".

Quando Antônio foi chamado para a entrevista no setor de psicologia,

este demorou algumas semanas para poder ir até lá. Ao receber a

correspondência, telefonou perguntando se na Justiça pai tinha direito de ter a

guarda da filha, ou se a mãe ganhava sempre. Perguntou se a criança ia ser

ouvida, se a palavra da filha tinha valor. Foi-lhe dito que todos seriam

escutados, que estavam esperando que ele viesse para contar a sua história,

que a palavra dele seria muito importante. Ele garantiu à psicóloga que então

viria e disse que a história que tinha para contar era a história de um pai com

muita dor, pois queriam lhe tirar o que ele tinha de melhor. "Nesta vida foi o

presente que ganhei de Nosso Senhor. Escuta ela também, doutora, ela vai

falar como é verdadeiro o nosso amor".
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No dia marcado para a entrevista, ele não compareceu. Foi-lhe enviado

outra carta e ele telefonou para a psicóloga, dizendo que nada tinha mais

importância, fizeram o tal do exame e o rapaz da fazenda virou o pai dela.

"Uma maldade, doutora, ela vai ficar sem pai e mãe nunca teve, pois esta mãe

não presta. Eu sempre fui pai e mãe dela. Tô muito triste e não vou aí não. A

Justiça já decidiu e não posso fazer mais nada. Sabe, além de cega, a Justiça é

surda também. Deus sabe o que faz. Eu não quero ver, nem falar, para não

sofrer mais. Tô ligando para justificar, se sendo pai era sempre a mãe que

ficava com os filhos, se eu não sou o pai, para a lei, não tenho chance

nenhuma. Pode cancelar o processo, doutora".

Verificando o processo, a psicóloga forense verificou que Antônio tinha

razão. Já tinham encerrado o processo, o pai reconhecido juridicamente fora o

pai biológico. Diante da disposição de Rafa de dar a casa para eles, o juiz

decidira pelo exame do DNA, julgando procedente o pedido da mãe. O exame

confirmou o pai biológico. Em conseqüência, a filha passava a ter todos os

direitos de pensão e herança vindos do pai e mudava o seu nome na certidão,

pelo sobrenome do novo pai.

Sem uma conclusão sobre o caso, a questão da paternidade surge de

forma contundente e desafiadora tanto no trabalho da Psicologia Jurídica,

quanto para o magistrado. Se a psicanálise tinha alguma contribuição a dar

nessa interface com o direito, provavelmente será no campo da filiação.
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Depois de alguns meses, Virgínia ligou ao serviço de psicologia,

dizendo que na escola estavam pedindo que Antônia tivesse um

acompanhamento psicológico, se eu podia fazer alguma coisa. A psicóloga

ligou para a escola e a orientadora educacional disse-lhe que Antônia tivera

um retrocesso muito grande no processo de alfabetização, que mal escrevia e

que estava trocando o b pelo p, inclusive no próprio nome. Além disso, estava

apresentando distúrbios de comportamento, ficando muito arredia, não

fazendo turma, fugindo da escola, entrando em ônibus sozinha, e muito

distraída em sala de aula. Dizia que o pai tinha viajado, que era muito rico e

não tinha tempo para brincar, pois era cantor de música sertaneja.

Retornou-se aos desenhos de Antônia, e foi revista a história do

cachorro que caiu do ônibus, notou-se a sua assinatura escrita com letra

segura e o título do desenho que fizera de sua família: "A ‘familha’ canta" -

Antônia Pereira.

Recordando o seu novo sobrenome a psicológa chegou à conclusão que,

de alguma forma, ao trocar o b pelo p, ela dizia da inversão que houve em seu

nome, em sua vida, troca do nome do pai, uma tentativa de sustentar algo do

que foi perdido, insistir na mesma letra, uma letra fora do nome a desarrumar

a comunicação, um jeito de continuar falando de seu afeto, pois ela,

diferentemente do cachorrinho, ainda podia falar, na troca das letras: Antônia

"p"arcelo... a letra do nome do pai.
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O caso foi encaminhado para uma análise, considerando que ali talvez

Antonia pudesse encontrar um caminho, fora do campo jurídico, uma saída

que a levasse ao pai.

O entendimento jurídico, nesse caso, privilegiou a verdade biológica,

desconsiderando a função que justifica o exercício de uma paternidade. Esse

caso evidencia, data vênia, a necessidade da sustentação jurídica da

paternidade como posse de um estado e não como uma verdade extraída da

biologia, desconectada da função paterna.

Em termos de teoria do ordenamento jurídico podemos constatar que o

Direito tem como seu fundamento uma norma fundamental: deverás

obedecer... essa norma não é uma norma escrita, ela é pressuposta, um

postulado e pressupõe a existência de uma autoridade imaginária, com o

poder de autorizar a obediência às leis. Todos os ordenamentos têm uma

estrutura hierárquica. No topo da pirâmide, a norma fundamental a autorizar a

produção de normas genéricas que, por sua vez, se desdobrariam em normas

mais específicas. 

A norma fundamental é uma ficção jurídica.

Torna-se necessário entender que a ficção se diferencia de uma

hipótese, pois não pode ser verificada. É um recurso de que se serve o
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pensamento, ou seja, cria um lugar temporário onde ele se detém para

alcançar o papel que cumpre em si mesmo... É a teoria do "Como se".

KELSEN, para explicar a norma fundamental, lança um exemplo,

dentro da estrutura familiar, em que fica claro que o fundamento se funda em

um terreno que não é próprio do campo jurídico. É curioso perceber que tanto

KELSEN quanto BOBBIO utilizam exemplos que traduzem a realidade

familiar, comparando o ordenamento jurídico à estrutura do ordenamento

familiar, sempre supondo ao pai o poder normativo constituinte, conforme

citação seguinte:

"O pai indica ao seu filho a norma individual: 'Vá ao Colégio'.

O filho interroga o pai: 'Por que tenho de ir ao Colégio?'

Quer dizer, por que o sentido subjetivo do ato da vontade de

seu pai constitui nele um sentido objetivo, ou seja, uma norma

obrigatória?(...) Qual é o fundamento que outorga validez a

esta norma? Respondeu o pai: 'Porque Deus ordenou que

obedecêssemos aos pais. Ou seja, Ele autorizou aos pais

dirigir ordens aos seus filhos'. Segue o filho: 'Por que temos

de obedecer os mandamentos de Deus?'(...) E a única resposta

possível a esta pergunta é: 'Como somos homens crentes em

Deus, pressupomos que devemos obedecer os seus

mandamentos'. É a afirmação sobre a validez de uma norma,
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que deve ser pressuposta... é uma norma-base (Grund-norm),

a fundante, porque não se pode perguntar pelo fundamento de

sua validez... É uma norma pressuposta no pensamento de um

homem crente".90

Esse fundamento só funciona, postula KELSEN, por estar ancorado na

premissa da "obediência às leis". Durante o percurso de sua obra, a autoridade

imaginária, com o poder de ordenar a obrigação da obediência, foi sempre

referida à figura paterna, ou seja, a uma metáfora do pai, representada por

Deus, o papa, o rei ou o próprio pai, como o exemplo firmado por KELSEN,

numa analogia. Essa lógica só encontra seu sentido apoiada conceitualmente

na estrutura de uma ficção, segundo a filosofia do "como se", um desvio

arbitrário da realidade. KELSEN, ao tentar resolver o problema do

fundamento de validez da norma, indica a autoridade imaginária capaz de

obrigar à obediência ao deter temporariamente seu pensamento na figura do

pai - uma ficção Kelsiana, sustentando a teoria pura do direito.

Constata-se que em todos os ordenamentos, a autoridade normativa

superior capaz de determinar a norma fundamental sempre foi, em analogia,

aproximada da figura paterna. "Como se" fosse o pai de família. A autoridade

                                                
90 KELSEN, H. "La Función de La Constitución". In Derecho y Psicoanálisis, Teoria de las
ficciones y función dogmática, Buenos Aires: Libreria Hachette, p. 80 a 88.
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imaginária sempre foi apresentada como uma metáfora do pai, seja Deus, o

Estado... ou o próprio pai.

Quando os jusfilósofos não encontraram na realidade um referente que

fundamentasse a autoridade suprema, apelaram para a ficção e encontraram o

pai. Na realidade, sabemos que é na infância que pela primeira vez a criança

escuta a norma fundamental. Ser obediente é um imperativo que trazemos da

infância. “Deverás obedecer o papai, seus pais... a professora... o padre... a

autoridade...a lei.”

A transmissão da obediência à lei ocorre na base da civilização, passa

de pai para filho, na família, estrutura inabalável que conjuga autoridade e

amor, e o pai tem uma papel central neste complexo: isso que chamamos de

pai... que não necessariamente coincide com o corpo do pai, mas com o

exercício de sua função. Portanto, essa estrutura é que confere legitimidade ao

Ordenamento Jurídico.

Mas o que é um Ordenamento? Um ordenamento é um conjunto de

normas articuladas em um texto, chamado texto jurídico. Para que um texto

funcione é preciso crer nele. Crer na lei é obedecê-la, é crer no texto. Fazer

crer é a grande arte do poder.
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O fundamento de toda lei encontra-se na fé dos homens, no poder da

sua crença. Crer num ordenamento outorga legitimidade a ele e o faz operar

socialmente.

O discurso jurídico é o discurso do poder por excelência e o direito se

revela como a mais antiga ciência para dominar e fazer marchar a

humanidade. Dominar e marchar segundo as técnicas de fazer crer.91

As técnicas de fazer crer manejam as crenças, a partir da indicação de

um objeto que assegure, de forma imaginária, uma estrutura que ampare e

proteja e, por isso, tem a legitimidade e o poder de ordenar. Esse objeto

oferecido é uma palavra que, ordenada em um texto, no caso o texto jurídico,

promove a crença na estrutura jurídica, instituindo a garantia de segurança e

ordem. A ordem jurídica é eficaz em sua função de ordenação social, pois se

estrutura enquanto linguagem, e é na estrutura da linguagem que a

transmissão é possível.

É notável que a civilização se tenha edificado na transmissão dessa

crença no mito fundador da lei, por uma metáfora paterna. No direito

canônico isso fica muito claro, na figura do pontífice. Ele encarna o Deus, o

"Ausente", o grande Outro. Ausente porque sua materialidade só é possível de

                                                
91 LEGENDRE. P. O amor do censor. Rio de Janeiro: Forense Universitária - Colégio Freudiano,
1983, p. 7 e segs.
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ser pensada no registro da ficção. Não há nada na realidade que garanta ao ser

humano um lugar de proteção e amparo diante das dificuldades do mundo

cotidiano, das injustiças corriqueiras e da morte inevitável à condição

humana, mas, mesmo assim, o homem não cessa de reinventar a todo instante

instâncias imaginárias de proteção. O papa fala em seu nome, tem autoridade

para falar em nome da lei. Os crentes em Deus crêem na palavra do pontífice

e se submetem à sua ordem, crêem na sua proteção. Assim, o direito canônico

assegurou por vários séculos a submissão dos seus súditos, pela crença na

palavra vinda desse lugar sustentado pela ficção de um pai protetor e ao

mesmo tempo censor.

Podemos identificar claramente a força psíquica que atravessa esse

sistema de crenças. É em nome desse "Ausente", desse lugar onde qualquer

um pode supor proteção imaginária, e somente em nome dele que o papa, o

rei, os doutores, os governadores ditam as normas e os legisladores a

escrevem e transmitem.92

A legalidade do sistema supõe uma lógica, cuja matriz está constituída

por essa crença maior nas instâncias de proteção, que assegura a submissão à

norma. PIERRE LEGENDRE nos convida a supor que, num processo de

identificação com esse lugar, onde se crê encontrar o amparo e a proteção,

                                                
92 LEGENDRE. P. Op. cit., p. 77 e segs.
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possa advir o amor. A palavra autorizada do poder se torna objeto de amor,

amor ao chefe, ao rei, ao pai...ao censor. "A submissão se propaga, quando se

torna desejo de submissão, quando a grande obra do poder consiste em fazer-

se amar".93 Se fazer crer é a grande arte do poder normativo, dessa operação

restará a sua grande obra: tornar-se objeto de amor, operação possível pelo

processo de identificação.

A norma fundamental encontra na base de seu fundamento a articulação

entre estas três forças: ficção, crença e amor. "Deverás obedecer", norma

fundamental, é uma ficção. "Como se" essa ordem fosse determinada por uma

autoridade imaginária, metáfora paterna que detém o poder de obrigar, pois

mantém a crença, entre seus filiados, de que tal ordem os protegerá e

amparará. Sua autoridade é máxima, sua palavra tem poder... lugar idealizado,

lugar provável de ser causa de amor, portanto, lugar assegurado pela

submissão.

A crença e o amor são forças que autorizam esse complexo que sustenta

a ficção de autoridade. A crença se sustenta na indicação de um objeto que, de

forma imaginária, asseguraria uma estrutura que ampara e protege. Essa é a

matriz da legalidade.

                                                
93 Ibidem, p. 7.
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No campo jurídico o objeto é uma palavra, ordenada num texto que se

torna objeto pela promessa que ela aponta... e, assim, torna-se objeto de amor.

LEGENDRE vai nos informar que um texto só funciona se crermos nele e o

trabalho do jurista é exatamente a arte de inventar palavras tranqüilizadoras,

de indicar o objeto de amor, em que a política coloca seu prestígio ao

manipular as ameaças primordiais. Assim, o amor é a força que assegura a

submissão à lei. Amor ao chefe, ao pai... ao censor.

O Estado também é uma ficção, Persona ficta. Não tem corpo, não tem

autor, é uma idéia-força que lhe dá autoridade. A materialidade do Estado se

faz através do seu corpo de normas, do qual cada governo retira a palavra que

garanta uma certa ideologia.

FREUD aproxima o Estado (ideal do eu) à autoridade paterna e nos diz

que o grupo deseja ser governado pela força irrestrita e possui uma paixão

extrema pela autoridade. O pai primevo é o ideal do grupo que dirige o eu no

lugar do ideal do eu.

Percebemos, então, que o pai, ou melhor, sua função, está no centro das

relações do sujeito com a lei. O imperativo de obediência à lei funciona

porque há nos indivíduos que compõem uma sociedade um imperativo

estrutural de amor ao censor.
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O direito é um fenômeno da vida, como é a linguagem. Não é algo que

a civilização pode ou não conter. Acreditamos nisso, pois é uma das

possibilidades de sua constituição como tal, um efeito da estrutura. Uma

faceta da vida dos únicos seres que falam. É o próprio LACAN que nos

informa que não é sensato ignorar a lei, nenhum homem a ignora, porque a lei

do homem é a lei da linguagem.

A humanidade reinventa fórmulas e mitos que vivificam a ilusão de que

há, em algum lugar, uma instância que garanta o destino humano. A

identificação desse lugar pode vir sob as mais diversas formas, na sua falha

inclusive. Isso modula a posição do sujeito diante da lei. Segundo FREUD, na

neurose, o sujeito nem sempre obedece à lei, mas ele a terá sempre no

horizonte, como marca indiscutível, cunhagem significante, seja para burlá-la,

obedecê-la ou interpretá-la, mas ela estará sempre lá.

Assim, podemos assentir que o próprio ordenamento jurídico reconhece

as limitações de sua eficácia ao retirar os alienados, loucos de todos os

gêneros, do alcance da lei... O ordenamento jurídico pressupõe uma lógica

que é própria da estruturação neurótica, é uma ordenação que necessita da

inscrição do nome do pai, pois pressupõe, em sua norma fundamental, um

submeter-se à lei, à castração simbólica em termos edipiano, à efetuação da

metáfora paterna, possibilitando as identificações. O reconhecimento de um

princípio ordenador que une o desejo com a lei.
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É na procura dessa ordem que o neurótico sustenta a crença na

instituição “pai”, e esta cumpre sua função de oferecer um caminho. É um

recurso do sujeito. Diante do desamparo, uma saída possível é apelar para as

instituições, num deslocamento, em busca de uma lei que proteja, que

promova o encontro com uma ordem já inscrita: o "Nome-do-pai". Crer nesta

instância apelatória é constituir um outro, lugar com estrutura de ficção, lugar

que tememos e adoramos, onde endereçamos os restos de um impossível de

realizar para que ele continue a operar a causa do desejo. É um lugar que

ordena, censura, mas protege.

FREUD, em o Futuro de uma ilusão, nos diz claramente que quando o

indivíduo em crescimento não se desfaz da sensação de estar destinado a ser

criança para sempre, que nunca poderá passar sem uma proteção contra

estranhos poderes superiores, emprestando a esses poderes as características

pertencentes à figura de um pai: cria seus próprios deuses a quem teme e a

quem, não obstante, confia sua própria proteção. Seu anseio por um pai

constitui um motivo idêntico à sua necessidade de proteção contra as

conseqüências de sua debilidade humana.

Percebemos, então, que a instituição jurídica, para ter eficácia na sua

função de regulação social, para que os indivíduos de uma nação legitimem o

Estado no lugar de ideal-do-eu e se submetam a seu corpo de direito, é preciso

que a sua ideologia, idéia-força, transmita uma palavra que possa ser objeto
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de investimento, provocando a identificação a esse lugar num deslocamento

da metáfora paterna, mas ainda será necessária uma operação anterior, que os

indivíduos se tenham constituído enquanto sujeitos neuróticos, que em algum

momento da sua constituição tenha havido a efetuação significante do nome-

do-pai, que tenha tido um corpo a sustentar a função paterna, o exercício de

uma paternidade.

Mas voltemos o nosso olhar para a atualidade...

As instituições jurídicas, cada vez mais, são acionadas para regular o

caos, um certo excesso que transborda por não haver uma delimitação das

funções sociais que opere satisfatoriamente. A transgressão à lei impera a

cada dia... O Estado perde seu prestígio, a autoridade carece de legitimidade

para fazer falar a lei. 

O nome, o pai e a lei não têm o mesmo valor simbólico ordenador do

caos. Num passado bem recente, acordos e vendas eram lavrados sem

assinaturas, bastava dar o próprio nome. A tradição familiar que o pai

marcava no nome do indivíduo abria portas, selava contratos, fazia

casamentos. Isto bastava para operar a lei.

O descrédito desses três registros da lei, ou seja, signos do nome do pai,

na atualidade, aponta para uma carência do simbólico em nossa sociedade. O

real borbulha suas ordens, transformando os códigos da cultura em frágeis
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sinalizações que podem, a qualquer momento, ser transpostas... como se

ultrapassa um sinal vermelho sem temer seus efeitos.

Se antes o poder atribuído à palavra, ao nome e à autoridade tinha força

de lei, hoje vemos o desgaste desse discurso. Defrontamo-nos com o vazio em

que caem essas palavras e assim todo o texto legal não sofre mais do poder da

crença. São palavras que não produzem mais efeito, desprovidas de prestígio,

de impacto: “blábláblá”.

Atualmente, a lei é questionada a todo instante. Recursos, contestações

em nome da inconstitucionalidade trocam as leis a cada dia, os legisladores

reinventam a cada movimento político e partidário uma nova lei com a

duração de seus interesses privados e inconfessáveis. 

Na instituição familiar, o desprestígio da autoridade também se

anuncia. O adolescente e a criancinha questionam a autoridade paterna, não

cumprem a sua ordem, pois encontram na ciência, na mídia, na globalização,

um discurso questionador que possibilita, no intervalo de suspensão da lei, a

realização de seus desejos... Manipulam a lei para que o desejo não encontre

obstrução no seu percurso de realização... e, assim, dá-se o caos familiar, o

caos social... um tempo da razão cínica... a racionalidade polimorfa na

construção de um projeto perverso de civilização. A fórmula da "razão cínica"
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seria: "Eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim o

fazem".94

Escreveu CÉLIO GARCIA a propósito do discurso dos meninos e

meninas de rua, em seu livro A clínica do social:

"Em termos abrandados, porém de grande atualidade, o

mesmo 'discurso cínico' pode ser encontrado na sociedade do

'simulacro', que é precisamente a dos tempos que correm,

onde a verdade é posta de lado, contanto que se consigam

eficácia e lucros". 95

Se a ficção tem sempre estrutura de verdade e opera nesse lugar pelo

poder da crença, quando não se crê mais nela, perdida a ideologia, rende-se à

sociedade dos simulacros. Não estamos mais no campo do "como se" da

ficção e, sim, do "faz de conta", próprio do simulacro.

Para onde endereçaremos as razões de tanta violência, injustiças e

barbáries? Ao fracasso da autoridade, à falência da instituição jurídica, à

falácia política dos nossos líderes... ao declínio da paternidade?

                                                
94 Slavoj Zizek. Eles não sabem o que fazem: o sublime objeto da ideologia., p. 59.

95 C. A. Garcia. Aclínica do social. Belo Horizonte: Mestrado em Psicologia da UFMG, 1997
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LACAN, no Seminário "A transferência", trabalhou um pouco a

questão do pai, quando fala sobre o Édipo hoje. O tema que o interessa, nesse

momento, em relação ao pai, é o pai humilhado, uma versão do pai diferente

da versão clássica, digamos, do próprio mito do Édipo. Essa referência ele tira

da trilogia de CLAUDEL, de suas três peças que são: O refém, O pão duro e

O pai humilhado.

Há entre o mito do Édipo e a peça de CLAUDEL um declínio da

função paterna: na versão clássica o pai é o rei... em CLAUDEL ele se torna o

pai humilhado.

Ao longo de toda a sua obra de formulação teórica, veremos que

FREUD não cessa de se interrogar o que é um pai, percorrendo as fantasias

dos neuróticos e tentando fazer configurar um pai. Já LACAN faz o percurso

de FREUD e aponta para os nomes do pai, esvaziando de poder o pai

freudiano e conferindo-lhe uma forma plural.

Quando a literatura e a psicanálise demonstram um esvaziamento da

idéia de pai no percurso da história, verifica-se que a paternidade carece de

representação absoluta nos tempos contemporâneos. E o campo jurídico

também refletiu essa carência paterna em seu texto.
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Nesse sentido, veremos que com as transformações da família na

contemporaneidade, o ordenamento jurídico teve que modificar o seu texto

sobre o lugar do pai de família. 

Mas encontraremos aí um grande impasse: se a paternidade e sua

função estão na base e fundação do direito, existiria uma relação entre as

modificações jurídicas no tratamento da paternidade, o declínio da função

paterna e o desprestígio da própria instituição jurídica nos tempos que

correm?

Com relação a esta questão imprescindível se faz uma pesquisa em

documentos legislativos sobre o lugar dado à paternidade em seu texto, como

o corpo do pai é tratado pela lei. Numa análise histórica, é possível

demonstrar claramente essas transformações no Código de 1916 e 2002.

Sucintamente, como anteriormente visto, temos que em 14 séculos o pai se

manteve soberano na ordenação das relações familiares, sustentando o

instituto do pátrio poder de forma absoluta, concorrendo com o princípio

hierárquico do ordenamento jurídico. Em menos de um século teve seu poder

restrito ao lugar de procriador e provedor. Hoje, seu poder concorre com os

direitos da criança e da mulher e, no que diz respeito à guarda dos filhos, é a

mãe quem tem maior poder.
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Causa impacto a constatação inequívoca do declínio da paternidade no

ordenamento jurídico, uma vez que a estruturação hierárquica do

ordenamento jurídico parte do pressuposto da efetuação de uma autoridade

com o poder de obrigar a obediência às leis. Em tempos de desobediência às

leis, marcados estatisticamente pela crescente marginalidade, não deixa de ser

uma questão o fato do poder paterno ter passado do centro à margem no texto

das leis.

As rápidas transformações familiares ocorridas na cultura fazem do

direito, hoje, uma ciência que cada vez mais recorre a outros campos do saber

para o exercício da sua função. A genética tem dado sua contribuição, o

serviço social, a psicologia, mas nos interessa, sobretudo, a intervenção da

psicanálise nesse campo de interface. Hoje temos no quadro de funcionários

do Tribunal de Justiça o cargo de psicólogo judicial. Função que se deve

exercer a partir dos pressupostos da clínica psicanalítica. Os estudos pelos

quais fundamentam o presente trabalho, interrogam e nos afetam a cada

instante. Se no início se contestava a eminência da verdade biológica da

paternidade, logo apareceram casos que desdobraram a questão inicial em

outras, tais como: qual seria a legitimidade possível do pai biológico; como

ficaria a regulamentação da filiação, numa configuração familiar, onde a

paternidade é plural; qual a função da mãe na indicação da paternidade de seu

filho.
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Além do caso de Antônia, outros há. Há casos, em que a mãe impede o

pai biológico de convivência com a filha, usando para isso de artifícios

jurídicos. Consegue realizar o seu desejo de afastar o pai definitivamente,

fazendo com que seu atual marido adote a criança. É escutando o pai

biológico que o impasse se apresenta: "Quero conhecer minha filha, tenho

esse direito. Sei que o pai dela hoje é o adotivo, a mãe fez o que prometeu,

trocou um pai pelo outro. Quero ser apresentado a ela, participar da vida dela,

como um amigo da família... quem sabe um dia ela possa se referir a mim,

como a gente se refere a amigos dos pais da gente...gosto muito de tio

fulano... ele é como se fosse um pai para mim".

Esses casos nos revelam a importância no aprofundamento dos estudos

interdisciplinares na matéria filiação. Se através do caso de Antonia se

apostava na possibilidade do sistema jurídico fazer consistir o pai jurídico

como o pai que tem a posse de estado da paternidade no cotidiano do filho,

essa segunda hipótese nos traz questões sobre o exercício da paternidade

diante de uma mãe caprichosa, que silencia o pai biológico para falar do pai

de seu ideal, determinando o destino da criança de acordo com o capricho de

seu desejo. Diante do determinismo do desejo materno, a Justiça apresenta-se

capenga, como o desejo do pai: impotente para fazer marcar na realidade da

criança, a sua palavra. Descortina-se, assim, a importância da intervenção

materna nesse complexo que envolve a determinação da paternidade.
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Pode-se aventar outro caso em que se revela a paternidade em sua

forma plural. Artur é filho de Gustavo, marido de Ana. Eles se conheceram na

adolescência e namoraram por cinco anos. Resolveram dar um tempo, e Ana

conheceu Tales, com quem teve um romance confuso, pois, no seu decorrer,

ainda tinha recaídas e se encontrava com Gustavo. Nessa confusão, engravida

e fica noiva de Gustavo, casando-se com ele seis meses depois. Quando Artur

nasceu, Ana ficou muito impressionada com a semelhança dele com Tales e

conviveu com essa angústia por vários meses, na dúvida se o filho era do

Tales ou do Gustavo. Essa dúvida a deixou cada vez mais insegura e o

relacionamento com Gustavo sofria os efeitos dessa dúvida. Ela se distanciava

dele e protegia sobremaneira o filho. Gustavo, por sua vez, sofria as pressões

dos familiares que, a cada encontro, declaravam efusivamente que os traços

marcantes do pequeno Artur em nada se pareciam com os dele. Gustavo

pressionava Ana que mentia sobre a possibilidade do filho não ser dele.

No aniversário de dois anos da criança, Ana resolveu expor sua dúvida

a Gustavo, pois não estava suportando as falas maldosas da família paterna e

o seu desconcerto, que tentava de todo jeito provar à família que o filho era

seu, através de brincadeiras e comentários orgulhosos sobre a capacidade

intelectual do filho, comparando-o a si.

Gustavo teve um ataque de ciúmes, agrediu Ana e disse que ia matá-la,

mas que ninguém iria repetir que aquele filho não era dele. Trancou-se no
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quarto com o filho e, naquela noite, foi dormir com ele. Ana, muito

amedrontada, fugiu de casa e deixou um bilhete dizendo que quando tivesse

condições de cuidar do filho, buscaria a criança.

E assim fez, um mês depois. Entrou dentro de casa e levou o filho

consigo. A princípio, foi para a casa da mãe, depois a mãe montou um

apartamento para ela morar sozinha com o filho. E Ana, diante das ameaças

do marido que prometia tirar a criança dela, impediu as visitas.

O pai Gustavo entra com o pedido de regulamentação de visitas e a mãe

diz que ele pode não ser o pai. Faz-se o exame de DNA e confirma-se a

declaração materna. O pai-social Gustavo insiste em seu direito de ver o filho,

já que cuidou dele até aquela data como se filho fosse e os laços de afeto e

cuidados eram firmes para serem desconsiderados pela Justiça. Nesse ínterim,

o pai biológico Tales entra com outro processo pedindo o reconhecimento da

paternidade de seu filho, uma vez que o exame de DNA a revelara.

O juiz, em apuros, encaminha o caso para o Serviço de Psicologia do

Fórum. A psicóloga encarregada do caso depara-se com o fato de que a

criança estava lidando em seu cotidiano com a presença do pai biológico

como se este fosse amigo da família. Tinha saudades do pai e aguardava o

momento de estar com ele. Trazia em seu discurso, um tanto confuso, a

expressão de afeto pelo pai e a mágoa por ele ter batido na mãe e tê-la feito
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chorar. Ele oscilava entre o amor e a raiva do pai. Já anunciava o coleguinha

da mãe, Tio Tales, que o buscava no colégio e o levava para tomar sorvete,

brincar de fliperama, etc.

A mãe disse que, por acaso, encontrara Tales na praça e este achou

Artur muito parecido com ele, e logo se interessou em provar a sua

paternidade. Disse que a criança gosta muito dele e que já são amigos.

Ressente-se da forma como está sendo tratada pelos familiares do seu ex-

marido e diz que esse ambiente hostil a ela será também hostil a seu filho, e

que ele não irá freqüentar um ambiente em que as pessoas não gostam de sua

mãe. Isto não faria bem a ele. 

Gustavo fala da traição, do engano e de seu afeto pela criança. "Filho

de coração, dei tudo por ele e trabalho por ele. Ela não pode nos separar. Se

ela quer se separar de mim, tudo bem, mas deixe que eu continue a me

encontrar com o meu filho". Contudo, diz da sua suspeita de que ela nunca

tenha se separado do Tales: "Eles estão juntos, pode escrever... sempre

estiveram... me usaram enquanto fui necessário, agora me descartam. Mas e a

criança, eles não pensam nisto, ele sente minha falta, aposto".

A psicóloga promove o encontro do pai Gustavo com a criança e

observa que esta foi muito receptiva, não queria parar de brincar, pediu ao pai

que o levasse na casa da vovó. O pai dá um brinquedo para a criança, mas,
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quando ele está indo embora, deixa cair o brinquedo. A psicóloga pega e o

entrega à criança que olha apreensiva para o lugar onde a mãe estaria

esperando e diz: "Deixe ele aqui, quando eu voltar eu brinco com ele aqui". A

psicóloga diz que Arthur poderia trazer o brinquedo quando voltasse e a

criança lhe pede que o leve até a mãe.

O laudo da psicóloga foi no sentido de regulamentar as visitas paternas

ao filho. Depois de um ano e meio, o caso retorna. O pai Gustavo não

conseguira realizar as visitas, pois a mãe dava o endereço errado e se mudara,

sem autorizar que lhe fosse dado o novo endereço.

O juiz pede uma reavaliação do caso e o estabelecimento de visitas no

setor de psicologia. A mãe diz que a criança não quer ver o pai, nem o

reconhece mais e que seu pai, agora, é o Tales, com quem estava morando. A

mãe, por conta própria, mudou o sobrenome da criança na escola e declarou

Tales e ela como seus responsáveis. Na escola todos conheciam Tales como

pai da criança e ninguém sabia da outra história.

A criança chegou para a entrevista com muita resistência ao pai

Gustavo. Chamava-o de pai, e o Tales, de pai-Tales. Sua versão da história

era a de um pai mau que batia na mãe e não gostava dele. Ao mesmo tempo,

tinha lembranças de momentos bons que passara com o pai, das férias na praia

e do domingo na casa da avó. Sabia que tinha dois pais e que um era bom e
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outro mau. Um fazia a mãe chorar e do outro a mãe gostava. Sua referência

passava pelo olhar da mãe.

Iniciadas as visitas, aos poucos foi-se aproximando do pai Gstavo,

brincando com ele e, depois de algumas semanas, passou a sair para a praça,

para a casa da avó paterna e chegava eufórico para as visitas, chegando a

reclamar quando o pai Gustavo atrasava. A mãe, sentindo-se ameaçada,

começou a falar com a criança que o pai Gustavo queria roubá-la deles e que

ele se fazia de bonzinho, mas tinha feito a mamãe sofrer muito. Nas

entrevistas-visitas, a criança cobrava isso do pai, dizendo que não iria mais

sair com ele, porque a mamãe estava triste.

Nesse dia, a criança não quis passear com o pai Gustavo. Na próxima

visita, este lhe trouxe uns doces que a avó tinha feito. A criança comeu e

depois, quando foi encontrar-se com a mãe, começou a passar mal. A mãe fez

um escândalo e disse que as visitas estavam fazendo mal para o seu filho, o

filho respondeu que não, é que ele tinha comido uns docinhos e estava

enjoado. 

Na outra visita, a psicóloga chamou a mãe para uma entrevista e esta

expressou sua aflição em ter que lidar com tal situação. Era muito complicado

que uma criança tivesse dois pais, isso era uma aberração. Como a criança ia

lidar com isso? A psicóloga fez uma intervenção, lembrando à mãe que ela
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mesma apresentara essa situação à criança. Fora ela quem dissera à criança

que ela tinha outro pai, fora ela quem apresentara o pai Gustavo como sendo

seu pai, mesmo tendo dúvidas. Ela era responsável por isso, e esta era a forma

com que ela contou a história da criança e não havia como escrevê-la de outra

forma. A mãe chorou muito e disse que fez o que fez pensando que estava

fazendo o melhor, mas que, na realidade, o Artur tinha dois pais.

Nesse dia, durante a entrevista-visita do Artur com o pai, Gustavo este

convidou-o para passear. Ele disse que gostaria de ir, mas não queria passar

perto da mãe. Perguntou à psicóloga se não tinha uma outra porta por onde ele

pudesse sair com o pai sem ter que atravessar na frente da mãe. 

Depois dessas visitas no Setor de Psicologia, ficou regulamentada a

visita da criança ao Gustavo, de quinze em quinze dias. Depois o Setor de

Psicologia teve a informação que o pai-Tales tinha conseguido registrar a

criança em seu nome e, até onde foi possível acompanhar, as visitas do pai,

Gustavo, aconteceram de quinze em quinze dias, por um período pequeno.

Diante das dificuldades, acabou desistindo do processo e da paternidade.

Em sua petição de desistência escreve juntamente com a ex-mulher, um

acordo dirigido ao juiz, assinando a separação consensual, dizendo que não

tiveram bens a partilhar e não tiveram filhos.
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O juiz extingue o processo e Tales entra com um processo pedindo o

reconhecimento da paternidade do filho, alegando que a criança tem direito ao

pai, e no de acordo de Gustavo consta que "não tiveram filhos", declarando

reconhecer não ser pai de Artur; anexa exame de DNA, prova de DNA e

aguarda deferimento.

A promotora refuta o pedido e diz em sua manfifestação: "A filiação

não é de cunho privado. Os pais de uma criança não podem decidir, quando

querem, do jeito que querem quem é pai e quem não é. Filiação é um registro

público, um direito indisponível e personalíssimo do filho e não pode ser

regulado por acordos e contratos particulares."

O processo continua correndo... a insuficiência de uma resposta à

pergunta: “o que é um pai?”, movimenta o tribunal.

O que a psicanálise nos informa é que pensar no interesse maior da

criança é possibilitar-lhe acesso ao complexo de Édipo. Este tem uma função

de normalização, estabelece as modulações da relação do sujeito com a

realidade. O pai está no centro do complexo de Édipo. É através desse

complexo que a criança se constitui como sujeito e passa a ter uma estrutura

capaz de suportar as exigências da cultura, as leis civis e o projeto social. 

O Édipo se constitui muito bem, mesmo na ausência do pai. O pai do

complexo é de outra ordem, sua função é o interdito da mãe. O pai aparece na
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posição de incômodo porque ele proíbe. Ele não é um objeto real, mesmo que

em algum momento ele tenha que ter corpo para ocorrer a castração, não é o

ideal, porque ali a catástrofe é inevitável, pois o ideal não existe. Interessa-nos

o pai simbólico, aquele capaz de substituir a mãe, de fazer advir no lugar do

desejo da mãe pelo filho, uma outra ordem capaz de ordenar essa simbiose

mão e filho.

Artur bem nos informa o que a clínica psicanalítica já havia percorrido

na escuta de seus pacientes, que é a mãe quem funda o pai, terá que passar por

ela. LACAN nos adverte que existe um problema, quando a posição do pai é

posta em dúvida pelo fato de não ser sua palavra que serve de lei para a mãe.

São esses casos que vão parar nos tribunais, como um último recurso. O

pai ainda recorre a esta via, a jurídica, para cumprir sua função de perturbar as

relações da mãe com seu filho, para introduzir uma outra ordem nesse mundo

enlouquecedor que é o desejo materno e seus caprichos. 

LACAN nos informa que a criança poderá escolher manter-se ou não

identificada ao desejo materno poderá romper ou não essa simbiose, mas não

há muito jeito de se desvencilhar da ordem simbólica que a precedeu,

ordenação marcada pela relação de seus pais. Nos casos em que as crianças

puderam ser escutadas, elas tentam dizer não a esse capricho materno, pela



140

via do sintoma. O sintoma é o anúncio que existe uma ordem perturbadora na

relação com a mãe, e o nome do pai traz esse incômodo.

Talvez aí o campo jurídico possa intervir, permitindo que seja falada

essa discordância entre o desejo materno e a palavra do pai. Encontrar com a

pluralidade das versões do pai poderá legitimar a existência de uma outra

ordem, possibilitando à criança escolher e escrever uma saída para o impasse.

Que possa em algum momento se perguntar o que é um pai? É nesse campo

que a interface do direito com a psicanálise tem sua relevância, no sentido de

escutar esse complexo e possibilitar que ele fale. Única forma de construir

uma possível paternidade para o filho, mesmo que essa construção se revele,

como é inevitável, insuficiente. O veredicto do juiz e da ciência são

insuficientes para garantir um pai ao filho, mas se estes casos recorreram ao

campo do direito para fazer falar esse complexo, será necessário abrir a porta

da psicanálise.

Vários são os impasses que atravessam a construção do tema filiação.

Trata-se de um trabalho contínuo de erigir hipóteses, desconstruí-las e

soerguer outras... percurso ordenado pela direção da clínica nesse campo de

interface, pelos impasses dos casos clínicos, nesse esforço de deixar o caso

falar e achar uma resposta razoável.
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A observação empírica nos traz muitas questões que se contrapõem à

pesquisa teórica. Neste campo de interface, por ser um campo que o pai da

realidade entra, perturbando o desejo caprichoso materno, convocando a mãe

a responder a esta outra ordem, a lei jurídica, ele, muitas vezes, apresenta-se

como o corpo que transmite a função paterna, interceptando o desejo da mãe,

colocando questões para a criança, promovendo por seu ato uma certa

separação. Muitas vezes deve-se ter cautela para não fazer coincidir no corpo

paterno, a operação significante do nome do pai. Faz-se então necessário

estudar mais, a partir da experiência clínica, as aproximações entre o corpo

daquele que é chamado de pai pela criança e a função significante do nome do

pai.

Outra questão relevante com relação à paternidade por socioafetividade

é a soberania materna na constituição da criança. Parece-nos, empiricamente,

que entre a mãe, a mulher, há uma fissura entre o ser e sua função. Nessa

situação é que o pai pode exercer o seu papel, pois se por um lado o poder

materno em sua relação com seu filho é inegável, os casos mostram isso, ela

só consente em perder esse poder junto ao filho, por desejar um homem,

como mulher... E é na interdição da simbiose entre mão e filho que a norma

fundamental poderá ou não se inscrever.

Por outro lado, se o fundamento do direito se apóia na premissa da

obediência às leis e a posição do sujeito diante da lei é estruturada através das
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relações familiares, em que a função paterna opera, quais serão os efeitos na

cultura quando o sistema jurídico confirmar o desejo materno num processo

que desqualifica a autoridade paterna? Poderíamos pensar na legitimidade de

um Estado, em que a figura de autoridade pode ser questionada, ignorada e

até destituída? De qualquer forma, faz-se necessário uma releitura do instituto

da paternidade.

4.2 – Paternidade: uma releitura do instituto

Houve um tempo em que se dizia que mãe era aquela que dava à luz,

enquanto pai era aquele que teria fecundado essa mãe, mediante uma relação

sexual. Isso foi, realmente, um paradigma, a ponto de os romanos pregarem

que mater semper certa est, reconhecendo, contudo, que pater semper

incertus est.

Concebia-se a paternidade apenas do ponto de vista estritamente

biológico. Pai e mãe seriam aqueles que contribuíssem com o material

genético para a fecundação do filho.
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Nessa comunidade de sangue, o “pai de sangue” explica o sentido da

paternidade. Surgiu, entretanto, nova postura, pregando a paternidade como

sendo aquela construída por intermédio de uma relação paterno-filial, “uma

verdade sócio afetiva”, aquela que não é biológica. Os traços estritamente

biológicos perderam, assim, o arauto de suma importância. Para muitos,

inclusive, a paternidade sócio-afetiva é mais importante que a biológica,

havendo defensores da tese da possibilidade da investigação de paternidade

socioafetiva. Neste sentido BELMIRO PEDRO WELTER96, citando outros

autores, professa:

“Comungamos com o mais moderno e recente pensamento

jurisprudencial, isto é, de que é viável o ingresso de ação de

investigação de paternidade (e não de adoção), para o

reconhecimento da perfilhação sócio-afetiva. Com efeito, de

acordo com o artigo 349 do Código Civil, na falta, ou defeito

do termo de nascimento, provar-se-á a filiação legítima por

qualquer modo admissível em direito: I - quando houver

começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta

ou separadamente; II - quando existirem veementes

presunções resultantes de fatos já certos".

                                                
96 Investigação de paternidade sócio-afetiva. Porto Alegre: Síntese Publicações, 2002, CD-Rom n.
40. Produzida por Sonopress Rimo Indústria e Comércio Fonográfico Ltda.



144

Um exemplo que se encaixa no inciso II desse artigo, isto é,

reconhecimento da filiação sociológica seria ao filho que, vivendo em

companhia do casal há muito tempo, adquirindo, então, a posse do estado do

filho e, nela baseada, a pessoa criada pelo casal poderá, apoiada em prova

testemunhal, indicar em juízo o reconhecimento de sua filiação.

Dessa forma, temos que, se ressente o Brasil de um necessário

movimento de reforma legislativa que, partindo de um novo Texto

Constitucional, possa organizar, no plano da legislação ordinária, um novo

sistema de estabelecimento da filiação. Pai também é aquele que se revela no

comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os

laços de paternidade numa relação socioafetiva, aquele, enfim, que, além de

emprestar o nome de família, trata-o como se fosse verdadeiramente seu filho

perante o ambiente social. E no fundamento da posse de estado de filho é

possível encontrar a verdadeira paternidade, que reside mais no serviço e no

amor que na procriação. Esse sentido da paternidade faz eco no

estabelecimento da filiação e, por isso, reproduzindo a modelar frase de JOÃO

BATISTA VILLELA, é possível dizer que, nesse contexto, há um nascimento

fisiológico e, por assim dizer, um nascimento emocional.

De fato, não se pode edificar diferença jurídica entre o filho biológico

(de direito) e o filho de criação (de fato), pois, em ambos os casos, são

reconhecidos como filhos, vivendo em ambiente familiar que os acolheu
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gerando a posse de estado e constituindo, conforme afirma João Batista

Villela, um nascimento emocional entre pais e filho. Não há diferença de

criação, educação, destinação de carinho e amor entre os filhos por vínculo

socioafetivo e biológicos, não se podendo arquitetar conceitos jurídicos

desiguais em relação a quem vive em igualdade de condições, sob pena de

revisitar a odiosa discriminação entre os filhos, o que seria, sem dúvida,

inconstitucional.

Portanto, a filiação não pode mais ser concebida do ponto de vista

estritamente biológico, mas sim também por razões sociais e afetivas.

4.3. - A desbiologização da paternidade e a ação anulatória

de registro civil

Segundo PAULO LUIZ NETTO LÔBO, “impõe-se a distinção entre

origem biológica e paternidade/maternidade. Em outros termos, a filiação

não é um determinismo biológico, ainda que seja da natureza humana o

impulso à procriação. Na maioria dos casos, a filiação deriva da relação
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biológica; todavia, ela emerge da construção cultural e afetiva permanente,

que se faz na convivência e na responsabilidade”.97

O fato é que, após a Constituição de 1988, houve uma busca frenética

pelo reconhecimento da paternidade. Concomitante a isso, conforme dito

anteriormente, o surgimento do exame de DNA, que trouxe para o campo

jurídico a certeza, ou quase ela, da paternidade biológica, fez com que a

paternidade passasse a ser vista, antes de mais nada, como um vínculo de

sangue.

“A Constituição Federal de 1988 e as Leis nºs 8.069/90 (ECA) e

5.560/92 canonizaram a paternidade biológica, pelo que o filho, a qualquer

tempo, já que imprescritível a demanda, pode investigar a paternidade contra

o pai genético, não importando se é solteiro, viúvo, casado, divorciado ou

convivente, não havendo mais qualquer discriminação entre os filhos, pois

todos são legítimos, não importando a origem da filiação”98.

Ao estudarmos a filiação, poderíamos dizer que encontramos três

verdades: verdade legal (ficção jurídica), verdade socioafetiva e verdade

biológica.

                                                
97Paulo Luiz Netto Lobo. Princípio jurídico da afetividade na filiação. In: Anais do II Congresso
Brasileiro de Direito de Família, p. 252.
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Conforme dito anteriormente, a verdade biológica imperou no final do

século passado e continua a ser buscada com muita intensidade nos dias

atuais, sendo, inclusive, o embasamento para a Ação Anulatória de Registro

Civil, tema ora tratado.

Contudo, o direito de família tem passado por grandes mudanças e no

que se refere à paternidade, parte da doutrina, mais modernamente, passa a

defender a tese da desbiologização da paternidade, argumentando que ao

argumento de que para além de um vínculo biológico, “a verdade que a

Justiça tem de proclamar não é a que decorre do sangue, que corre nas veias,

mas dos sentimentos, dos brados da alma, dos apelos do coração”.99

O fato é que iniciamos este milênio sem conseguir dar uma definição

exata para o que seja um pai. Anteriormente, em decorrência da presunção

pater est, o pai era o marido da mãe, entretanto, diante de tantas mudanças na

sociedade, na legislação e nos conceitos sobre paternidade, como podemos

identificar o que seja pai atualmente? O pai continuaria sendo o marido da

mãe, seria aquele que registra a criança como filho (a), seria aquele que cria

ou, por fim, seria aquele que transmite o código genético?

                                                                                                                                                   
98 WELTER, Belmiro Pedro. Investigação de Paternidade Socioafetiva. Revista Brasileira de
Direito de Família, Porto Alegre: Síntese, v. 2, nº 6, p. 50, jul.-set./2000.

99 ALMEIDA, Maria Cristina de. Op. cit., p. 75.
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A inquietude enfrentada pelos que militam na seara do direito de

família no que se refere à paternidade tem razão de ser, uma vez que o pai e o

que ele representa na vida do indivíduo confundem-se com sua própria

identidade.

O tema é polêmico, posto que ao conceder ao filho o direito

imprescritível de buscar a verdade quanto à sua filiação, a Magna Carta e o

Estatuto da Criança e do Adolescente erigiram a verdade biológica da filiação

como aquela a que deve ser buscada pela Justiça.

Por outro lado, estudos da área da psicologia têm dito que o pai traduz-

se, na verdade, no lugar em que ele ocupa, ou seja, seu significado vai além

de sua pessoa, o pai deve ser encarado pela função que exerce. Diante disso, a

verdade biológica perde sentido e ganha corpo a paternidade socioafetiva, em

que os laços de afeto preponderam sobre os de sangue.

Nesse sentir, mais uma vez, MARIA CRISTINA ALMEIDA profere:

“O reconhecimento de situações fáticas representadas por

núcleos familiares recompostos vem trazer novos elementos

sobre a concepção da paternidade, compreendendo, a partir

deles, o papel social do pai e da mãe, desapegando-se do fator

meramente biológico e ampliando-se o conceito de pai,

realçando sua função psicossocial.
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A vinculação socioafetiva prescinde da paternidade biológica.

No sentido da paternidade de afeto, o pai é muito mais

importante como função do que, propriamente, como

genitor”100.

Se considerarmos sob este último prisma, a Ação Anulatória de

Registro Civil, a fim de desconstituir a paternidade erroneamente declarada,

não teria sentido, uma vez que, via de regra, a verdade sobre a paternidade da

criança só vem à tona quando suposto pai e suposto filho já conviveram nesta

condição por muitos anos.

Ao chegarmos neste ponto, cumpre ser feita uma reflexão sobre o

preconceito existente por parte de alguns doutrinadores e julgados quanto ao

fato de o pai declarante ingressar com a Ação Anulatória de Registro Civil,

visando desconstituir uma paternidade que declarou induzido em erro.

Usando o conceito de desbiologização da paternidade e ao argumento

de que deve prevalecer a paternidade declarada, posto que o suposto pai

reconheceu a paternidade livremente e que, por isso, seria inclusive parte

ilegítima para ingressar com a referida ação, esses doutrinadores e julgados

adotam uma posição que, a nosso entender, fere o princípio constitucional da

igualdade.

                                                
100  Maria Cristina de Almeida, op. cit., p. 159
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Entendemos que assim como é garantido ao filho o direito de conhecer

sua origem biológica, mesmo que para isso seja necessário desconstituir uma

paternidade anteriormente declarada, da mesma forma ao pai declarante que,

de posse da verdade, demonstra o desejo de desconstituir essa falsa

paternidade que, sendo induzido a erro, reconheceu, a Justiça tem o dever de

conceder-lhes o direito a ingressar com a ação.

Até porque o próprio desejo de desconstituir a paternidade prova que o

laço de afeto não era tão forte assim, tornando-se a manutenção da

paternidade algo ofensivo aos próprios interesses da criança.

Assim, entendemos que vieram em boa hora as modificações previstas

no Código Civil de 2002, que torna imprescritível a ação que poderá ser

intentada pelo marido a fim de contestar a paternidade do filho advindo do

casamento, que era outra dificuldade enfrentada por aqueles que conheciam a

verdade após esse prazo, ou seja, o exíguo prazo previsto no atual Código

Civil, muitas vezes, perpetuava uma relação paterno-filial indesejada.

As palavras do Min. EDUARDO RIBEIRO da 3ª Turma Julgadora do

Superior Tribunal de Justiça, em entrevista concedida ao jornal Tribuna do

Direito, refletem o que o Novo Código Civil normatizou:

“O ministro afirmou, ainda, que não percebe a quem possa

interessar a situação de falsidade, porque a criança não
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receberá carinho e apoio de alguém que sabe não ser seu pai,

não deseja ser tido como tal e se vê, injustamente, compelido a

sustentar o filho de outro, filho de infidelidade conjugal”.101

Comungando do entendimento do ilustre Ministro, entendemos que

impor ao indivíduo que se declarou pai da criança o ônus de arcar com uma

paternidade que este passou a rejeitar a partir do momento em que, de posse

da verdade, soube ser filho de outro, não condiz com o que prescreve o

ordenamento jurídico e, sobretudo, agride e deteriora a relação paterno-filial,

podendo gerar danos irreparáveis à criança.

É sobretudo por isso que nos insurgimos contra o posicionamento

desses doutrinadores e julgados e que consideramos positiva a mudança

ocorrida na novel Lei Civil, uma vez que “conquanto o processo, em si

mesmo, seja um sofrimento, pelas apreensões, vexames e incômodos que

acarreta, a lei deve esmerar-se por trazer a toda sede um copo de água fresca

e para toda lágrima um lenço de enxugar”.102

Assim, quando posta à apreciação do Judiciário questão tão delicada,

necessário se faz que o direito se valha de um intercâmbio interdisciplinar

                                                
101 RIBEIRO, Eduardo Ribeiro, em entrevista concedida ao jornal Tribuna do Direito, set./1999, p.
11.

102Hélio Tornagui. Instituições de processo penal, v. I, p. 68.
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com outros ramos da ciência, a fim de tentar, para além de solucionar a lide,

estabelecer a verdade daquela relação paterno-filial.

4.4.– O Valor jurídico do afeto na filiação

A filiação se constitui, portanto, em sua essência, do afeto que une pais

e filhos, haja ou não vínculo biológico entre eles. Assim reconhece o direito

pátrio - mesmo antes do advento da Constituição de 1988, com a defesa da

igualdade entre os filhos - ao estabelecer o instituto da adoção, reconhecendo

a filiação fundada na vontade e no afeto, acima dos vínculos de sangue.

ANTÔNIO CHAVES, ao descrever a importância da adoção, traz a

lume a extrema relevância do afeto, como elemento fundamental dessa

espécie de filiação, considerando os laços afetivos superiores ao de sangue.

Vejamos:

"... utiliza-se, hodiernamente, da sensação de isolamento, tão

característica do nosso tempo, para insuflar, em homens e

mulheres desprovidos de descendência, o desejo insopitável de
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arrancarem da maré da miséria, para trazerem, para o

aconchego do seu lar, uma criaturinha abandonada em quem

concentrar seus desvelos e derramar seu afeto

(...)

E arremata, ressaltando os laços afetivos como superiores aos

de sangue

pelo que diz respeito às ingratidões e aos arrependimentos,

bastará dizer que não são peculiares à adoção: existem,

infelizmente, em número talvez maior, com relação aos filhos

de sangue”.103

A Constituição de 1988, ao vedar o tratamento discriminatório dos

filhos, a partir dos princípios da igualdade e da inocência, veio a consolidar o

afeto como elemento de maior importância no que tange ao estabelecimento

da paternidade. Foi para a Constituição o que estava reconhecido na doutrina,

na lei especial e na jurisprudência.

A jurisprudência pátria reconhece o valor jurídico do afeto como

primordial para o estabelecimento da filiação. Exemplo disso é o seguinte

julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa

                                                
103 Antônio Chaves. Adoção, p. 24-26.
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transcrevemos em parte, em que, em processo de adoção, são reconhecidos os

vínculos afetivos entre adotante e adotado como aptos a afastar a maternidade

de quem, ainda que houvesse o vínculo de sangue, não manteve relação de

afeto com o menor:

"Se a menor, há doze anos entregue voluntariamente a família

substituta, mantém-se em lar amoroso e carinhoso, e

inexistindo motivo sério que recomende seja modificada a

situação, não há como reconhecer o direito da mãe biológica

em reaver a filha. (...) Provando-se que a mãe biológica

abandonou a menor, sem possibilidade de criá-la, aplica-se a

perda do pátrio poder, devendo ser concedida a adoção plena

à família substituta que lhe deu carinho, desvelo e amor

(artigo 45, § 1º, da Lei nº 8.069/90). Decisão: unânime".

(TJPR - AC 60373 - Rel. Des. Negi Calixto - DJ 04.09.1995).

Trata-se de reconhecimento pelos tribunais de uma relação afetiva entre

pais e filhos, em que há no carinho dispensado ao filho(a) a vontade paterna

de se projetar em outra pessoa, a quem reconhece com filho(a), não em

virtude de sangue, mas em razão do tratamento afetivo construído nas

relações intersubjetivas concretas, tornando-se mais amplo que a carga

genética de cada um.
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Essa verdade socioafetiva não é menos importante que a verdade

biológica. A realidade jurídica da filiação não é, portanto, fincada apenas nos

laços biológicos, mas também na realidade de afeto que une pais e filhos e se

manifesta em sua subjetividade e, externamente, perante o grupo social. É

nesse sentido que ensina GUILHERME DE OLIVEIRA:

"... o primado da verdade biológica no estabelecimento dos

vínculos de filiação que se vem desenhando há algumas

dezenas de anos tem caminhado a par da proteção legal

crescente de situações familiares cuja raiz não é biológica,

mas sim puramente afetiva ou social ao lado de uma verdade

biológica, assente sobre os vínculos naturais da descendência,

pode-se falar em uma verdade sociológica ou afetiva (...) estas

duas paternidades podem não coincidir e a evidência natural

poderá ceder juridicamente, em favor da realidade

cultural”.104

A verdade socioafetiva da filiação se revela na posse do estado de filho,

que oferece os necessários parâmetros para o reconhecimento da relação de

filiação. 

                                                
104 OLIVEIRA, Guilherme de. Sobre a verdade e a ficção no direito da família. Boletim da
Faculdade de Direito, Coimbra, p. 281, 1975.
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4.5. Bases da filiação socioafetiva

O reconhecimento do fundamento biológico da filiação, com o

desenvolvimento das técnicas da engenharia genética, a atenuação da

presunção pater is est, a vedação constitucional ao tratamento discriminatório

e o conseqüente acesso dos filhos outrora ilegítimos ao estatuto jurídico da

filiação, em patamar de igualdade com os denominados filhos legítimos,

foram significativos avanços do direito no que tange a questão do

estabelecimento da paternidade. Todavia, sendo a paternidade um conceito

jurídico e, sobretudo, um direito, a "verdade biológica" da filiação não é o

único fator a ser levado em consideração pelo aplicador do direito: o elemento

material da filiação não é tão-só o vínculo de sangue, mas a expressão jurídica

de uma "verdade socioafetiva". 

O elemento socioafetivo da filiação (presente timidamente no Código

Civil de 2002, artigo 1.593) reflete a verdade jurídica que está para além do

biologismo, sendo essencial para o estabelecimento da filiação. Conforme já

escrevemos: "se o liame biológico que liga um pai a seu filho é um dado, a
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paternidade pode exigir mais do que apenas laços de sangue. Afirma-se daí a

paternidade socioafetiva que se capta juridicamente na expressão da posse

do estado de filho".105

ORLANDO GOMES definiu essa realidade jurídica como composta de

dois elementos: o formal e o material, sendo este "a matéria-prima do

produto jurídico, constituindo-se de fatos sociais".106

A verdade sociológica da filiação se constrói, revelando-se não apenas

na descendência, mas também no comportamento de quem expende cuidados,

carinho no tratamento, quer em público, quer na intimidade do lar, com afeto

verdadeiramente paternal, construindo vínculo que extrapola o laço biológico,

compondo a base da paternidade. É à luz de uma hermenêutica constitucional

de valorização da dignidade da pessoa humana - princípio fundante da

República, conforme se extrai do artigo 1º da Carta Magna - que afirma

PAULO LUIZ NETTO LÔBO: "a repersonalização, posta nestes termos (...)

é a afirmação da finalidade mais relevante da família: a realização da

                                                
105 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. Revista AJURIS,
v. 20, n. 57, p. 289-290, mar. 1993.

106 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 3.
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afetividade pela pessoa do grupo familiar; no humanismo que só se constrói

na solidariedade; com o outro".107

O reconhecimento da filiação socioafetiva se impôs a partir do

desenvolvimento da mesma engenharia genética que tornou inegável a

verdade biológica. Se, de um lado, a ciência permite a certeza sobre os laços

de sangue, ela permite, sob outro aspecto, que tais laços sejam postos à

margem diante de uma realidade socioafetiva. 

4.6. Elementos constitutivos da posse de estado de filho

A posse do estado de filho traz para o direito uma realidade social que,

assim como o vínculo biológico, é apreensível no mundo dos fatos e

indispensável para o estabelecimento de uma realidade jurídica da filiação

fincada na verdade socioafetiva.

                                                
107Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalização nas relações de família. apud Carlos Alberto Bittar.
O direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 89.
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Se o afeto é a base das relações familiares, entre elas as de paternidade,

há que se verificar a sua manifestação fática para averiguar-se a existência ou

não de hipótese em que a filiação pode ser afirmada. Pertinente, por isso, a

noção de posse de estado de filho. Tal conceito não era estranho à codificação

já em 1917.

O Código Civil de 1916 contempla a posse de estado de filho em seu

artigo 347 (não reproduzido pelo Código Civil de 2002), referindo-se às

provas da filiação quando inexistente o registro. Ao comentar esse artigo,

escreve SILVIO RODRIGUES: 

"Parece que neste inciso se enquadra, como elemento

comprovador de legitimidade, a posse de estado de filho

legítimo. A posse de estado consiste no desfrute público, por

parte de alguém, daquela situação peculiar ao filho legítimo,

tal o uso do nome familiar, o fato de ser tratado como filho

pelos pretensos pais, aliado à persuasão geral de ser a pessoa,

efetivamente, filho legítimo".108

Se a posse de estado de filho, na ausência do registro, gera presunção, é

certo que a lei civil está a reconhecer valor à dimensão social da filiação.

Mais ainda enfática é a situação que agrega um aspecto jurídico (o

                                                
108 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, v. 6: Direito de Família, 1982, p. 297.
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patronímico do ascendente constante do registro civil) a essa dimensão. Sem

embargo da posição do Código Civil de 2002, o artigo 1.593, in fine, e o

próprio artigo 1.604 não fecham as portas para a incidência da posse de estado

de filho.

Esse aspecto social, com o reconhecimento do afeto como fundante das

relações parentais, aliado a um elemento volitivo daí decorrente, torna

inafastável a consagração da posse de estado de filho como o instituto apto a

permitir o acolhimento da filiação como fato socioafetivo.

A segurança jurídica trazida pela posse de estado como forma de

reconhecimento da situação de filiação se mostra pelos elementos

constitutivos desse instituto: nominatio, tractatus e fama (ou reputatio). 

JOSÉ LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSÉ

FERREIRA MUNIZ buscam definir esses elementos: 

"... haveria posse de estado de filho no caso de presença dos

três elementos, isto é, a utilização pelo suposto filho do nome

do suposto pai (nominatio), 'a continuada atuação da relação

de filiação', ou seja, o fato que o suposto pai assegura ao

suposto filho manutenção, educação e instrução, agindo como

provedor e educador (tractatio) e, finalmente, a reputação
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social de uma pessoa como filho da outra, a fama ou

notoriedade de tal filiação (reputatio)".109

Na posse de estado se está para além da mera aparência de filho, uma

vez que não só se exige a coincidência entre a verdade exterior e objetiva -

aferível pelo meio social - e a verdade interior e psicológica, mas essa verdade

interior se manifesta também objetivamente, na naturalidade com que se

edifica a vida em relação. Por isso, conforme já escrevemos:

"É na reunião dos três elementos clássicos (nomen, tractatus,

fama) que começa a se formar a conjunção suficiente de fatos

para indicar a real existência de relações familiais, em

especial entre pai e filho (...) quando o direito recolhe esse

fenômeno, como visto em capítulo anterior neste trabalho, o

ordenamento jurídico se abre para acolher a verdade oriunda

do afeto e do amor".110

O instituto de que se está a tratar, para sua caracterização, exige que

estejam presentes no caso concreto certas qualidades que oferecem segurança

na afirmação da posse de estado. Há que existir notoriedade do estado de

                                                
109José Lamartine Corrêa de Oliveira, Francisco José Ferreira Muniz. Curso de direito de família, p.
53.

110 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade ..., p. 126.
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filho, ou seja, a posse de estado deve ser objetivamente visível no ambiente

social. Outra qualidade necessária é a continuidade, ou seja, deve apresentar-

se uma certa duração que revele estabilidade. Por derradeiro, esses fatos

notórios e contínuos não devem gerar equívocos acerca da filiação.

Desse modo, a atribuição do nome, do tratamento de filho, bem como o

reconhecimento social dessa relação, devem ser notórios, estáveis e

inequívocos. A caracterização da filiação socioafetiva a partir da posse de

estado é, por conseguinte, aferida de modo objetivo, mantendo, desse modo, a

segurança das relações sociais. Vê-se, por conseguinte, dimensão importante

para solver os quesitos formulados na consulta.

A posse de estado, como realidade sociológica e afetiva, pode se

mostrar tanto em situações em que também está presente a filiação biológica,

como naquelas em que a vontade e o afeto são os únicos elementos - do que o

exemplo mais evidente é o da adoção. Esta é ato puramente voluntário, que

tem no afeto sua dimensão central, à margem da biologia.

Outro exemplo que a evolução tecnológica nos traz é o do homem que

registra como seu o filho gerado artificialmente por sua esposa, com material

genético de outrem. Aqui, da mesma forma que na adoção, a vontade de

paternidade e o afeto dispensado à criança que será gerada irão acarretar a

configuração da posse de estado de filho. O vínculo de sangue não existirá,
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mas a verdade socioafetiva revelada na posse de estado torna inviável a

impugnação da filiação. A adoção (direta e formal ou indireta e revestida de

outros moldes) mostra o grande elo entre pais e filhos.

A posse de estado de filho vem gradativamente sendo reconhecida pela

jurisprudência nacional, ainda que, muitas vezes, sob o manto de outras

figuras jurídicas. Claro exemplo é o acórdão, cuja ementa a seguir

transcrevemos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se

reconhece o registro de nascimento de filho não biológico como adoção

simulada, Vejamos:

"DECLARATÓRIA DE NEGAÇÃO DE PATERNIDADE

CUMULADA COM NULIDADE DE RECONHECIMENTO

DE FILIAÇÃO - ADOÇÃO SIMULADA - PROVA PERICIAL -

O registro de nascimento realizado por pessoa que tinha

conhecimento de que não era o verdadeiro pai da criança - até

porque esta nasceu antes do início de seu relacionamento com

a mãe - há de ser considerado como adoção simulada, por ser

esta a verdadeira intenção, na época do fato. Quanto à menor

que nasceu durante seu relacionamento com a genitora, o

exame pericial é conclusivo, e a prova testemunhal corrobora

para indicar a paternidade. Apelo improvido". (TJRS - AC
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598.187.326 - Rel. Des. Breno Moreira Mussi - DJ

03.09.1998).

Tal acórdão é paradigmático para entender a gama de dificuldades que

criam óbices para o acolhimento da pretensão deduzida na inicial que ensejou

a demanda. Nele se apresentam as duas dimensões da filiação: o aspecto

biológico, em relação à segunda filha, e o socioafetivo, em relação a ambos,

mas, em especial, no que tange ao primeiro filho. Ao apontar a adoção

simulada do menor, o acórdão abre as portas para o reconhecimento da posse

de estado, como apta a manifestar uma verdade social que não se prende

apenas à biologia.

Se a lei civil não se refere explicitamente à posse de estado como

situação reveladora da filiação, também não o faz quanto à verdade biológica

- haja vista os rigores da presunção pater is est. Todavia, em nome da verdade

dos fatos - em seu aspecto biológico - a jurisprudência foi mitigando esses

rigores, conforme já exposto. O mesmo vem sendo feito com relação à

verdade socioafetiva. Sobre o papel da jurisprudência diante das lacunas do

ordenamento é lapidar a conclusão de FRANCISCO JOSÉ FERREIRA

MUNIZ: "nessa medida, a decisão judicial, ao integrar a lacuna para

resolver o caso concreto, esboça, para além disso, o desenho da norma
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jurídica que o legislador deverá editar para, em futuros desenvolvimentos do

sistema, preencher o vazio normativo existente".111

Reconhecido o valor primordial do afeto no estabelecimento da

filiação, emerge a conclusão acerca da veracidade do registro de nascimento

que declare o que a manifestação fática da posse de estado de filho torna

inequívoco. Quem detém posse de estado não detém mera aparência (o que

gera perspectiva interessante à luz do artigo 1.603 do Código Civil de 2002).

A declaração no registro dessa realidade sociológica e afetiva nada mais é que

natural conseqüência do necessário reconhecimento dessa ordem de idéias. 

Adequado, portanto, o entendimento de EDUARDO CAMBI:

"... o registro é, em certo e preciso sentido, o espelho das

relações sociais de parentesco". Prossegue, adiante: "O

registro continua onde sempre esteve: continua a ser a

memória dos fatos jurídicos. Nada indica que tenha passado à

condição de prontuário da fenomenologia biológica. (...)

Verdade e falsidade no registro civil e na biologia têm

parâmetros diferentes". E arremata: "O cidadão que

comparece espontaneamente a um cartório e registra, como

                                                
111Francisco José Ferreira Muniz. O direito de família na solução dos litígios, in: Textos de direito
civil, p. 116.
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seu filho, uma vida nova que veio ao mundo não necessita

qualquer comprovação genética para ter sua declaração

admitida".112

É inegável reconhecer diversos aspectos positivos dos avanços

experimentados pela engenharia genética. Um dos exemplos está na

sofisticação dos exames levados a efeito em investigações de paternidade pela

metodologia em DNA, citando profissionais de renome como os professores

doutores SÉRGIO DANILO PENA, em Minas Gerais, e SALMO RASKIN,

em Curitiba, para ficar em dois exemplos de autoridades na matéria. 

Cumpre anotar também que tal avanço na pesquisa genética é coerente

com o estabelecimento de liames genéticos fundantes de uma relação entre

descendente e ascendente, mas não necessariamente embasadores de uma

relação paterno-filial. Daí porque nasce a distinção entre ascendente genético

e pai, na medida que a paternidade é um conceito jurídico, ao passo que a

ascendência é uma definição técnica que pode subsidiar, de modo não

absolutamente vinculante, o resultado jurídico.

                                                
112 Eduardo Cambi. O paradoxo da verdade biológica e sócio-afetiva na ação negatória de
paternidade, surgido com o exame do DNA, na hipótese de "Adoção à Brasileira"., v. 59, p. 19.
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Nessa toada, a prova pelo exame pericial técnico não exclui a valoração

judicial, e por isso mesmo, a negativa de submeter-se ao exame, embora traga

seqüelas para a parte, não implica, automaticamente, exclusão da paternidade.

Essa é a orientação dominante no Supremo Tribunal Federal, consoante

se lê nos seguintes acórdãos:

"INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA -

CONDUÇÃO DO RÉU 'DEBAIXO DE VARA' - Discrepa, a

mais não poder, das garantias constitucionais implícitas e

explícitas - preservação da dignidade humana, da intimidade,

da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da

inexecução específica e direta de obrigação de fazer -

provimento jurisdicional que, em ação civil de investigação de

paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser

conduzido ao laboratório 'debaixo de vara', para coleta do

material indispensável à feitura do exame de DNA. A recusa

resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a

dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao

deslinde das questões ligadas à prova dos fatos". (STF - HC

71.373/RS - Rel. Min. Francisco Rezek - DJ 10.11.1994).
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"DNA - Submissão compulsória ao fornecimento de sangue

para pesquisa do DNA. Estado da questão no direito

comparado. Precedente do Supremo Tribunal Federal que

libera do constrangimento o réu em ação de investigação de

paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos.

Deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que se cuida

de situação atípica na qual se pretende, de resto, apenas para

obter prova de reforço, submeter ao exame o pai presumido,

em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de

ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na

constância do casamento do paciente. Hipótese na qual, à luz

do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se

impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas

circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria".

(STF - HC 76.060 - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJ

20.04.1998).

Esse ponto de chegada talvez não passe de uma nova partida. O ente

familiar não é mais uma única definição113. A família se torna plural114. Da

                                                
113 Daí a importância do saber interdisciplinar e multidisciplinar em matéria de direito de família,
como exposto por FERNANDA OTONI DE BARROS no estudo Interdisciplinaridade: uma visita
ao tribunal de família pelo olhar da psicanálise. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha Pereira (org.).
Direito de família contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 781-835..
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superação do antigo modelo da grande família, na qual avultava o caráter

patriarcal e hierarquizado da família, cuja unidade estava centrada no

casamento, nasce a família constitucional, com a progressiva eliminação da

hierarquia, emergindo uma restrita liberdade de escolha; ficando o casamento

fica dissociado da legitimidade dos filhos.

Com relação às relações de afeto, de solidariedade e de cooperação115,

proclama-se, com mais assento, a concepção eudemonista da família: não é

mais o indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a família e

o casamento existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua

aspiração à felicidade.116

Anote-se, à guisa de exemplo, os espaços que revelam o arco histórico

que vai da família de fato à família de direito. Acrescente-se, ainda, os

                                                                                                                                                   
114 "Longe estamos de acreditar na predominância de um único modelo familiar na vida social atual
na sociedade brasileira." (PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma
proposta interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 186).

115 Em diversos julgamentos versando sobre guarda de menor, esse tema aparece sob o viés do
valor jurídico do afeto, verbi gratia, Agravo de Instrumento nº 17.496-0, Rel. Des. LAIR
LOUREIRO, julgado em 02.09.1993 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual impediu-se a
devolução da criança à mãe biológica sob o argumento de que o menor se encontrava bem com o
casal guardião; já houvera trilhado essa linha a Apelação Cível nº 13.281-0, julgada em 26.09.1991,
Rel. Des. CEZAR DE MORAES, o mesmo TJSP, destituindo do pátrio poder a genitora diante da
impossibilidade de se tirar a menor do ambiente sadio em que vive com os atuais guardiões. Mais
recentemente, em 29.06.1995, no julgamento da Apelação Cível nº 25.099-0, perante a Câmara
Especial também do TJSP, o Des. LAIR LOUREIRO remarcou a tese de proteger a família
substituta quando o menor se encontra bem assistido. Como se vê, o valor jurídico do afeto se
sobrepõe ao valor jurídico do sangue. Isso de modo algum quer sugerir a dissociação entre os laços
naturais e os de afeto.

116Andrée. Modèles Michel sociologiques de la famille dans les societés contemporaines. In
Archives de philosophie du droit: réforme du droit de la famille., p. 131-132.
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aspectos relevantes e positivos do fenômeno da constitucionalização do

direito de família, dentro de certas possibilidades e alguns limites.117

Patenteiam-se transformações que suscitaram rearticulações em

diversos domínios do direito de família, crise e superação assinaladas e

reconhecidas na jurisprudência.

4.7. Elementos materiais para o reconhecimento do caráter

socioafetivo da paternidade

A filiação jurídica, derivada da ficção que visava garantir o que a

doutrina jurídica conservadora denominava de paz das famílias legítimas,

eliminava a incerteza acerca da paternidade do marido em relação aos filhos

havidos de sua esposa com o escopo de manter a moral imposta na sociedade

do início do século, visto que, na época, a ciência não era capaz de determinar

                                                
117 Escreveu precisamente sobre esse ponto MARCELA CASTRO DE CIFUENTES: "... si bien el
derecho privado deve acoger e incorporar los principios y valores de la nueva Constitución y sobre
todo deve propugnar por las medidas que tiendam a evitar o remediar la inequidad, no todos los
conflictos entre particulares deven constitucionalizarse", referindo-se a circunstância análoga à
realidade constitucional brasileira diante da vigência da Constituição colombiana de 1991, no
editorial Constitución y derecho privado. Revista de Derecho Privado da Facultad de Derecho de
Universidad de Los Andes, v. 10, n. 19, p. 16, jun. 1996.
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a ascendência genética. Sob a justificativa de regulamentar a ordem social, a

lei formalizou os vínculos afetivos, prejudicando a vida dos filhos havidos

fora do casamento, posto que estes não podiam buscar o reconhecimento de

sua própria identidade.

Nos dias atuais, os progressos científicos no âmbito da genética

permitem maior transparência nas relações de filiação, possibilitando a

identificação consangüínea do genitor e atribuindo-lhe a responsabilidade da

paternidade. Dessa forma, busca-se amparar as pretensões de declaração da

paternidade na Justiça brasileira atual. Como garantia, a Constituição Federal

ordena um tratamento igualitário a qualquer tipo de filiação, assegurando o

direito, a toda criança, de conhecer suas origens, sua identidade biológica e

civil e seus parentes consangüíneos.

A atividade probatória que se realizava nos processos desencadeados

pelas ações de estado, até há bem pouco tempo, resumia-se a indícios, oitiva

de testemunhas e exames de sangue, nem sempre confiáveis. O DNA trouxe

um elevado grau de cientificidade ao juízo probatório. Aquilo que, antes, se

julgava com base em aparências, passou a ser diagnosticado e solucionado

com pequena margem de erro.

A ciência desvendou os segredos da genética e da hereditariedade,

possibilitando determinar-se esses vínculos de filiação sob o aspecto



172

biológico. No entanto, se com o DNA a paternidade é reconhecida sem que

restem dúvidas, há que se indagar a respeito dos efeitos decorrentes desta. Por

assim dizer, não é suficiente a simples descoberta da verdadeira paternidade;

torna-se necessário saber como operá-la, em razão das conseqüências que

podem surgir para as partes envolvidas advindas dessa situação.

Destarte, reconhece-se a aptidão da ciência de identificar a origem

genética dos indivíduos, o que, infelizmente, não assegura a construção de

laços sólidos de solidariedade e responsabilidade, caracterizadores da relação

entre pai e filho. A filiação estabelecida por esta via, por vezes, não

significará nada mais do que a menção, na certidão de nascimento, da

paternidade, e a conseqüente possibilidade de reivindicação de direitos

patrimoniais. Ora, não se pode negar que o vínculo relacional entre pai e filho

não se cria através de um documento, é preciso querer ser pai ou ser mãe e, de

parte da criança, é necessário se sentir como filho. Inclusive, em suas aulas, o

ilustre professor Francisco José Cahali sempre é enfático em asseverar ser

possível uma sentença que reconheça a paternidade (referindo-se à

paternidade biológica) mas não é possível uma sentença que obrigue o pai

(biológico) a amar o seu filho.

Ao tratar essa questão da paternidade, agora na modernidade, é mais

importante captar a função da família na formação da personalidade dos seus

membros. Assim, nota-se a importância do afeto, preponderando à simples
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contingência dada pela biologia. É pertinente a observação de Madaleno feita

antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002e que hoje confirma-se:

“A Carta Política de 1988 garante a todos os filhos o direito à

paternidade, mas este é o sutil detalhe, pois que se limita ao

exame processual e incondicional da verdade biológica sobre

a verdade jurídica. Entretanto, adota um comportamento

jurídico perigoso, uma vez que dá prevalência à pesquisa da

verdade biológica, olvidando-se de ressaltar o papel

fundamental da verdade socioafetiva, por certo, a mais

importante de todas as formas jurídicas de paternidade, pois

seguem como filhos legítimos os que descendem do amor e dos

vínculos puros de espontânea afeição e, para esses caracteres

a Constituição e a gênese do futuro Código Civil nada

apontam, deixando profunda lacuna no roto discurso da

igualdade, na medida em que não protegem a filiação por

afeto, realmente não exercem a completa igualização”.118

Em que pese não haja referência explícita, é importante ressaltar que a

Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, traduz sua ampla preocupação

com a valorização do afeto como objeto fundamental dos núcleos de

                                                
118Rolf Hanssen Madaleno. A Multa Afetiva. Revista Jurídica n. 8, p. 33.
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convivência interpessoal, estimulando a mútua assistência no parentesco e na

conjugalidade, pois “(...) suporte emocional do indivíduo através da

ambiência familiar não se exterioriza mais, nos dias que correm, apenas na

tutela formal dos integrantes aglutinados, posto exigir doravante a afirmação

da importância jurídica do afeto como expressão da dignidade da pessoa

humana”.119

Para tanto, nestes tempos de busca de maior autenticidade das relações,

toma forma a noção de filiação através do afeto, efetiva posse do estado de

filho, denominada filiação sociológica. Deve-se definir esses novos contornos

para compreender melhor esta seara que começa a nortear as relações entre

pais e filhos. Vejamos as considerações desse autor sobre o significado de

paternidade::

“(...) a paternidade tem um significado mais profundo do que

a verdade biológica, onde o zelo, o amor paterno e a natural

dedicação ao filho revelam uma verdade afetiva, uma

paternidade que vai sendo construída pelo livre desejo de

atuar em interação paterno-filial, formando verdadeiros laços

de afeto que nem sempre estão presentes na filiação biológica,

até porque a paternidade real não é biológica, e sim cultural,

                                                
119Bertoldo Mateus de Oliveira Filho. Relacionamento interfamilial. interfaces e conexões do
direito de família. Revista Jurídica, n. 8, p. 32.
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fruto dos vínculos e das relações de sentimento que vão sendo

cultivados durante a convivência com a criança”.120

Conclui-se a possibilidade de existência de uma paternidade jurídica

sem a biológica, mas revelando-se a socioafetiva; de uma paternidade

biológica sem que exista a jurídica e a socioafetiva. Pode-se, ainda, encontrar

a paternidade socioafetiva, sem a presença de nenhuma das outras. A falta de

coincidência entre esses três pilares pode gerar complexidade.

Neste momento, torna-se pertinente a análise do caso de uma mulher

casada, apta à gestação, cujo marido é estéril. Com o consentimento deste,

vem a ser fecundada com o sêmen de terceiro identificável. Posteriormente,

separam-se de fato, passando a ex-cônjuge a viver em união estável com outro

homem, o qual defere à criança tratamento de filho. Incidente a presunção

pater is est, o pai do filho será o marido, ou seja, pai jurídico. O pai biológico

é o doador do sêmen e, de acordo com a verdade socioafetiva da relação, pai

será aquele que tem uma relação paterno-filial calcada na posse de estado de

filho, portanto seu companheiro.

A dúvida reside na prevalência da consangüinidade, da afetividade ou

da definição legal. Em uma análise constitucional das três verdades da

filiação, deduz-se que "Modernamente, diante das reformas do Direito de

                                                
120Rolf Hanssen Madaleno. Novas Perspectivas no Direito de Família., p. 40.
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Família, não mais se admite o estabelecimento da filiação legal, denominada

ficção jurídica ou ficta, restando apenas a verdade genética e a

socioafetiva".121

Amor, dedicação e assistência são elementos tão importantes na

identificação da real paternidade quanto um sobrenome proveniente de uma

relação consangüínea, revelando esses três fatores uma relação

psicoafetiva.122 Denota-se proporcional o crescimento da dimensão da posse

do estado de filho à inviabilidade de absorção total da verdadeira filiação pela

premissa biológica, já que a desbiologização da paternidade encontra respaldo

exatamente no fortalecimento dessa noção:

Devido à constitucionalização, no direito de família contemporâneo,

vive-se um momento em que há duas vozes soando alto: a voz do sangue

(DNA) e a voz do coração (AFETO). Isto demonstra a existência de vários

modelos de paternidade, não significando, contudo, que a admissão de mais

um modelo desse elo exclua que a paternidade seja, antes de tudo, biológica.

No entanto, o elo que une pais e filhos é, acima de tudo, socioafetivo,

                                                
121Belmiro Pedro Welter. Investigação de Paternidade Socioafetiva. Revista Brasileira de Direito
de Família, v. 6, p. 51.

122Bernardo Ramos Boeira. Investigação de Paternidade, Posse do Estado de Filho. Paternidade
Socioafetiva., p. 53.
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moldado pelos laços de amor e solidariedade, cujo significado é muito mais

profundo do que o do elo biológico123.

A Carta Magna redefiniu a noção de família com base em valores que

consagram a paternidade socioafetiva. Por conseqüência, se faz necessária a

substituição dos fundamentos axiológicos rigidamente normativos, que até há

pouco norteavam o direito de família, por critérios interpretativos

humanizados. Nessa linha, destaca-se a família nuclear, que se distingue de

todos os outros padrões familiares pelo seu peculiar sentido de solidariedade

que une os membros da unidade doméstica pela espontânea vontade.

O afeto e a família são dois conceitos com características muito

parecidas e se encontram intimamente ligados. Ambos são comumente

referidos como dados, como fatos, embora sejam abstrações de difícil

determinação. Ambos estão presentes em todos os momentos de nossa vida, e,

especificamente com relação ao afeto, é preciso lembrar que não diz respeito

apenas àquilo que denominamos de "amor" mas sim, a todos os sentimentos

que nos unem.

A nova ordem constitucional elevou valores ao ápice do ordenamento

jurídico, que vieram a determinar três premissas a caracterizar a matéria da

                                                
123Maria Christina Almeida. A Paternidade socioafetiva e a formação da personalidade: O Estado e
os Estados de Filiação. Revista Jurídica, n. 8, p. 24.



178

filiação: a funcionalização das entidades familiares à realização da

personalidade de seus membros; a despatrimonialização das relações entre

pais e filhos, que passaram a ser subordinadas a outros valores, sobretudo ao

fundamento da dignidade da pessoa humana, e a desvinculação entre os

relacionamentos dos genitores e a proteção conferida aos filhos. Estes fatores

implicam a "repersonalização" das relações de família e objetivam a

realização sentimental da pessoa no grupo familiar.

Aliás, o afeto é a matéria-prima fundamental nas relações de filiação,

de intensidade variável, contudo constante, oxigênio e sobrevida que responde

pela adequada formação moral e psíquica dos filhos que são postos neste

agitado mundo dos adultos. Estes que, por vezes, de adultos nada

demonstram, senão uma constante distorção na forma como educam e usam

sua prole, comprometendo sua natureza humana, fragilizando sua estrutura

moral, vilipendiando as relações parentais da prole com seus pais não

guardiães, com ingerências ilícitas e movidas apenas por suas mesquinhas

deficiências e carências pessoais.

A Constituição Federal de 1988 e as Leis nº 8.069/90 e 8.560/92

canonizaram a paternidade biológica, pelo que o filho, a qualquer tempo, pode

investigar a paternidade genética. Já dispõe o artigo 27 do Estatuto da Criança

e do Adolescente que "o reconhecimento do estado de filiação é direito
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personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra

os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição".

A Carta Federal proíbe qualquer discriminação entre filhos, não

afastando, a toda evidência, o filho de direito ou de fato. Determina o

cumprimento dos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania,

elevados à categoria de fundamento da República - artigo 1º, incisos II e III -

e do princípio da prevalência dos interesses do menor, concretizados no

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, quando dispõe: “É

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

convivência familiar e comunitária”.

Nesse diapasão, quando se prioriza os interesses do menor e rompe-se

com as definições biológicas e formais de família, concebe-se esta como uma

comunidade de afeto. A abstração desses termos conduz à busca de elementos

afetivos identificáveis nas práticas dos grupos sociais, que permitam o

reconhecimento de relacionamentos que possam ser nomeados de "família

socioafetiva". Relacionamentos estes que se exteriorizam na posse de estado

de filho, pois não há modo mais expressivo de reconhecimento do que um pai
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tratar o seu filho como tal, publicamente, dando-lhe proteção e afeto, e sendo

o filho assim reputado pelos que, com ele, convivem.

Toda a pessoa tem atributos que determinam sua individualidade na

sociedade. Essas qualidades compõem o estado da pessoa e são consideradas

pela lei, que lhe atribui determinados efeitos jurídicos, constituindo a posição

jurídica da qual decorre um conjunto de direitos e obrigações.

O status de filho pode ser revelado pela posse de estado. Cabe destacar

que o estado de filho é irrenunciável, imprescritível e não admite transação -

impossível nas ações declaratórias por serem exclusivas do direito público.

Uma vez declarado o estado de filiação jurídica, suas conseqüências são o

nome e a indivisibilidade, posto que tal declaração se torna erga omnes por

integrar a personalidade jurídica e definir sua classificação social.

Quando os pais dispensam atenção ao filho, concedendo-lhe o gozo de

direitos e impondo-lhe deveres, criando-o, educando-o, tratando-o como filho

frente a terceiros e demonstrando seus nobres sentimentos, revela-se a posse

de estado de filho. Ela se exterioriza pelos fatos, independentemente da

revelação do fator biológico.

Pode-se indagar a respeito de qual argumento que, sendo legítimo,

poderia justificar não considerar-se como pai aquele homem que ama, que
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educa, alimenta e protege uma criança, fazendo transparecer a todos que é o

pai, tendo em vista que assume pacificamente a função de genitor.

A paternidade socioafetiva caracteriza-se pela reunião de três elementos

clássicos, a saber: a utilização pela pessoa do nome daquele que considera pai,

o que faz supor a existência do laço de filiação; o tratamento, que corresponde

ao comportamento, como atos que expressem a vontade de tratar o filho como

faria um pai, e a fama, que constitui a imagem social, ou seja, fatos exteriores

que revelam uma relação de paternidade com notoriedade - a pessoa aparenta

à sociedade ser filho do pretendido pai. Essas circunstâncias, reveladas pela

convivência, constituem os elementos do que se denominou posse de estado

de filho.

O fato de o filho nunca ter usado o nome do pai não descaracteriza a

posse de estado, se concorrerem os demais elementos citados. Cabe esclarecer

que não há hierarquia entre estes, pois ainda se consideram outras qualidades

que devem revestir a aparência de filho. Busca-se a publicidade, a

continuidade e a ausência de equívoco na relação entre pai e filho. Ainda que

não seja imprescindível o fator nome, posto que outros elementos também

revelam a base da paternidade, o chamamento sim, pois dificilmente se

encontrará expressão mais eloqüente de tratamento do que o chamamento de

filho e a aceitação do chamamento de pai.
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A notoriedade se manifesta na objetiva visibilidade da posse de estado

no ambiente social, devendo esse fato ser contínuo e apresentar uma certa

duração que revele estabilidade. Assim, o tempo surge como fator

determinante da posse de estado de filho, trazendo a idéia de continuidade. A

jurisprudência tem acrescentado a essa notoriedade a ausência de equívoco e

vícios, como a troca de filhos na maternidade e até mesmo o seqüestro de uma

criança para fins de adoção.

Nesse caso há, pois, um estado, senão de continuidade, pelo menos de

constância. A constância na posse de estado não é somente a permanência: é,

antes de tudo, o seu caráter notório e incontestável. Ora, a continuidade

entendida como a coerência dos fatos constitutivos da posse e ausência de

contradição entre eles aparecem sem dúvida, como uma condição da

constância assim definida.

A publicidade normalmente reflete-se na convicção da paternidade pela

opinião pública e, por conta disso, isso, na ‘posse de estado’, sempre haverá

de coincidir a verdade exterior (objetiva), ditada pela realidade dos fatos, com

a verdade interior (subjetiva), produto do sentimento, refletido pela relação

paterno-filial.

A publicidade pode vir a ser a mais determinante das provas de

existência de um liame de filiação. Nesse caso, ela exprime a realidade,
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revelando uma situação que enseja proteção. Tal importância pode elevar esse

elemento até mesmo a pressuposto de análise de uma ação de investigação de

paternidade, pois "se o investigante é tratado como filho do suposto pai e

nessa reputação vive, motivo não há para não incluir esse fato entre os

fundamentos da ação investigatória124."

Embora não haja menção expressa em lei à "posse de estado de filho",

já no Código Civil de 1916, o artigo 349 trouxe em seu inciso II uma hipótese

interessante quando previu a utilização de qualquer meio de prova em direito

admitida para provar a filiação legítima, desde que subordinada à existência

de veementes presunções resultantes de fatos já certos. Assim, a doutrina

procura enquadrar tal filiação legítima como um fato, considerando-a

implicitamente integrada ao sistema jurídico através desse dispositivo que

serviu como bússola na determinação da verdadeira paternidade, biológica,

num primeiro instante, e sóciofetiva, na atualidade.

Lamenta-se, entretanto, que o legislador brasileiro não contemple,

expressamente, a posse de estado como suporte fático para construir a filiação

quando a inexistência ou insuficiência de título jurídico eficaz se fazem

presentes. Mas caberá ao aplicador do direito acolher esta realidade, para,

com base na jurisprudência, construir o caminho que levará à normatização

                                                
124Orlando Gomes. Direito de Família,. p. 335.
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com integração plena e expressa da posse de estado dentro do nosso sistema

jurídico.125

Do exposto, afirma-se possível considerar a posse de estado de filho

como causa suficiente para demandar o reconhecimento da filiação e, por

conseguinte, a declaração da paternidade, posto que somente esta é capaz de

garantir a verdadeira estabilidade de alguém na sociedade. O relacionamento

diário o reconhece como filho e a base emocional construída assegura-lhe um

pleno e diferenciado desenvolvimento como ser humano, preponderando essa

noção como referencial na determinação de uma paternidade responsável.

                                                
125Bernardo Ramos Boeira. op. cit., p. 70.
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5. OS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: REFLEXÕES ACERCA DA

QUESTÃO ALIMENTAR

5.1. A proteção integral da família e a proteção dos

menores

A Constituição Federal de 1988 trouxe a noção de Estado Social de

Direito, buscando a realização dos direitos fundamentais no plano material.

Alguns destes estão localizados fora do seu Título II - Dos Direitos e

Garantias Fundamentais. É o que ocorre com o direito de proteção integral à

família, que, em que pese esteja fora do rol, é considerado fundamental dada a

relevante importância que exerce no desenvolvimento da sociedade neste

momento histórico, e sua característica de efetivação do princípio da

dignidade da pessoa humana, própria dos direitos fundamentais.

Destarte, a Carta Magna, em seu artigo 226, garante especial proteção

do Estado à família, elevando-a a base da sociedade. A constitucionalização
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das relações familiares trouxe a repersonalização do direito de família, e,

agora, dadas relações são intersubjetivas, e não mais individuais, objetivando

a realização do indivíduo. Portanto, para a concretização desse direito

fundamental deve ser considerada família seja não só a união legalizada pelo

casamento, mas também aquela sedimentada por duradouro tempo de

convivência - união estável, bem como a comunidade formada por qualquer

dos pais e seus descendentes - família monoparental. Constitucionalmente,

todas são merecedoras de proteção do Estado Social Democrático de Direito

como núcleo familiar, assim entendido o agrupamento de pessoas envolvidas

por laços de sangue, vínculos afetivos e comunhão de interesses.

Já, no artigo 227, a Carta Federal busca a eficácia máxima de outros

direitos fundamentais fora do rol, os Direitos Fundamentais da Criança e do

Adolescente, proclamando a Doutrina da Proteção Integral. Para isso, essa

doutrina é acompanhada na sua concretização pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente, que organizou toda a matéria relativa à proteção da infância e da

adolescência, tratou o direito ao estabelecimento da filiação, enfatizando a

igualdade entre os filhos e a necessidade de garantir-se o interesse da criança.

O Estatuto reproduz o dispositivo constitucional, desmembrando-o nos

artigos 3º, 4º e 5º, em que ficam evidentes as garantias de direitos da

população infanto-juvenil. Assim, garante-lhes o gozo de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana com prioridade absoluta, impondo a
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primazia para as políticas sociais públicas como dever da família, da

sociedade civil e do Poder Público. Isto pelo fato de as crianças e adolescentes

possuírem características específicas devido a sua peculiar condição de

pessoas em vias de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.

Em seu artigo 15, ao prever que criança e adolescente são titulares de

"direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em

processo de desenvolvimento" traz a trilogia da proteção integral. "A trilogia

liberdade-respeito-dignidade é o cerne da Doutrina da Proteção Integral,

espírito e meta do Estatuto, e nesses três elementos cabe à dignidade a

primazia, por ser o coroamento da construção ética estatutária”.126

Dentre os direitos fundamentais reproduzidos pelo Estatuto, em seu

artigo 19 dispôs que "toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e

educado no seio de sua família", procurando ressaltar a importância da vida

em família como ambiente natural para o desenvolvimento daqueles que ainda

não atingiram a vida adulta, valorizando essa convivência quer na família

natural, quer na substituta.

                                                
126Deodato Riveira. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo : Malheiros, 1992,
p. 8, apud PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma Proposta
Interdisciplinar. Rio de Janeiro : Renovar, 1996, p. 80.
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Buscando a concretização do direito fundamental à convivência

familiar, o Estado garante a proteção à família sob suas diversas formas de

constituição e ampara a figura da substitutiva finalizando com a argumentação

do imperativo do bem-estar da infanto-juventude. A proteção integral da

família apresenta-se como um meio de alcance e garantia da Doutrina da

Proteção Integral dos menores.

No sistema codificado os filhos do matrimônio desfrutavam de uma

situação privilegiada, pois a presunção de paternidade permitia determinar a

identidade do pai, desde o nascimento, gerando assim os direitos de filho e os

deveres de pai que consistiam num complexo de obrigações de sustento,

educação, atribuição do nome e exercício pleno do pátrio poder.

Na contemporaneidade, somos levados a constatar que família não é

apenas um conjunto de pessoas em que uma parceria entre os cônjuges como

pais biológicos esteja configurada, mas uma relação de valorização do filho

entre seus membros, pois "Não é um espermatozóide que define o que é um

pai e nem o fato de uma mãe gestar um filho em seu ventre que garante a

maternidade. Também não veremos brotar da letra fria da lei, um pai, uma
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mãe, ou uma família para um filho.”127 Os deveres de pai, portanto, no ideal

de família nuclear, decorrem de vontade e não de uma ficção posta pela lei.

A Constituição Federal de 1988 representou importante marco na

trajetória do direito civil pátrio, provocando um verdadeiro abalo estrutural do

sistema jurídico, estabelecendo uma nova ordem, promovendo a determinada

"constitucionalização do Direito Civil", trazendo profundas mudanças em

especial ao direito de família. A Constituição lançou dois princípios

estruturais daquilo que se denomina de "nova filiação": o primeiro, da plena

igualdade entre os filhos (insculpido no art 227, § 6º); e o segundo - que é o

que mais interessa no caso em comento - consiste na adoção pela Constituição

Federal da Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente (artigo

227 da CF), os quais passam a ter reconhecidos e garantidos direitos próprios

a sua condição de pessoas em desenvolvimento.

Reflexo imediato da proteção apontada é a admissão da denominada

paternidade socioafetiva, porque o afeto é o único em muitos casos capaz de

permitir a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana, em

especial da criança. "Há muito, a sabedoria popular já reconhecera tal vínculo:

pai é quem cria, dá o pão, amor e ensino." O direito de família reconheceu

                                                
127 BARROS, Fernanda Otoni de. Sobre o interesse maior da criança para além da biologia: a
Família. 28 dez. 2001. Disponível em: <http://www.ibdfam.com.br> Acesso em: 03.set.2002.
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esse fato social através da Doutrina da Proteção Integral, pela qual o melhor

pai ou mãe nem sempre é aquele que procriou ou deu à luz, mas a pessoa que

exerce tal função, substituindo, outrossim, o vínculo biológico pelo afetivo.

Dessa forma, uma criança poderá encontrar sua família em seus pais,

numa babá, em avós, tios, vizinhos, professores e inclusive na rua, desde que

lá estabeleça uma relação de filiação. O ato de adoção não é um ato garantido

pela burocracia, leis, genética ou biologia. A adoção é um ato de amor e

responsabilidade. É um encontro, um acontecimento, produzido pelo dom e

não há lei que garanta o dom do amor.

Desde sempre um dos momentos mais importantes na vida de um ser

humano é aquele em que o homem e a mulher tornam-se pai e mãe. Para tanto

é necessário maturidade psicológica, visto que se inicia uma nova etapa em

suas vidas de responsabilidade pelo destino do novo ser, devendo zelarem

pela sua formação frente à própria família e à sociedade. Entretanto, os casos

de paternidade biológica não desejada e outros que se revelam um total

fracasso sob a ótica humana, mostram que os pais nem sempre estão

preparados. Deparando-se o direito com esses casos, passa a creditar uma

estrutura familiar para além da biologia.

De fato, nem sempre aquele que gera se interessa por sua descendência,

e há de aceitar-se que muitos pais e mães genéticos prefeririam que seu filho
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não tivesse sido gerado, e podem com isso passar uma atitude de negação de

existência do filho, ao completo desprezo pelo seu destino. 128

Infelizmente, à época de uma legislação abolicionista de preconceitos,

desigualdades e discriminações, ainda sim vicejam os conflitos e proliferam

os dissídios entre homem e mulher e pais e filhos, exteriorizando-se na

violência doméstica, no abandono material, na ruptura de compromissos e na

incessante necessidade de intervenção judicial para a minimização dos

confrontos, o que lamentavelmente é determinante na formação moral da

criança, pois no futuro "não há muito jeito de se desvencilhar da ordem

simbólica que a precedeu, ordenação marcada pela relação de seus pais.".129

Por isso, torna-se necessário que os operadores do direito de família

compreendam a dimensão constitucional atribuída a este ramo, buscando

interpretá-lo à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da

igualdade e, ainda, das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente,

sempre buscando a melhor solução para a criança, resguardando seus direitos

e respeitando suas peculiaridades, justamente, porque a criança encontra-se

em fase de desenvolvimento de suas potencialidades, merecendo, desse modo,

proteção e assistência especiais.

                                                
128Maria Cláudia Crespo Brauner. Novos Contornos do Direito de Filiação: a Dimensão Afetiva das
Relações Parentais. Revista da AJURIS., v. 26, n. 78, p. 202.
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O direito de família codificado e mesmo em face de crescente

constitucionalização deve considerar, portanto, na sua aplicação, os intensos

paradoxismos das turbações emocionais do indivíduo, incorporando

elementos que permitam um maior conhecimento do psiquismo, em prol da

efetividade dos objetivos de solidariedade, reciprocidade e comunhão

reverenciados na legislação.130

É inquestionável a relevância do papel familiar no processo de

estruturação psíquica da criança. Criar condições para que, em seu processo

de constituição enquanto sujeito, esteja enquadrada em uma estrutura familiar

é garantir seu interesse maior. A família é um lugar de amparo primeiro do ser

humano quando se depara com questões da vida e, ainda que insuficiente para

apagar uma possível decepção por que venha a passar, é necessária a sua

recuperação e formação moral para, quando adulto, encarar a vida.

É esse corpo familiar, transcrito na memória que não podemos

prescindir. A infância é o tempo privilegiado dessa inscrição, pois é nesse

tempo que a criança receberá, do seu jeito as marcas em sua subjetividade

daquilo que em cada caso nomeará como... "a minha família.

                                                                                                                                                   
129Fernanda Otoni de Barros. Paternidade. Do direito do pai: sobre a paternidade no ordenamento
jurídico. Revista Brasileira de Direito de Família., v. 6, p. 21.

130Bertoldo Mateus de Oliveira Filho. Relacionamento Interfamilial. Interfaces e Conexões do
Direito de Família. Del Rey Revista Jurídica, p. 32.
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Nas hipóteses em que o pai sociológico é também o pai biológico da

criança, não haverá maiores dificuldades para ela, pois dificilmente será

abandonada ou esquecida, sendo a paternidade exercida com a

responsabilidade exigida pela lei. Se há um pai sociológico que, porventura,

não é o pai biológico, este fato não implicará maiores problemas para a

criança, a não ser que, num determinado momento, o pai biológico queira

estabelecer sua filiação e colocar a criança sob seus cuidados, caso do acórdão

a seguir:

APELAÇÃO. ADOÇÃO. Estando a criança no convívio do

casal adotante há mais de nove anos, já tendo com eles

desenvolvido vínculos afetivos e sociais, é inconcebível retirá-

la da guarda daqueles que reconhece como pais, mormente

quando os pais biológicos demonstraram por ela total

desinteresse. Evidenciado que o vínculo afetivo da criança, a

esta altura da vida, encontra-se bem definido na pessoa dos

apelados, deve-se prestigiar a paternidade socioafetiva sobre

a paternidade biológica, sempre que, no conflito entre ambas,

assim apontar o superior interesse da criança. Desproveram o

apelo. Unânime.131

                                                
131 TJRS - AC 70003110574 - 7ª C. Cível - Rel Des. Luiz Felipe Brasil Santos - J. 14.11.2001.
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Trata-se de ação de adoção proposta pelo casal que detém a guarda

fática do menor, em detrimento dos pais biológicos, que se irresignam

pedindo a guarda novamente. Nessa situação, há que se salvaguardar os

direitos do filho do afeto e de quem criou e mantém uma relação completa na

qual se mostra um "verdadeiro" pai. Seria desumano obrigar a criança a

abandonar seu verdadeiro lar para ir viver com aqueles desconhecidos que, de

repente, surgem querendo reivindicá-la, pois se apresentam aptos a comprovar

a verdade biológica da filiação.

Somente a falta de maior percepção quanto a esse novo paradigma

axiológico pode justificar certas perplexidades frente às decisões judiciais que

retiram crianças de seus pais de afeto, para entregá-las a seus pais genéticos,

sem sequer, se questionarem o sentido da expressão: bem-estar da criança.132

Cuidados na alimentação e na instrução, carinho no tratamento são

elementos que revelam no comportamento a base da paternidade, e é disso

que um filho precisa. Portanto, retirá-lo do convívio dos demandados "É

arrebater-lhe o único pai e a única mãe, o único carinho e afeto que teve até

                                                
132Maria Cláudia Crespo Brauner. Novos Contornos do Direito de Filiação: a Dimensão Afetiva das
Relações Parentais. Revista da AJURIS. Porto Alegre: Associação dos Juízes do Rio Grande do
Sul, v. 26, n. 78. p. 215, jun. 2000.
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hoje".133 Essa afirmação, ainda que feita pelo magistrado Finger em outro

processo da mesma natureza, pode ser realçada através da transcrição de parte

do acórdão referente ao caso de adoção trazido acima, provando sua

veracidade. Nas palavras da Juíza a quo:

in verbis: "(...) é uma lástima que as audiências não sejam

registradas por vídeo, pois talvez assim, se todos pudessem ter

visto a alegria do menor ao tomar conhecimento de que,

finalmente, seria considerado legalmente filho dos

requerentes - os quais, de fato, sempre considerou como pais -

, não fosse dada importância a aspectos meramente formais,

primando-se, então, pelo efetivo cumprimento das disposições

do ECA, que tem por escopo salvaguardar os interesses dos

menores, o que, in casu, restou plenamente atendido, ainda

que em prejuízo de alguns rigores formais da lei" (grifos

deles).

Outra questão de grande repercussão em nossos tribunais é a prática

ilegal conhecida como "adoção à brasileira", pela qual, muitas pessoas não

                                                
133 Juiz prolator: Carlos Frederico Finger. A/Z. Comarca de Santa Bárbara do Sul. Processo nº
3.910 - Ação de Investigação de Paternidade. Revista de Sentença. Porto Alegre: Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul e Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 1, n. 4, p. 56, dez.
2000.
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conseguindo suportar os trâmites procedimentais para adotar uma criança,

acabam registrando o menor, como se seu filho fosse, dando-lhe um prenome

e colocando nele o seu patronímico. Tempos depois, vêm a juízo querendo

anular o ato, como no caso do seguinte acórdão:

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - ‘ADOÇÃO À

BRASILEIRA’ - CONFRONTO ENTRE A VERDADE

BIOLÓGICA E A SÓCIO-AFETIVA - TUTELA DA

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PROCEDÊNCIA -

DECISÃO REFORMADA - 1. A ação negatória de

paternidade é imprescritível, na esteira do entendimento

consagrado na Súmula nº 149/STF, já que a demanda versa

sobre o estado da pessoa, que é emanação do direito da

personalidade. 2. No confronto entre a verdade biológica,

atestada em exame de DNA, e a verdade sócio-afetiva,

decorrente da denominada ‘adoção à brasileira’ (isto é, da

situação de um casal ter registrado, com outro nome, menor,

como se deles filho fosse) e que perdura por quase quarenta

anos, há de prevalecer a situação que melhor tutele a

dignidade da pessoa humana. 3. A paternidade sócio-afetiva,

estando baseada na tendência de personificação do direito

civil, vê a família como instrumento de realização do ser
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humano; aniquilar a pessoa, apagando-lhe todo o histórico de

vida e condição social, em razão de aspectos formais inerentes

à irregular ‘adoção à brasileira’, não tutelaria a dignidade

humana, nem faria justiça ao caso concreto, mas, ao

contrário, por critérios meramente formais, proteger-se-ia as

artimanhas, os ilícitos e as negligências utilizadas em

benefício do próprio apelado.134

Se alguém é irregularmente inscrito no registro civil como sendo filho

verdadeiro, nada impede que, passados muitos anos, os adotantes venham a

juízo e, mediante ação negatória de paternidade, busquem a dissolução do

vínculo de parentesco mediante prova da não-paternidade biológica. Se fosse

tal ato consentido, o que imperaria seriam os interesses - geralmente

patrimoniais - daqueles que adotam, e não as necessidades da pessoa adotada.

No mesmo acórdão há um trecho que elucida a forma como foi solucionada a

causa pelo egrégio tribunal, importando ser transcrito para demonstrar a real

abrangência da situação.

Toda a história de vida do recorrente foi estruturada sobre o nome e a

história que possui. Documentos, histórico escolar, profissão, cursos de

                                                
134 TJPR. Apelação Cível 108.417-9 - 2ª C. Civ. - Ac. 20.110 - Rel. Des. Accácio Cambi - unân. - J.
12.12.2001.
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graduação, propriedades, registros médicos, dentários, previdenciários,

hospitalares, herança patrimonial advinda da falecida mãe formal, sua

condição perante a sociedade curitibana, relacionamentos sociais de amizade

e profissionais advindos de Clubes como o Graciosa Country Club onde há

notoriedade, enfim, tudo que o apelante possui carrega o nome e a condição

dada pelo autor/apelado. Constata-se, na verdade, que o recorrente é vítima

das artimanhas do apelado para obtenção de vantagens ilícitas e contrárias ao

direito por duas vezes. Num primeiro momento quando foi registrado

falsamente e, num segundo, porque, agora, o responsável pela falsidade quer

retirar-lhe o status que não pediu. Foi-lhe imposto e que constitui sua própria

condição humana e social.135

Da mesma forma deve-se encarar o caso do homem que, relacionando-

se com a mãe da criança, registra-a como se seu filho biológico fosse. Se ele

reconhece de forma deliberada e autônoma o filho do outro como sendo seu,

deverá saber que esse ato surtirá efeitos e não poderá ser desconstituído até

que o filho, e exclusivamente ele, demonstre o interesse, e tome a iniciativa de

desfazer o vínculo da filiação, que não corresponde à verdade biológica.

Já se considera que esse reconhecimento do filho, feito pelo

companheiro ou marido da mãe, assemelha-se à adoção, sendo a vontade do

                                                
135 TJPR. Apelação Cível 108.417-9 - 2ª C. Cível. Ac. 20.110 - Rel. Des. Accácio Cambi - unân. -
J. 12.12.2001.
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agente a de adotar e, portanto, considera-se que é irrevogável tal

reconhecimento, à semelhança da adoção, prevista no Estatuto da Criança e

do Adolescente.

Essa analogia deve-se ao fato de a adoção não existir apenas para

promover a satisfação daqueles que adotam, mas, sobretudo, visar à

constituição de família substituta ao menor, para que possa desenvolver-se e

realizar-se como ser humano. De outro modo, se estaria permitindo que, a

qualquer momento, um homem que houvesse assumido a paternidade de um

filho que não fosse seu, pudesse, em separando-se da mãe, buscar exonera-se

da responsabilidade que assumiu frente à criança.

Não é razoável que a pessoa "adotada" seja vítima daqueles que se

beneficiam da "adoção à brasileira", quando, por motivos geralmente

patrimoniais, pretendam menosprezar seu nome e sua condição social. Afinal,

toda a história da pessoa se estrutura em torno de seu nome (documentos,

histórico escolar, relacionamentos profissionais e sociais de amizade, etc.).

Daí ser o estado de filiação uma inerência do direito à personalidade, que,

quando colocado em confronto com direitos patrimoniais, há de prevalecer,

em nome da tutela da dignidade da pessoa humana. Trata-se, pois, de uma

opção pelo ser humano, em detrimento do ter, permitindo que o direito civil

não seja eminentemente patrimonialista-individualista, mas saiba visualizar a

função humana e social da propriedade, por estar ela inserida em um contexto



200

axiológico mais amplo, que vê a felicidade pessoal e a coletiva como bens

jurídicos mais relevantes.136

O filho criado e educado por seu pai social como fulano de tal, sendo

que em torno deste nome construiu a sua imagem e personalidade, não pode

ter arrancado todo o seu histórico de vida e condição social, isto não tutelaria

a dignidade humana. Nos casos apresentados prevaleceu a relação jurídica

estabelecida, mesmo na inexistência de ligação genética entre os pais e o

filho. Isto porque os julgadores, diante dos fatos, refletiram e concluíram que

toda a vida do filho foi estruturada sobre o nome e o estado que possui.

Conclui-se do exposto que o interesse da criança deverá ser o

fundamento de toda decisão que disser respeito a sua vida familiar e poderá

permiti-la, eventualmente, escolher entre uma filiação jurídica e uma filiação

biológica, desde que para assegurar seu bem-estar. Por certo que as duas

verdades - biológica e afetiva - são meios para buscar-se o respeito aos

interesses da criança, portanto não podem ser tomadas como critérios

absolutos. Em certas situações, uma delas poderá ser desconsiderada em favor

da outra, no intuito de protegê-la.

                                                
136Eduardo Cambi. O paradoxo da verdade biológica e sócio-afetiva na ação negatória de
paternidade, surgido com o exame do DNA, na Hipótese de "Adoção à Brasileira". Jornal Síntese, ,
v. 59, p. 19.
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As demandas relativas à reivindicação de filiação ou, ainda, de

impugnação de paternidade são resolvidas, na maioria dos casos, pelo

resultado dos exames científicos. Em que pese a demanda posta ao crivo

judicial consagre, também, interesses e pretensões dos adultos que litigam,

titulares de direitos respeitáveis e dignos de consideração, não menos atenção

merece o interesse da criança envolvida, sobretudo porque a decisão a ser

tomada terá reflexos diretos sobre sua situação fática, comprometendo,

conseqüentemente, sua identidade.

Deve o Estado, portanto, criar condições de equilíbrio nessas relações,

tentando promover o respeito tanto aos direitos das crianças e adolescentes -

considerando-se a verdade que melhor atenda a seus interesses - quanto dos

cônjuges, companheiros e pais, rumo à forma mais justa de aplicação das leis

referentes ao direito de família.

O estudo dos avanços verificados no direito brasileiro na última década,

especialmente na matéria afeta ao direito de família, importa em que se

considere o papel fundamental da jurisprudência contemporânea para a

construção de uma nova forma de pensar, juridicamente, a entidade familiar.

Não que a Constituição Federal de 1988, por si só, não tenha criado regras

gerais que permitam uma interpretação moderna - e, quem sabe, pós-moderna,

no capítulo especificamente destinado à família. O que alcança destaque é o

papel especial assumido pelas cortes regionais na definição de um novo



202

conceito de família, permitindo a adoção ampla de um conceito de

"igualdade" aos personagens que compõem a entidade familiar.137

No direito brasileiro, o novo Código Civil silenciou sobre a posse de

estado de filho. É um conceito que foi esquecido, por longa data, pelos

doutrinadores e que, somente agora, ressurge fazendo-se referência às

legislações estrangeiras que abriram espaço à filiação sociológica na

legislação e na doutrina do direito de família. Portanto, muito recentemente é

que o tema tem merecido a atenção de alguns autores. A jurisprudência, cada

vez mais, contrapõe o sistema codificado, extravasando sua preocupação com

a verdade sociológica da filiação por meio de novos elementos em suas

decisões que não estavam previstos no ordenamento.

Atravessamos três estágios no direito brasileiro: o primeiro cogitava-se

da verdade jurídica; o segundo estágio passou-se para a verdade biológica; e

agora há um movimento mundial tentando partir para a verdade socioafetiva,

ou seja, há que se relativizar a sacralização do parentesco biológico. Um coito

apenas determina para a vida inteira um parentesco, um coito entre pessoas

que, às vezes, só tiveram aquele coito e nada mais! Desprezam-se anos e anos

                                                
137 Eduardo Cambi. O paradoxo da verdade biológica e sócio-afetiva na ação negatória de
paternidade, surgido com o exame do DNA, na Hipótese de "Adoção à Brasileira". Jornal Síntese,
Porto Alegre, v. 59, p. 19.
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de convivência afetiva, de assistência, de companheirismo, de

acompanhamento, de amor, de ligação afetiva.138

Espera-se que o legislador brasileiro preencha essa lacuna do direito

pátrio, consagrando a posse de estado de filho em nosso ordenamento,

destinando-lhe a função criadora de um estado de filho em sua plenitude.

Desse modo, construindo um sistema definidor de laços afetivos de família,

vinculando pessoas que desejam amar-se e cuidar-se reciprocamente,

afirmaria a noção de interesse superior da criança como critério principal e

indispensável à solução das questões litigiosas no âmbito familiar. Assim,

buscaria um sentido de justiça na elaboração e aplicação das leis protetivas da

família.

                                                
138Claudia Lima Marques; Maria Cláudia Cachapuz; Ana Paula da Silva Vitória, Igualdade entre
Filhos no Direito Brasileiro Atual - Direito Pós-Moderno? Revista dos Tribunais p. 18.
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5.2 Os efeitos jurídicos decorrentes da paternidade socioafetiva como

uma via de mão dupla

A Lei Maior, através da norma insculpida no seu artigo 227 § 6º,

estabeleceu a paridade entre os filhos, que atingiu e atinge a todos, dada a sua

aplicação imediata e homogênea. Os efeitos dessa unificação, que serão

examinados neste capítulo, permitem a visão exata das repercussões geradas

por uma norma que tem um único fim: aniquilar as discriminações,

concedendo uniformemente os direitos advindos da relação paterno-filial.

No tocante aos filhos menores, é dever dos pais zelar pela sua

assistência, criação e educação e, inversamente, os filhos maiores têm o dever

de ajudar os pais na velhice. Sendo assim, a família existe enquanto local

onde persiste a reciprocidade, visto a família eudemonista recepcionada pela

Carta Magna. Nesse sentido, ganha importância a disposição contida no seu

artigo 229, uma vez que atribui à prole o dever de amparo e assistência aos

pais, espelhando o espírito de colaboração que se assenta no interior de

qualquer espécie familiar.
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Assim, no que a Constituição Federal de 1988 igualou os filhos,

estabeleceu, não só com relação a estes, os mesmos deveres, para os pais, mas

também os mesmos direitos. A respeito da paridade de direitos entre os filhos

desapareceram os regimes diferentes de direitos e as dissonâncias na

sucessão. Na mesma base, os pais têm direitos com relação aos filhos, como

aqueles advindos do pátrio poder. Não há como analisar os direitos

provenientes do estado de filho sem atentar àqueles que, ao mesmo tempo,

decorrem da condição de pai, apresentando-se, desse modo, a paternidade

como uma via de duas mãos.

O conceito de igualdade acolhido, inclusive como princípio de

interpretação às normas infraconstitucionais em matéria de família, buscou

resgatar a idéia jurídica de isonomia, ou seja, só existe a proibição legal de

que o essencialmente igual seja tratado de forma diferente. Ora, essa

dicotomia de tratamento jurídico é aquela que, em abstrato, permite que se

considerem iguais marido e mulher em relação ao papel que desempenham na

chefia da sociedade conjugal. É também a isonomia que se busca na

identificação dos filhos de uma mesma mãe ou de um mesmo pai. É ainda a

isonomia que protege o patrimônio entre personagens que disponham do

mesmo status familiae.139

                                                
139Sérgio Gischkow Pereira. Acórdão, in RJTJRS, ano XXXI, n. 176, Tomo II, p. 771, jun. 1996.
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Reconhecida a posse de estado de filho como via de estabelecimento da

filiação, decorrência da constatação dos seus elementos identificadores e

derivação do princípio constitucional da igualdade, passa-se a analisar seus

efeitos jurídicos pessoais decorrentes. "Ocorre que essa noção provoca

conseqüências consideráveis quando, ligada às qualidades que fazem parte

do estado da pessoa, permite inferir que à mesma tocam os mesmos

direitos."140

O poder familiar, assim definido na contemporaneidade como "o

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos

bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes"141,

atentando-se à norma do artigo 226, § 5º da Constituição Federal - que versa

sobre a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher, na

constância da sociedade conjugal - aos termos do artigo 21 da Lei nº 8.069/90,

e, agora, do novo Código Civil, é atribuído durante o casamento - ou na

constância da união estável - a ambos os pais, só assumindo um com

exclusividade na falta ou impedimento do outro.

No entanto, exercido pelo pai e pela mãe, independe de relação

conjugal entre eles, como quis o Estatuto da Criança e do Adolescente,

                                                
140Claudia Lima Marques; Maria Cláudia Cachapuz; Ana Paula da Silva Vitória, Igualdade entre
Filhos no Direito Brasileiro Atual - Direito Pós-Moderno? Revista dos Tribunais p. 19.

141Luiz Edson Fachin. "O encontro entre a verdade jurídica e a verdade sociológica", in:
estabelecimento da filiação e paternidade presumida., p. 149.
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derivando, aí sim, da relação de paternidade. E é nessa esteira que se

apresenta a sua análise, posto que compreende o tema desenvolvido, tão logo

verificado que da relação paterno-filial social também inferem direitos e

deveres. Dessa forma, passa-se à análise das regras que conglobam os direitos

e deveres atribuídos aos pais, todos reunidos no artigo 384 do Código Civil de

1916 e mantidos literalmente pelo artigo 1.634 do Código Civil de 2002, a

exemplo:

I - dirigir-lhes a criação e educação;

II - tê-los em sua companhia e guarda;

...

VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;

VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios

de sua idade e condição.142

Como decorrência do exercício do poder familiar, vem à tona o direito

dos pais quanto à companhia e guarda dos filhos menores. Além de um direito

é um dever porque a quem incumbe criar, incumbe igualmente guardar.

Indaga-se, pois, se o pai não-biológico, após o rompimento - conjugal ou não

                                                
142 Silvio Rodrigues,. Direito Civil. 27.ed. atual. Por Francisco José Cahali, com anotações sobre o
Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10-1-2002), p. 398. v. 6.
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- da relação com seu parceiro, faria jus ao direito de visitação aos filhos deste,

mesmo que não possuísse qualquer vinculação formal de paternidade com

aquela prole.

Na acepção jurídica do termo, guarda traduz a noção da proteção

familiar, de manutenção individual, de vínculo de zelo e de subordinação. A

guarda de filhos menores não se constitui, isoladamente, como exercício do

pátrio poder, pois diz respeito a apenas um de seus atributos, elencados no

artigo 384 do Código Civil de 1916. Assim, o término do vínculo conjugal

dos pais não extingue o pátrio poder de qualquer destes sobre os filhos.143

Sendo derivação do poder familiar, é o liame da paternidade, em

princípio, quem dita as normas para a existência de guarda dos pais sobre os

filhos menores. Na falência da relação entre os pais, surge o direito de

visitação, que poderá ser regulado por acordo entre as partes ou por expressa

deliberação em sentença. As decisões pretorianas, após a edição do Estatuto

da Criança e do Adolescente, passaram a engrandecer e enfocar de maneira

mais destacada o denominado "interesse do menor". Por seu turno, o artigo 6º

da Lei nº 8.069/90 destaca "a condição peculiar da criança e do adolescente

como pessoas em desenvolvimento".

                                                
143 Os demais incisos não serão, no caso, desenvolvidos, eis que não dizem, tão diretamente, com a
lição objetivada referente ao tema abordado.
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A existência de um vínculo afetivo desenvolvido entre a criança e o

interessado; o assentimento da criança, quando ultrapassada a tenra idade; a

inexistência de vínculo biológico entre o interessado e o menor; e a

demonstração de que o rompimento do contato implicaria transtornos ao

menor, são elementos que sustentam a possibilidade do direito de visitação no

caso aqui mencionado, pois permitem a conclusão pelo real interesse da

criança. "Direito de visitação é um expediente jurídico de caráter

compensatório, que procura minorar os efeitos da ruptura dos laços entre pais

e filhos".144

O direito ora pleiteado advém de uma relação de fato surgida, no

decorrer do tempo, entre o menor e o denominado pai afetivo, em que restou

estabelecido um vínculo de afeição evidenciado por atos típicos da

paternidade natural, bem como o estabelecimento de uma relação de

subordinação, característica dessa relação familiar.

Observamos, pois, em nome de uma singela reflexão jurídica, que a

interpretação sistemática de nossas legislações, assim efetivada pela moderna

doutrina civil, tendo como fundo, necessariamente, o interesse que envolve o

menor, leva-nos a concluir pela possibilidade de estabelecer-se o direito de

visitação do pai considerado afetivo, em relação ao filho da mulher com quem

                                                
144Luís Paulo Cotrim Guimarães. O Direito de Visitação do Pai Não-Biológico. Revista Trimestral
de Direito Civil, ,p. 95-102.
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havia convivido, particularmente nas hipóteses em que a ruptura deste

contrato implicaria, inevitavelmente, ao surgimento de sérios transtornos à

formação da personalidade da criança.145

Não se verifica, do ponto de vista das proposições normativas

existentes, qualquer permissivo para o pai afetivo exercer o direito de regular

visitação quanto aos filhos de sua mulher ou companheira, de quem se

encontra afastado. Assim como quanto à inexistência de um comando jurídico

que reconheça a posse de estado de filho, nosso ordenamento deve albergar

esse direito, através de uma interpretação sistemática, partindo do pressuposto

de que se deve perseguir um interesse maior, que é o bem-estar do menor.

"Como não há legislação a respeito da paternidade socioafetiva, utiliza-se,

além dos princípios constitucionais fundamentais, da analogia, dos costumes

e dos princípios gerais de direito (art 4º, LICC)".146

Surge também como um direito conferido aos pais o de reclamar os

filhos de quem ilegalmente os detenha. Entretanto, só se legitima, como diz a

lei - artigo 1634, IV do novo Código - quando dirigido contra pessoa que

                                                
145Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais: a Situação Jurídica de Pais e Mães
Solteiros, de Pais e Mães Separados e dos Filhos na Ruptura da Vida Conjugal. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1997, p. 194.

146Luís Paulo Cotrim Guimarães. O Direito de Visitação do Pai Não-Biológico. Revista Trimestral
de Direito Civil, p. 102.
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ilegalmente detenha o filho, de modo que, se o réu guarda legalmente em sua

companhia o filho de outrem, não há como atender o pedido do autor.

É o que ocorre em casos como o já explanado no capítulo anterior, de

pais que, não desejando, pelos mais diferentes motivos, manter os filhos em

sua companhia, conferem a terceiro sua guarda e cuidados e, tempos depois,

quando já construída com este uma relação de paternidade, buscam o

Judiciário impondo a prevalência do vínculo biológico sobre o afetivo. Não há

que se falar em ilegalidade, posto que a jurisprudência reconhece o afeto

como liame capaz de estabelecer a paternidade.147

Criação e educação são deveres que integram diretamente a tríade

nome, trato, fama, reveladores da posse de estado de filho. São indícios de

uma relação de paternidade responsável que permitem, perante a sociedade, o

reconhecimento, através do tratamento, da condição de filho. Aliás, nas

palavras do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos:

"Esse é o dever principal que incumbe aos pais provê-

los com os elementos materiais para a sobrevivência, bem

como fornecer-lhes educação de acordo com seus recursos,

                                                
147 TJRS - Apelação Cível nº 70004510483. 8ª C. Cível. Rel. Des. Rui Portanova. - J - 31-10-2002.
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capaz de propiciar ao filho, quando adulto, um meio de

ganhar a vida e de ser elemento útil à sociedade".148

Trata-se do zelo material e moral para que o filho fisicamente sobreviva

e por meio da educação forme seu espírito e seu caráter. A Constituição

Federal de 1988, visando ao reforço dessa obrigação, dispõe em seu artigo

229 que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores" e o

Estatuto da Criança e da Adolescência, por sua vez, obriga os pais a

matricularem seus filhos na rede regular de ensino (artigo 55).

Merece ser abordada, ainda, dentre as prerrogativas do pai, o direito de

exigir que lhe preste o filho obediência, respeito e os serviços próprios de sua

idade e condição. Obediência e respeito são conseqüências automáticas de

uma relação calcada no afeto, que ambos os componentes se realizam nessa

interação. O trabalho dos filhos é idealizado pela legislação como forma de

participação na mantença da família, sobretudo nos lares menos afortunados,

mas em contrapartida, a própria lei o proíbe em determinada idade e

condições, afastando a exploração.149

                                                
148 TJRS - Apelação Cível nº 70003110574 - 7ª C. Cível - Rel Des. Luiz Felipe Brasil Santos - J.
14.11.2001.

149Silvio Rodrigues,. Direito Civil: Direito de Família. 27.ed. atual. por Francisco José Cahali, com
anotações sobre o Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10-1-2002). São Paulo : Saraiva, 2002, p.
403.
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Os efeitos mais relevantes provenientes do estabelecimento da filiação,

qualquer que seja o seu vínculo de constituição, residem na relação pessoal

entre pai e filho. O poder familiar e todas as obrigações daí oriundas dão o

verdadeiro sentido da paternidade, resultando em uma sólida união. Por isso,

na paternidade advinda do afeto, não há que se falar em destituição desse

poder, os deveres decorrentes dessa são exercidos com a responsabilidade

exigida pela lei.

Toda alteração na estrutura social e, por conseqüência, axiológica do

sistema trouxe ao universo jurídico dois novos elementos em matéria familiar:

o afeto e a função serviente da família. Faz-se imprescindível a análise dos

efeitos diretos e reflexos dessa nova realidade também no plano patrimonial,

visto que aumenta a cada dia em nossas Cortes regionais a questão da

paternidade gerada pelos laços afetivos em oposição àquela vinculada aos

laços de sangue.

Uma vez julgada procedente a ação de investigação de paternidade e/ou

maternidade socioafetiva, decorrem os mesmos efeitos jurídicos dos artigos

39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são aplicados à adoção,

quais sejam: a) a declaração do estado de filho afetivo; b) a feitura ou a

alteração do registro civil de nascimento; c) a adoção do nome (sobrenome)

dos pais sociológicos; d) as relações de parentesco com os parentes dos pais

afetivos; e) a irrevogabilidade da paternidade e da maternidade sociológica;
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f)a herança entre pais, filho e parentes sociológicos; g) o poder familiar h) a

guarda e o sustento do filho ou pagamento de alimentos; i) o direito de visitas,

etc.

A doutrina e o direito, hodiernamente, afirmam possível o filho

demandar o pretenso pai para dele haver questões patrimoniais, mesmo que a

filiação não esteja juridicamente reconhecida, bastando, apenas, a existência

de fortes indícios e presunções quanto à respectiva paternidade. A doutrina

assemelha-se à única previsão existente em nosso ordenamento para ensejar o

reconhecimento da paternidade socioafetiva - artigo 1605, II do novo Código

Civil. Nessa esteira, faz-se pertinente o conhecimento do seguinte pedido de

desconstituição do vínculo de paternidade com vistas à exoneração de

obrigação alimentar:

PATERNIDADE. RECONHECIMENTO. QUEM, SABENDO

NÃO SER O PAI BIOLÓGICO, REGISTRA COMO SEU

FILHO DE COMPANHEIRA DURANTE A VIGÊNCIA DE

UNIÃO ESTÁVEL, ESTABELECE UMA FILIAÇÃO

SOCIOAFETIVA QUE PRODUZ OS MESMOS EFEITOS

QUE A ADOÇÃO, ATO IRREVOGÁVEL. Ação negatória de

paternidade e ação anulatória de registro de nascimento. O

pai registral não pode interpor ação negatória de paternidade

e não tem legitimidade para buscar a anulação do registro de
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nascimento, pois inexiste vício material ou formal a ensejar

sua desconstituição. Embargos rejeitados, por maioria.150

Trata-se de ação em que o réu registrou a autora como filha biológica,

na ocasião de seu nascimento, por sua livre e espontânea vontade, e sustenta a

sua não obrigação alimentar. Casos como esse do marido ou companheiro que

cria o filho da mulher como se seu fosse, dos parentes que se responsabilizam

pelo menor órfão; do patrão que sustenta e afeiçoa-se ao filho de sua serviçal

são notórios e vastos.

Destarte, a paternidade socioafetiva foi tratada igualmente à adoção,

pois nos dois casos apresentou-se "o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe

outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de

parentesco consangüíneo". O parentesco civil decorrente da adoção hoje em

quase nada difere daquele oriundo da consangüinidade, vedando a

Constituição qualquer discriminação relativa à natureza da filiação, e nessa

igualdade deve ser incluída a paternidade afetiva. Nesse sentido, cabe

transcrever o voto do Des. Luiz Felipe Brasil Santos, em caso similar,

retratando a posição do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ao assumir a paternidade da alimentanda, falseando

com a verdade registral, assumiu todos os deveres inerentes à

                                                
150 Cf. EI 599.277.365, 4º G.C.Cív. - Relª p/o Ac. MARIA BERENICE DIAS - DJRS 21.10.1999.
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paternidade, visto que seu ato constituiu uma adoção

simulada, e, face ao princípio da igualdade entre os filhos,

consignado na Carta Magna (artigo 226, § 6º), diferença

alguma existe entre o filho natural e o adotivo. Ademais, é de

ver que, modernamente, a paternidade não é vista

exclusivamente como um fenômeno biológico, mas, acima de

tudo, social, sendo prestigiada, sobretudo pela jurisprudência

deste Tribunal, a paternidade socioafetiva”.151

Não se pode olvidar que a verdade genética se submete nesses casos a

conceitos como amor, afeto e convivência. E que o vínculo jurídico

estabelecido confere, pois, aos filhos do afeto, os direitos inerentes à condição

que desde outrora lhes apresentaram. Outrossim, a construção de uma relação

jurídica, assim reconhecida pelos nossos tribunais, tem repercussão,

repercussão no registro, repercussão no pátrio-poder, repercussão patrimonial.

Há outros casos em que, ao contrário, estabelecida uma relação afetiva

durante anos, o próprio filho busca a desconstituição do registro, visando a

fins patrimoniais, e, para tanto, relega uma paternidade em que foram

exercidos os deveres de pai em sua plenitude, a fim de obter vantagem de seu

pai biológico.

                                                
151 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 70003044427, Sétima
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Não há como impedir uma pessoa de conhecer sua paternidade

biológica, visto tratar-se de um direito personalíssimo, que diz respeito à

própria imagem e identidade do ser humano e que se configura como direito

fundamental. Entretanto, ainda que permitido, não é reconhecido pela

jurisprudência o direito ao patrimônio correspondente a essa relação

biológica, posto que prevalece a verdade social. No caso do seguinte acórdão,

a busca é referente à sucessão:

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. Autora que, ao

início do feito, já contava com mais de cinqüenta anos de

idade, tendo, durante mais de meio século, constado como

filha do marido de sua mãe, que a registrou como tal.

POSSE DO ESTADO DE FILHO. A filiação, mais do que um

fato biológico, é um fato social.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NO CASO

CONCRETO. Conteúdo imoral da demanda, que,

convenientemente, como de regra ocorre, busca a troca de um

                                                                                                                                                   
Câmara Cível, Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 22 de maio de 2002, Porto Alegre.
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pai pobre por um pai rico. Apelo desprovido, por maioria,

vencida a relatora.152

A identificação do pai biológico, no caso em tela, não é capaz de gerar

seqüelas de ordem patrimonial se reconhecida que a relação que a autora

manteve desde o nascimento com seu pai registral se configurou como uma

filiação socioafetiva, podendo ser equiparada a uma adoção, a qual é

irrevogável, desligando o adotado de qualquer vínculo com os parentes

consangüíneos. Se há direito sucessório, este refere-se ao pai afetivo. Conclui-

se, pois, que a prova do DNA não tem valor absoluto como fato gerador de

direitos, será apreciada de acordo com o contexto probatório em que se insere.

Por fim, mais um acórdão merece menção, a título de reforço:

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE

SOCIOAFETIVA. Estabelecendo o ECA a imprescritibilidade

da ação investigatória de paternidade, não estender a vedação

do perecimento do direito aos maiores implica em vedação ao

princípio constitucional da igualdade. Ao depois, a

possibilidade de investigação não traz necessariamente

seqüelas obrigacionais e patrimoniais. Reconhecida a filiação

socioafetiva, a investigação de paternidade não leva à

                                                
152 TJRS - Apelação Cível nº 70004778619. Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos. Sétima Câmara
Cível. 18/12/2002. p. 6.
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desconstituição ou anulação do registro de nascimento, mas se

limita a atender à possibilidade de se conhecer a paternidade

sem gerar seqüelas de ordem patrimonial. Recurso provido

por maioria. (grifo deles)153

Os casos analisados servem para demonstrar a concretude e seriedade

com que é vista a filiação social no nosso ordenamento, capaz de construir um

recíproco feixe de direitos e deveres entre pais e filhos, formando um elo

eterno, indestrutível por interesses outros. Afirmam, pois, os valores

introduzidos pela nossa Constituição, ao passo que formam uma base sólida

de precedentes para a exigência do cumprimento dos direitos que imanam do

estado de filho. Ademais, não permitem que os interesses patrimoniais

definam aquilo que se considera família, mas que derivem dela como

conseqüência natural do verdadeiro sentido da relação paterno-filial na atual

concepção eudemonista.

5.3 A questão alimentar como efeito jurídico do

estabelecimento da paternidade socioafetiva

                                                
153 TJRS - Apelação Cível nº 70004989562. Rel. Desª Maria Berenice Dias. Sétima Câmara Cível.
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Os alimentos constituem um dever recíproco entre ascendentes e

descendentes e entre irmãos, em virtude dos quais os que têm recursos devem

fornecê-los, em natureza ou dinheiro, para sustento dos parentes que não

tenham bens, não podendo prover pelo seu trabalho a própria mantença, como

já estatui o novo Código Civil, em seus artigos 1694, caput e 1695.

A obrigação alimentar caracteriza a família moderna. É uma

manifestação de assistência e solidariedade econômica que existe em vida

entre os membros de um mesmo grupo, substituindo a solidariedade política

de outrora. Assim, a prestação substitui o auxílio que o Estado deveria dar ao

desamparado, na medida em que, socorrendo com os recursos de um as

necessidades preementes de sobrevivência de outro indivíduo, é de interesse

público. Essa característica, a propósito, justifica a existência de instrumentos

legais coercitivos para a efetiva observância do dever, permitindo, inclusive,

restrição à liberdade pessoal do inadimplente - artigo 5º, LXVII da

Constituição Federal e artigo 733 § 1º do Código de Processo Civil.

A finalidade dos alimentos é assegurar o direito à vida, substituindo a

assistência da família a solidariedade social que une os membros da

coletividade, pois as pessoas necessitadas, que não tenham parentes, ficam,

                                                                                                                                                   
23/10/02.
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em tese, sustentadas pelo Estado. O primeiro círculo de solidariedade é o da

família, e somente na sua falta é que o necessitado deve recorrer ao Estado.154

O caráter imperativo das normas sobre alimentos tem como corolários

serem estes irrenunciáveis, como o próprio direito à vida. O necessitado pode

deixar de exercer o direito de exigir alimentos, mas a eles não pode renunciar,

consoante artigo 1707 do Código Civil de 2002. Também reza o mesmo

artigo que são impenhoráveis, atendendo a sua própria finalidade, que

consiste em assegurar a manutenção do alimentando, e são indisponíveis, pela

sua natureza personalíssima. Ninguém pode alienar o seu direito a pedir

alimentos a um ascendente ou descendente por se tratar de direito vinculado à

própria pessoa. O direito a eles é também imprescritível e, por fim,

intransmissível.

Os elementos básicos para que surja o direito aos alimentos são o

vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e a

necessidade do alimentando - artigo 1694, caput e § 1º do Código Civil. O

critério de fixação do quantum dos alimentos depende da conciliação desses

dois últimos elementos, formando assim o binômio possibilidade-necessidade.

O juiz os determina atendendo à situação econômica do alimentante e às

necessidades essenciais de moradia, alimentação, vestuário, tratamento de

                                                
154 TJRS - Apelação Cível nº 70004131520, 7ª Câmara Cível. Rel: Des. Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves Porto Alegre, 22-05-02.
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saúde e, se for menor, educação do alimentário. Por isso, o valor da pensão

alimentícia é variável, tanto as necessidades como as possibilidades podem

ser alteradas pelas circunstâncias - artigo 1699 do Código Civil.

É preciso acentuar, no entanto, que a denominação dos alimentos varia

conforme os componentes da obrigação estabelecida, o que enseja à distinção

entre obrigação alimentar e dever de prestar alimentos. Para compreender tal

diferenciação, é preciso ter presente a noção de família nuclear, formada

basicamente pelo par pai e mãe e seus filhos, atentando-se à relação paterno-

filial. A esse núcleo familiar deita uma obrigação alimentar calcada no

vínculo de solidariedade que se mostra muito mais intenso e significativo.

Com relação à prole, os alimentos são devidos por intransponível

presunção dos alimentários necessitarem atingir seu natural processo

fisiológico de formação e preparo à vida profissional, baseando-se na

deficiência etária que reclama o sustento pelos genitores. Em virtude desse

dever dos pais, admite-se o custeio das atividades recreativas, bem como a

inserção de acréscimos destinados à satisfação de carências relativas ao

aprimoramento ou manutenção de determinado status social. Nessa situação

os alimentos se denominam civis. Destarte, viceja uma obrigação alimentar

irrestrita, quando cuida de dar sustento, educação, saúde, lazer e formação aos

descendentes, enquanto sob o pálio do poder familiar.
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Já, no respeitante ao dever pensional parental, devem ser enquadrados

os parentes de graus mais distantes, como avós e irmãos, sobre os quais pesa

igualmente um dever de solidariedade, no entanto sem lhes impor sacrifícios,

pois atrelados à assistência nos limites das forças de suas posses, sendo

estipulado o quantum somente para garantir os recursos indispensáveis à

sobrevivência digna do necessitado, ou seja, os alimentos se dão em razão de

necessidade, e não de utilidade. "O dever de solidariedade entre os seres

humanos trafega pelo círculo familiar e comete aos parentes o dever de

socorro que se devem entre si, nas contingências da vida".155

Relacionando-se com o sagrado direito à vida, representam um dever de

subsistência que os parentes têm, uns em relação aos outros, para suprir

necessidades decorrentes de deficiência etária, incapacidade laborativa. Nessa

hipótese, os alimentos são denominados naturais. Há um dever relativo de

prestar alimentos entre os parentes distanciados em grau de sociedade

doméstica, mas que traduz uma obrigação moral e ética entre eles.

Embora cada ser humano deva buscar por si, através de suas energias, o

respectivo sustento, vicissitudes da vida podem, no entanto, privá-los de

recursos ou de meios necessários à sua mantença, razão pela qual a lei

                                                
155Arnoldo Wald. O Novo Direito de Família. 13.ed. rev. atual. e ampl. pelo autor, de acordo com a
Jurisprudência e com Referências ao Projeto de Código Civil, com a colaboração do Des. Luiz
Murillo Fábregas e da Profª Priscila M. P. Corrêa da Fonseca. São Paulo : Saraiva, 2000, p. 40
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instituiu o dever de prestação recíproca de alimentos, destinados a suprir essas

eventualidades. De outro lado, com respeito à filiação, mostra-se como

decorrência natural da impossibilidade fisiológica de geração de recursos

próprios para a sua subsistência, que a criança e o adolescente, em geral,

manifesta, enquanto não se encontra formada ou preparada. Representa,

assim, a obrigação alimentar mecanismo legal de suprimento dessas

necessidades.156

A Carta Magna brasileira destaca, no seu artigo 227, ser dever da

família, em primeiro plano, assegurar à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

lazer e à profissionalização e no seu artigo 229 ser dever dos pais, no

desempenho do poder familiar, a mantença dos filhos menores. A

solidariedade familiar entre pais e filhos é ilimitada e vai ao extremo de

dirigir a venda de bens para cumprimento da obrigação alimentar, forte no

princípio constitucional do direito à vida, dentro da dignidade da pessoa

humana - artigos 1º e 5º da Constituição Federal.

Entende-se que aos pais cumpre preparar o filho para a vida,

proporcionando-lhe obrigatoriamente a instrução primária, e ministrando-lhe

ainda a educação compatível com a sua posição social e seus recursos. Numa

                                                
156Rolf Hanssen Madaleno. Alimentos e sua restituição judicial. Revista Jurídica, n. 211, p. 5.
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equiparação com as prerrogativas constitucionais, já se disse que pátrio poder

se assemelha ao poder disciplinar do Estado.157

É tão precisa a obrigação alimentar como decorrência direta do poder

familiar que nem se cogita de forma aprofundada sobre os recursos do

alimentante, como ocorre na hipótese de pedido alimentar baseado

unicamente no parentesco, mas da carência do alimentando. A prestação será

conforme a renda, mesmo que esta se revele diminuta. No código civil,

mesmo no capítulo referente aos alimentos, o dever de sustento encontra-se

salvaguardado, no artigo 1.701.

Já foi mencionado existir ilimitada obrigação alimentar endereçada aos

filhos menores e incapazes, deles dimanando, inclusive, a presunção absoluta

da necessidade pensional, conseqüência natural do pátrio poder, a envolver a

esfera material, moral, afetiva e profissional, pois engloba, amplamente, um

dever de sustento, criação e educação.158

Os alimentos, como outros institutos do direito de família, tendiam a

uma pacificação sensível tanto na doutrina quanto na jurisprudência, ao

menos nas suas indagações mais cruciais. Com a promulgação da

Constituição de 1988 foi desenhado, já sem tempo, um novo perfil nessa

                                                
157 Carlos Alberto Bittar. Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro, p. 1168.

158Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil., p. 417.
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esfera, exatamente no encalço da tendência de igualização da prole, gerando

revisão de posturas e redimensionamento doutrinário suficientemente amplos

a justificar novas incursões em matéria familiar. A similaridade de direitos

importa porque repercute diretamente na questão alimentar. A igualdade

constitucional certamente atinge a todos os setores do direito de família,

inclusive àquele voltado à pensão alimentícia.

O parentesco distribui-se em classes, de acordo com os diversos

aspectos de vinculação e define-se como o vínculo existente entre as pessoas

em decorrência da consangüinidade, da afinidade e da adoção. Os alimentos

concedidos aos filhos biológicos, cujos pais eram casados na época da

concepção, não despertam muitas dúvidas, pois eles já se enquadravam no

perfil conservador da filiação estabelecido pela legislação de 1916, assim,

calcados na relação de parentesco tradicional.

Em face do novo Texto Constitucional, àqueles nascidos fora do

casamento garantida está a pensão alimentícia. O Código Civil de 2002, por

sua vez, em seu artigo 1705, garante ao filho não havido das núpcias o direito

de ação contra o genitor para obter alimentos. Resta saber o que está

reservado quanto a esse direito aos filhos assim considerados pela relação

afetiva. Os adotados já têm seus direitos previstos. Restam aqueles sem o

caráter formal da adoção.
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A ação de alimentos não declara filiação, embora o julgador não possa

permanecer indiferente ao problema da paternidade, que nos próprios autos

daquela se apresenta como fundamento do pedido. Essa ação, sem a certeza

da filiação, via de regra não pode vingar, necessita de prova robusta para

poder determinar a prestação. Os alimentos só são devidos em função da

relação de parentesco e, se esta não se encontrar provada, não haverá êxito na

sua reclamação.

A posse de estado de filho não está elencada explicitamente em lei

dentre os motivos que ensejam a investigação de paternidade, valendo, no

entanto, como forte elemento probatório para a declaração da relação de

filiação as presunções que dessa relação emanam. Se o investigante traz o

nome do investigado; se foi por ele tratado como filho e se havido como tal

no ambiente social da família paterna, há sólido indício da relação filial,

fundamento para o reconhecimento da vinculação jurídica. A doutrina tem

apresentado novos fundamentos aptos a declarar a relação de parentesco:

O Código Civil de 2002 também não reconheceu, expressamente, o

estado de filho afetivo. Entretanto, a filiação socioafetiva pode ser admitida

com base nos seguintes artigos: a) artigo 1593, que diz: "O parentesco é

natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem". Esta

outra origem de parentesco é justamente a sociológica (afetiva, socioafetiva,

social, eudemonista); b) artigo 1596, em que é reafirmada a igualdade entre a
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filiação (artigo 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988); c) artigo 1597,

inciso V, pois o reconhecimento voluntário da paternidade na inseminação

artificial heteróloga não é de filho biológico, e sim de filho socioafetivo, já

que o material genético não é do(s) pai(s), mas sim de terceiro(s); d) artigo

1603, visto que, enquanto a família biológica navega na cavidade sangüínea, a

família afetiva transcende os mares do sangue, conectando o ideal da

paternidade e da maternidade responsável, hasteando o véu impenetrável que

encobre as relações sociológicas, regozijando-se com o nascimento emocional

e espiritual do filho, edificando a família pelo cordão umbilical do amor, do

afeto, do desvelo, do coração e da emoção, (re)velando o mistério insondável

da filiação, engendrando um verdadeiro reconhecimento do estado de filho

afetivo; e) artigo 1605, inciso II, em que filiação é provada por presunções -

posse de estado de filho (estado de filho afetivo). 159

A jurisprudência, como atualmente tem se posicionado, reconhece a

relação de paternidade mediante a posse de estado de filho, e uma das

conseqüências da paternidade e da maternidade socioafetiva é o direito à

prestação de alimentos. Já pronunciou o STF que a ação alimentar é um meio

de atendimento imediato a um dos deveres da paternidade. Reconhecida

voluntária ou judicialmente a paternidade derivada da posse de estado, é

estabelecido o estado de filho afetivo, que "atribui direitos que provocam

                                                
159 Rolf Hanssen Madaleno. Alimentos e sua Restituição Judicial. Revista Jurídica, n. 211, p. 7.
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efeitos, sobretudo morais (estado de filiação, direito ao nome, relações de

parentesco) e patrimoniais (direito à prestação alimentar, direito à sucessão

etc.)".160 Nesse sentido, o seguinte acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.

INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DO ARTIGO 526 DO

CPC. NEGATIVA DA PATERNIDADE.

Intempestividade. O agravo interposto no décimo dia o prazo

não é intempestivo.

Requisito do artigo 526 do CPC. Segundo a nova redação do

artigo 526, a parte agravada, além de alegar, deverá provar

que o primeiro grau não foi comunicado do recurso.

Negativa da paternidade. A obrigação alimentar se

fundamenta no parentesco, que é comprovado pela certidão de

nascimento. O agravante alega não ser o pai biológico do

menor. Enquanto não comprovar, não se pode afastar seu

dever de sustento. A rigor, mesmo esta prova não será

                                                
160Belmiro Pedro Welter. Igualdade entre as Filiações Biológica e Socioafetiva, p. 161 e 162.
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suficiente, pois a paternidade sócio-afetiva também pode dar

ensejo à obrigação alimentícia.161

Mesmo que comprovada a não-paternidade biológica, isto, por si só,

não seria suficiente para afastar seu dever para com o menor. Permitir que o

pai, a qualquer tempo, pudesse desfazer o reconhecimento da paternidade de

um filho seria abrigar um gesto "reprovável, imoral, sobretudo se o objetivo é

fugir do dever alimentos, ou para evitar o agravante de parentesco num crime,

por exemplo".162 Ademais, os alimentos podem decorrer da paternidade

socioafetiva, pois "No artigo 1694 do Código Civil de 2002 consta que podem

os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos.

O Código, quando fala em parente, se refere ao parente consangüíneo

(natural ou medicamente assistido) ou ao parente civil (sócioafetivo)."163 A

origem dessa obrigação pode ser melhor compreendida através da ementa a

seguir:

                                                
161 ALIMENTOS. Filho Natural. Decisão que julga provada a paternidade na ação de alimentos e
não na de investigação. Pensão alimentícia fixada na base de 1/6 do salário mínimo e sujeito a
reatualização. Recurso extraordinário não conhecido. Revista dos Tribunais, São Paulo : Revista
dos Tribunais, v. 402, p. 391, abr. 1969.

162 TJRS - Agravo de Instrumento nº 70004965356. 8ª C Cív. Rel Des. Rui Portanova. J. 31-10-
2002.

163Zeno Veloso. Negatória de Paternidade: Vício de Consentimento. Revista Brasileira de Direito
de Família, , n. 3, p. 73.
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ALIMENTOS. MAIORIDADE. ADOÇÃO SIMULADA. O fato

de ter registrado a autora como sua filha biológica, mesmo

sabendo que não era, alterando a verdade dos fatos, por sua

livre e espontânea vontade, caracteriza o que doutrina e

jurisprudência denominam de adoção simulada, assumindo,

desta forma, todos os deveres inerentes à paternidade, sem

qualquer diferenciação da prole natural (artigo 226, § 6º,

CF). A paternidade, muito mais do que um evento meramente

biológico, é um fenômeno social, merecendo prestígio a

verdade socioafetiva. Filho não é algo descartável, que se

assume quando desejado e se dispensa quando conveniente.

Com o implemento da maioridade, os alimentos deixam de

encontrar seu fundamento no dever de sustento dos pais para

com os filhos menores (artigo 231, IV, CCB) - e que faz

presumida a necessidade desses - e passam a amparar-se na

obrigação existente entre parentes (artigo 396 e seguintes,

CCB), desaparecendo, a partir daí, a presunção de

necessidade, que deve ser provada por quem pleiteia os

alimentos.DESPROVERAM AMBOS OS RECURSOS.

UNÂNIME”.164

                                                
164 TJRS – AC 70004778619 – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos – J. 18.12.2002
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É indubitável que o dever de alimentos reclama uma relação de

parentesco. A obrigação de alimentos dos pais com relação aos filhos pode

decorrer do poder familiar, consubstanciada na obrigação de sustento durante

a menoridade - artigo 1566, inciso IV, do novo Código Civil - ou ser a de

caráter geral, vinculada à relação de parentesco em linha reta - artigo 1696.

Estabelecida a paternidade e a maternidade sociológica, não há mais qualquer

vínculo de parentesco com os pais biológicos, e sim apenas entre os parentes

sociológicos, nos termos do artigo 41 do Estatuto da Criança e do

Adolescente e do artigo 1626 do Código Civil de 2002, que atribuem a

situação de filho ao adotado e desligam-no de qualquer vínculo com os pais e

parentes consangüíneos.

A contar da Carta Constitucional de 1988, habitam no país apenas duas

verdades da perfilhação: a biológica e a sociológica, pelo que uma filiação

não pode interferir na outra, impondo encargo alimentar. O filho afetivo, se

necessitado de alimentos, deve voltar-se contra seus parentes afetivos,

descendentes, ascendentes, colaterais (irmãos), e não contra os parentes

biológicos. Se a filiação socioafetiva pretende firmar-se no ordenamento

jurídico brasileiro, não pode pretender "favores legais" da paternidade e da

maternidade biológica, porque os únicos vínculos que podem ser

estabelecidos são: a) conhecer a origem genética por necessidade psicológica;
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b) para fins de manutenção dos impedimentos matrimoniais; c) para

preservação da saúde do filho e dos pais biológicos.165

A adoção - e as demais formas de filiação socioafetiva - impõe uma

ruptura com o passado, e a interpretação dos dispositivos legais mencionados

anteriormente não deixa dúvidas quanto à prerrogativa de pleitear essa

prestação dos pais sociais, por parte de quem teve atribuída a condição de

filho. Assim, se, quando menor a autora, como filha adotiva do réu tinha

direito aos alimentos, em razão do o dever de sustento dos pais para com os

filhos menores, agora o pleito está embasado na obrigação alimentar existente

entre parentes, desaparecendo, a partir da maioridade, a presunção de

necessidade, que deve, portanto, por ela ser provada - artigo 331, inciso I do

Código de Processo Civil.

Em uma ação negatória de paternidade que tramitou na 1ª Vara de

Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre foi elucidada de forma clara

o significado dos alimentos decorrentes do poder familiar. Foi intitulada em

sua publicação "Paternidade socioafetiva. Anulação de adoção ‘à brasileira’.

Impossibilidade. Desconsideração da paternidade biológica".166 O autor

                                                
165Belmiro Pedro Welter. Igualdade entre as Filiações Biológica e Socioafetiva. São Paulo :
Revista dos Tribunais, 2003, p. 192.

166 A/Z. 1ª Vara de Família e Sucessões. Comarca de Porto Processo nº 01295046435. Comarca de
Porto Alegre. Juíza Prolatora: Dra. Maria Isabel Pereira da Costa. Ação negatória de paternidade.
Revista de Sentença, Porto Alegre : TJRS a AJURIS, v. 1, n. 2 e 3, p. 144-148, dez. 1999/jun. 2000.
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manteve relacionamento amoroso com a mãe da requerida e, dois anos depois,

soube da possibilidade de ter uma filha. Procurando ajudar a mãe a recuperar

a menor daqueles a quem tinha entregado para cuidar, o autor, embora na

dúvida, procedeu o registro da paternidade da menina, que ficou a seus

cuidados, pois a mãe da menor, logo após, abandonou os dois.

Anos depois, com a menina já aos cuidados dos pais do requerente,

compelido a realizar uma série de exames laboratoriais, descobriu ele ser

portador de absoluta infertilidade e foi a juízo requerer a declaração da

negativa de paternidade e a conseqüente anulação do registro de nascimento

da menor. Em audiência de tentativa conciliatória, as partes chegaram a

acordo sobre a pensão alimentícia que, independente do resultado do exame

pericial, seria mantida até que a menina completasse a maioridade. Realizado

o exame de DNA, foi comprovada a não-paternidade biológica. Eis a decisão

da magistrada:

“Ao reconhecer a paternidade, assumiu o pátrio poder e com

ele todos os encargos decorrentes, como é o caso do

pagamento de pensão alimentícia. A filiação foi constituída

pelo próprio autor e, como a Constituição Federal não

permite a discriminação de filho de qualquer natureza, artigo

227, § 6º, o pagamento de pensão alimentícia é decorrência

lógica ao reconhecimento da paternidade. Presentes estão os
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pressupostos da obrigação alimentar. A necessidade da menor

é presumida e, por se tratar de alimentos naturais, o pai deve

continuar com o pagamento da pensão alimentícia, conforme

ele próprio já admitiu em acordo.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido para declarar a

existência do vínculo de paternidade-filiação entre a ré e o

autor, mantendo o nome de seu pai no registro de nascimento

e ainda o nome de seus avós paternos.

Homologo o acordo de alimentos para que o mesmo surta seus

jurídicos e legais efeitos. Ressalvo à ré o direito de revogar o

vínculo, na forma e no prazo legal, se assim o desejar, quando

atingir a maioridade sob pena de um ser humano, menor de

idade, ser atingido na sua dignidade, ao perder as suas raízes

que estruturam a sua identidade de pessoa humana”.167

Por fim, cabe destacar que no presente caso a obrigação alimentar foi

estipulada antes mesmo da não-confirmação da paternidade biológica,

atendendo-se ao espírito dos alimentos decorrentes do poder familiar. Ainda

que a pretensão versasse sobre obrigação decorrente do parentesco, e não do

                                                
167 Porto Alegre. Processo nº 01295046435. Comarca de Porto Alegre. Juíza Prolatora: Dra. Maria
Isabel Pereira da Costa. Ação negatória de paternidade. Revista de Sentença, Porto Alegre : TJRS a
AJURIS, v. 1, n. 2 e 3, ps. 144-148, dez. 1999/jun. 2000.
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dever de sustento, estaria essa assegurada frente à construção da relação

parental entre pai e filho - obrigação do ascendente. E mais, se na história

acima fossem os avós paternos que pleiteassem os alimentos da neta, anos

mais tarde, seriam eles dignos dos mesmos, visto seus cuidados com a criação

da menina, que recebeu amor depois de ter passado por tantos lares diferentes

- obrigação do descendente.

Isto se justifica devido à reciprocidade na obrigação alimentar, e a sua

extensão é indefinida entre os parentes em linha reta, iniciando-se pelos

ascendentes, os mais próximos em primazia aos mais remotos, para, na falta

desses, fazer recair a obrigação nos descendentes, guardada a ordem de

vocação hereditária. Na ausência dos últimos, busca-se a solidariedade dos

colaterais em segundo grau, que são os irmãos, não se distinguindo, para esta

finalidade, entre os unilaterais e os bilaterais - artigos 1.696 e 1.697 do novo

Código Civil.

Reconhecendo a importância das questões alimentares, houve por bem

a Carta Magna prever esse recíproco dever de assistência entre pais e filhos.

Assim, é que dispõe o artigo 229 da Constituição Federal que "os pais tem o

dever de assistir os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade". Contamos, ainda, sobre

o tema, com a Lei 8.648, de 20 de abril de 1993, que acrescentou parágrafo
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único ao artigo 339 do Código Civil de 1916, interessando ser referido neste

sustentáculo:

No caso de pais que, na velhice, carência ou enfermidade, ficaram sem

condições de prover o próprio sustento, principalmente quando se despojaram

de bens em favor da prole, cabe, sem perda de tempo e até em caráter

provisional, aos filhos maiores e capazes, o dever de ajudá-los e ampará-los,

com a obrigação irrenunciável de assisti-los e alimentá-los até o final de suas

vidas.

O direito a alimentos já estava previsto em nosso ordenamento desde o

Código Civil de 1916. A Constituição de 1988 reforçou e, no seu capítulo em

que trata "da família, da criança, do adolescente e do idoso", trouxe a

igualdade da filiação e o dever de amparo aos pais, que após foi frisado pela

Lei 8.648, em 1993, e pela Lei 10.406, em 2002.

Não apenas esse direito, como todos os outros inerentes à relação

paterno-filial, como já referido, reclamam a relação de parentesco.

Reconhecida esta nas Cortes brasileiras por constatação dos elementos

identificadores da posse de estado de filho, como inerência do direito à

personalidade, há de prevalecer até mesmo sobre o vínculo biológico, em

nome da tutela da dignidade da pessoa humana.
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Não há como ignorar os atuais valores da sociedade e a realidade dos

lares do país. Nem a magnitude da Lei Maior, que revoga automaticamente

todos os preceitos que a ela se opõem, no seu condão de aniquilar as

discriminações. Na Constituição Federal de 1988 a noção de família

eudemonista foi consagrada, recepcionando a filiação socioafetiva, que foi

gradativamente prestigiada pela doutrina e pela jurisprudência. Por fim, ao

ordenamento jurídico brasileiro cabe a aceitação e disposição legal do estado

de filho afetivo em sua plenitude, com todos os direitos e deveres advindos

dessa relação, para ambas as partes, morais e patrimoniais.

Como finalização da sucinta abordagem do tema deste trabalho, só resta

reafirmar que quem foi criado é filho e, como tal, como parente, tem direito a

tudo que um filho tem, inclusive a alimentos. E quem criou é pai, mãe, e

merece toda a retribuição pelo seu esforço e dedicação de uma vida. Na

velhice, o mínimo a que tem direito é à prestação de alimentos, embora

certamente venha a receber muito mais, pois o filho é filho porque quer, não

porque a sociedade impôs ou porque chegou ao mundo sem poder escolher no

ventre de quem.
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5.3.1 - Origens Dos Alimentos

A obrigação alimentar na Roma Antiga teve fundamento em cinco

causas, pelo menos: a) na convenção; b) no testamento; c) na relação familiar;

d) na relação de patronato e, e) na tutela.

No seio familiar, os alimentos eram denominados officium e pietas.

Com tal denominação, já se pode nitidamente observar o caráter atribuído ao

instituto desde a Antiguidade: a caridade e a solidariedade que deve existir

entre parentes.

Tanto é que, inicialmente, o dever de prestar alimentos era fundado

num dever moral de solidariedade entre os integrantes do núcleo familiar e

isso se deve ao modelo de família ali existente, que perdurou até a República

(509 a.C.)

O vínculo que unia os integrantes da família era aquele derivado do

pátrio poder. O paterfamilias detinha todos os direitos (ilimitados) sobre a

mulher, filhos, escravos e bens móveis e imóveis, inclusive o de dispor da

vida dos que estavam sob seu poder e dele emanava todas as normas.
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Dessa forma, não havia qualquer possibilidade de reciprocidade em

relação aos alimentos porque, os demais membros da família não eram

sujeitos de direitos. Foi somente no período de Justiniano que se reconheceu a

possibilidade de se pleitear alimentos entre ascendentes e descendentes, em

linha reta ao infinito. Já na família legítima a obrigação era restrita aos

ascendentes maternos, pai e descendentes.

Seguramente, nada se pode afirmar quanto à prestação de alimentos

entre colaterais. Aponta-se a possibilidade da existência da obrigação entre

irmãos168, fato consagrado futuramente.

Além dessa restrição, o direito romano negava vínculo parental e

sucessivo entre pais e filhos adulterinos e incestuosos, não lhes dando o

direito de pleitear alimentos.169

Já em relação ao casamento, a obrigação alimentar se mostrava um

pouco diferente. Duas espécies de casamento lá vigoravam, com sensíveis

reflexos para o tema em estudo. Em Roma, a mulher ao convolar núpcias, via

de regra, deixava sua família e ingressava na família do marido. Era o

                                                
168 Provera, G. Degli alimenti, p.2 e Bonet Tamón, Derecho de Família,n. 155, p. 693, citado por
Y.S. Cahali.

169 Pontes de Miranda. Tratado de direito privado, Direito de Família, vol IX, § 1004, p. 232
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casamento cum manu. Nesta circustância, se ela fosse sui juris a patria

potestas seria exercida pelo marido, e se alieni juris, pelo pater do marido.

De outra sorte, no casamento sine manu, se a mulher fosse sui juris não

haveria modificações no seu estado. No entanto, se alieni juris, permanecia

sob o poder de seu pater, ou seja, não havia essa transmissão de potestade-

sujeição. Assim, concluímos que no matrimônio cum manu, cabia ao

paterfamilias a prestação de alimentos a todos os que estivesses sob seu

poder. Regina Beatriz T. da Silva Papa dos Santos170 ensina que “se o marido

fosse sui júris o dever de alimentar sua esposa surgiria da pátria potestas e

não propriamente da relação conjugal”.

A doutrina discute arduamente acerca da reciprocidade da obrigação

alimentar entre os cônjuges. Moreira Alves defende que não havia tal

reciprocidade e cita Bonfante que permite o crédito alimentar apenas à

mulher.171

Já o direito canônico, por definição bíblica, sempre consagrou a

obrigação alimentar, adotando por hora posições extremadas que não serão

nesta ocasião abordadas por terem origem em outras relações que não as

familiares.

                                                
170 Dever de Assistência Imaterial entre Cônjuges, 1º edição, 1990, p. 13

171 Direito Romano II, n. 292, p. 307, nota 1802
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Também não se pode deixar de citar as Sagradas Escrituras, onde o

caráter assistencial da obrigação alimentar é defendido em sua extensão,

sobretudo após o nascimento de Jesus Cristo. Inclusive, são de Jesus os

dizeres “Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de

beber; era forasteiro e me hospedastes; estava nu e me vestistes; enfermo e

me visitastes; preso e fostes ver-me”172, e que são a base da fraternidade

pregada pela Igreja Católica.

Além disso, há ainda a promessa de reconhecimento divino, quando do

juízo final, ao homem que prestar o socorro ao seu próximo “Pelo contrário,

se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, Dá-lhe de beber,

porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça”.173

Os filhos adulterinos e incestuosos tiveram o direito a alimentos

assegurados por influência da Igreja174.

                                                
172 Mt. 25:35 e 36.

173 Rom. 12:20

174 Pontes de Miranda.Ob. cit, p. 283.
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5.3.2 - Conceito de obrigação e alimentos.

No direito romano a definição clássica de obrigação levava em conta,

substancialmente, a prestação sob a ótica do credor. Assim temos nas

Institutas que: Obligatio est vinculum juris, quae necesstate adstringimur,

alicujus solvendae re, secundum nostrae civitatis juris (Liv. 3º, Tit. XIII, §

13).

A palavra obrigação abriga vários significados. Tecnicamente,

utilizamos esse termo para designar um direito de crédito. No entanto,

obrigação é espécie do qual dever é gênero.175 Tanto é que até deveres não se

dizem vulgarmente obrigações, mas nem mesmo todos os deveres jurídicos

podem ser designados por este nome.

Alguns Códigos trazem a definição de obrigação, apesar da regra

hermenêutica que dispõe que a lei não deve conter definições. Nesse sentido

temos o Código Civil polonês, artigo 2º, § 1º, o Código Civil alemão, artigo

241 e o Código Civil português, no art, 397º.

                                                
175 Orlando Gomes. Obrigações, p. 11.
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Washington de Barros Monteiro traz o conceito de Clóvis Bevilácqua,

que diz:

“Obrigação é a relação transitória de direito que, nos

constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa

economicamente apreciável, em proveito de alguém, que, por

ato nosso, ou de alguém conosco judicialmente relacionado ou

em virtude de lei adquiriu o direito de exigir de nós essa ação

ou omissão”.176

Verificamos pelo conceito acima que a obrigação comporta sacrifício

do interesse próprio em favor de um interesse alheio. No entanto, temos

notícia que a moderna doutrina européia tem se posicionado no sentido de

levar em consideração não apenas o interesse do credor, mas também o

interesse do devedor.

A obrigação é, numa relação jurídica, o lado passivo do direito

subjetivo, consistindo no dever jurídico de observar certo comportamento

exigível pelo titular deste.177 Aliás, oportuno esse entendimento no que

concerne a obrigação alimentícia.

                                                
176 Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, 4º vol. 1ª parte, p. 8.

177 Orlando Gomes, ob. Cit., p. 6
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LÜDERITZ178 sustenta “que estar presente ao desenvolvimento da

personalidade do filho, fiscalizá-la e protegê-la corresponde, também, a

necessidades psicológicas dos pais, o que mostra que o pátrio poder lhes é

concedido também em seu interesse, e não apenas no interesse dos filhos”.

O pleno desenvolvimento da personalidade do filho está intimamente

ligado à obrigação alimentícia. Entretanto, estabelecendo um paralelo,

constatamos a reciprocidade obrigacional contida nessa afirmação. O dever de

sustento, oriundo do dever familiar é abordado à luz dos dois sujeitos da

relação: credor e devedor.

Analisando o conceito de obrigação, o que mais nos preocupa ao

afirmarmos o teor obrigacional dos alimentos é a transitoriedade. A

transitoriedade é uma das características da obrigação que uma vez satisfeita,

extingue-se. Radbruch afirma que o direito de crédito traz em si o germe de

sua morte”.179

A obrigação de alimentos é perene. Enquanto o devedor tiver

possibilidade de prestá-la e o credor necessidade de recebê-la, ela perdurará.

                                                
178 Lüderitz A. Elterliche Sorge als privates Recht. Archiv für die civilistische Praxis, (178): 267-9,
citado por Lamartine e Muniz (Curso de Direito de Família, 2ª ed., 1998)

179 Radbruch. Filosofia do Direito, trad. De Cabral de Marcada, p. 2150.
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É uma obrigação de trato sucessivo; o credor não solve a obrigação

instantaneamente. Trata-se de uma obrigação imposta pela lei180, atendendo à

primordial necessidade do ser humano, que é a sobrevivência.

As relações de parentesco devem ser pautadas pela solidariedade,

sentimento nobre existente entre os membros da família. A pessoa que se

encontra impossibilitada de promover sua subsistência tem direito de exigir de

seus parentes a prestação de alimentos. O que antes era uma obrigação moral

entre parentes, foi incorporado pelo Direito.

“Alimentos denomina-se a prestação fornecida a uma pessoa,

em dinheiro ou em espécie, para que possa atender as

necessidades da vida”.181

Note-se a amplitude desse conceito ao determinar que os alimentos

devem “atender às necessidades da vida”.

As necessidades da vida, entendemos ser a alimentação, habitação, a

educação, o vestuário, a saúde e o lazer. Aliás, essa amplitude já vem

concebida nas Ordenações Filipinas, Liv. I, Tit. 88, § 15 que rezava “o juiz

lhes ordenará o que lhes necessário for para seu mantimento, vestido e

                                                
180Yussef Said Cahali. Dos Alimentos, e Muniz, F., Curso de Direito de Família, Juruá, Curitiba,
1988, p. 57, Rodrigues, S. Direito Civil, Direito de Família, vol 6, p. 384.

181 Rodrigues. S. ob. Cit., p. 380
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calçado e todo o mais em cada um ano (...). E mandará ensinar a ler e

escrever aqueles, que forem para isso, até a idade de doze anos.”

Esse conceito histórico de alimentos, de maneira geral informou toda a

doutrina, perdurando até os dias atuais. No mesmo sentido o encontramos em

Borges Carneiro, Lafayette Rodrigues Pereira, Clóvis Bevilácqua, Pontes de

Miranda.

O Código Civil espanhol, no artigo 142, dispõe que os alimentos devem

ser prestados conforme a posição social da família, trazendo à tona o conceito

de alimentos côngruos. Já o Código Civil italiano, no artigo 439, reza que os

alimentos compreendem o estrito necessário à subsistência do alimentando,

com a possibilidade de serem prestas a educação e a instrução, quando for

menor de idade.

De qualquer forma, o que se deve ter em mente é que a obrigação

alimentar envolve a sobrevivência do necessitado e de maneira digna. Assim,

especialmente no que concerne às relações de parentesco, as necessidades do

alimentando não se apresentam apenas sob o aspecto patrimonial, ao

contrário, invariavelmente, novas teses sobre quão importante é para o ser

humano atenção, afeto e solidariedade vêm se firmando atualmente, atributos

estes que devem reinar, naturalmente, no seio da família, pois é nesse

pequeno mundo que o indivíduo encontra suas origens, expõe sem qualquer



248

risco seus pensamentos, sonhos e necessidades, é abrigado quando atravessa

adversidades e se realiza enquanto ser social.
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5.4. Interesse do Menor e o Direito de Visitas

5.4.1. Interesse do Menor

Conquanto não dê uma definição do que seja interesse do menor,

doutrina G. STRENGER182 que há dois critérios a considerar: o critério de

controle, através de instrumentos que permitam "fiscalizar o exercício da

autoridade dos pais", e o critério de solução, no sentido de que a atribuição de

autoridade "irá depender da apreciação que faça o juiz do interesse do menor".

E conclui o mesmo autor que o interesse do menor "não constitui uma noção-

quadro", sendo na verdade "uma noção polimorfa, plástica e essencialmente

não objetivável". JOÃO BAPTISTA VILELA183 enfatiza que:

"nesse novo quadro de referências, o estalão geral que

tudo determina e orienta é o bem do menor. Portanto,

                                                
182Guilherme Gonçalves Strenger. Guarda de Filhos. p. 56,

183 Apud Marco Aurélio Viana, "A Tutela da Criança e do Adolescente". In Sálvio de Figueiredo
Teixeira (coordenador). Direitos de Família e do Menor. Inovações e Tendências. Belo Horizonte:
Del Rey, p. 141.
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enquanto as prerrogativas dos pais, tutores e guardiões

sofrem todas as limitações que se revelam necessárias à

preservação daquele valor, amplia-se a liberdade do menor

em benefício do seu fundamental direito de chegar à condição

adulta sob as melhores garantias materiais e morais". (grifos

do autor)

Mas em que consistiria o interesse do menor? De que modo o julgador

poderia atender o interesse dos filhos num processo de dissolução da

sociedade conjugal, por exemplo? Aqui não está em jogo o interesse no

sentido jurídico, muito menos o interesse financeiro dos filhos, já que nenhum

juiz de bom senso daria a guarda a um dos pais só por ser ele financeiramente

mais forte do que o outro.

O que de fato interessa ao menor é a boa formação moral, social e

psicológica; a busca da saúde mental ou a preservação da sua estrutura

emocional. Como então preservar a estrutura emocional da criança ou do

adolescente? A resposta a essa indagação chega através de recentes estudos de

psicanalistas, psicólogos e pedagogos. FRANÇOISE DOLTO184 sustenta que

o disciplinamento da guarda deve atender basicamente a três referenciais de

                                                
184 "Il faut savoir qu'il y a dans la vie de l'enfant trois continuums: - le continuum du corps, le
continuum de l'affectivité; le continuum social". Françoise Dolto explica adiante que "le continuum
chez l'enfant, c'est son corps et son affectivité. Son corps s'est construit dans um certain espace,
avec ses parents qui étaient là". Quand les parents se séparent, Paris: Éditions du Seuil, 1988, p. 17.
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continuidade: a) o continuum de afetividade; b) o continuum social; e c) o

continuum espacial.

O continuum de afetividade indica que a criança ou adolescente deve

permanecer sob a guarda do genitor em cuja companhia o menor se sinta mais

feliz e seguro. Sugere esse mesmo referencial que a guarda seja deferida ao

genitor que puder dedicar mais tempo ao filho, que pode ser tanto o pai,

quanto a mãe; ou ao pai ou a mãe que estava com o menor ao tempo da

ruptura (hipótese prevista pelo artigo 11 da Lei do Divórcio). Cumpre

ressaltar que a palavra “genitor” é empregada aqui, independentemente do

critério biológico da paternidade, mas sim consoante os laços de afetividade

estabelecidos.

O segundo é o continuum social. Ao atribuir a guarda a um dos

genitores, o juiz deve tomar em consideração o ambiente vivido pelo menor

no momento da separação dos pais para preservar-lhe o relacionamento social

com os colegas e amigos de rua. É preferível por força desse referencial que

os filhos fiquem com o genitor que puder criá-los todos juntos. Separar

irmãos nessa fase é desastroso.

O terceiro continuum é o espacial. Segundo esse referencial, o espaço

dos filhos deve ser preservado porque a personalidade do menor se constrói

dentro de certo espaço. Quando há mudança de espaço - do local onde vive,
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da escola onde estuda - a criança perde um dos seus referenciais que é o

referencial de espaço, o que FRANÇOISE DOLTO denomina de

"d'enveloppe spatiale de sa sécurité" ("envoltório espacial da sua

segurança").185 Recomenda-se por isso mesmo que se deixem os filhos com o

genitor que permanecer na casa onde eles moravam ao tempo da separação, e

que se mantenham os filhos na mesma escola onde vinham estudando, pelo

menos durante a fase aguda da separação.

A citada psicanalista sublinha que as medidas quanto à guarda devem

considerar três graus de interesse:

"... o interesse imediato e urgente de que a criança não

se desarticule; o interesse a médio prazo, a fim de que ela

recupere sua dinâmica evolutiva após os momentos difíceis; e

o interesse a longo prazo, para que ela possa deixar seus pais:

é preciso que ela seja apoiada na conquista da sua autonomia

mais depressa de que os filhos de casais unidos, ou seja, que

se torne capaz de assumir a responsabilidade por si, e não se

deixar apegar demais ao genitor contínuo ou desenvolver

mecanismos de fuga, que são principalmente de dois tipos: a

inibição - a fuga para dentro de si - ou o abandono da

                                                
185 Françoise Dolto, Ibidem, p. 42.
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formação pré-profissional, dos estudos, o que às vezes chega

até às fugas repetidas. O 'interesse do filho' consiste em levá-

lo a sua autonomia responsável".186

De todas as formas acima, vê-se que as propostas apresentadas que

visam proteger os interesses do menor são absolutamente independentes do

estabelecimento de qualquer vínculo de paternidade biológica, o qual,

inclusive, sequer são levados em consideração no estudo da preservação dos

interesses psicossociais da criança.

5.4.2. Direito de Visitas

Das normas trazidas pelo Código Civil e pelas Legislações esparsas,

para a proteção da pessoa dos filhos, poucas são aquelas que se refere ao

direito de visita. À guisa de exemplo, tomemos a norma consubstanciada no

artigo 15 da Lei do Divórcio, cujo texto é o seguinte:

                                                
186 Françoise Dolto, Ibidem, pp. 125-126. Françoise Dolto, Ibidem, pp. 125-126.
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"Artigo 15. Os pais em cuja guarda não estejam os filhos, poderão

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo fixar o juiz, bem como

fiscalizar sua manutenção e educação".

Segundo a regra do artigo citado, a lei confere a visita ao genitor que

não tem a guarda. Inspirada por esse dispositivo a doutrina brasileira vem

estudando a guarda e a visita como se fossem dois direitos contrapostos ou

correlatos de ambos os pais em relação aos seus filhos: a guarda, conferida ao

genitor guardião, e a visita, ao genitor que não tem a guarda. A nosso ver essa

é uma visão equivocada do fenômeno, pois enquanto a guarda é um poder-

dever do pai, cujo beneficiário da norma é o filho, a visita é um direito de

personalidade do filho de ser visitado não só pelos pais, como por qualquer

pessoa que lhe tenha afeto.

De um modo geral a visita é o ato de ir ver alguém. Porém, no Direito

de família é mais do que isso: não é só a ação de ir ver alguém, mas também

de estar consigo de forma não permanente. Exercita a visita tanto o pai que

vai ver o filho e passa com ele algumas horas, como aquele que fica com o

filho aos finais de semana e nas férias escolares.187

A visita pressupõe que visitador e visitado não estão numa situação de

presença permanente. É obvio: não se visita pessoa com quem se vive, e sim,

                                                
187 José Luiz Mônaco da Silva, Questões de direito de família, p. 187.
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alguém com a qual não se convive constantemente. A visita importa assim

intermitência, intervalo, descontinuidade.188 Dá-se a visita no direito de

família quando preexiste a guarda de um menor por outra pessoa. Quem tem a

guarda não visita; faz visita quem não tem a guarda. Se um deve visitar é

porque a guarda é de outro.

Ressalte-se que, apesar do descaso com que o legislador tratou o direito

de visita, o pai visitador não ocupa uma posição secundária em relação ao

outro que fica com a guarda. Poder-se-ia pensar que o guardião desempenha

um papel mais importante porque está com a criança o dia todo. No entanto,

ambas as funções são relevantes para a formação do menor. Quando o pai ou

a mãe que tem a guarda se limita a "adestrar" a criança (em ordens diárias do

tipo, escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, limpar os ouvidos e as

unhas, fazer os deveres, dormir cedo), a função educativa se desloca para o

pai visitador, e esse pai que simplesmente visita pode exercer sobre o filho

uma influência muito maior do que aquele que fica com o menor a maior

parte do tempo.

FRANÇOISE DOLTO sustenta que "a maior influência na criança vem

de quem fica com ela nas horas de folga. Durante a semana, a criança volta

                                                
188 Alguns autores franceses vêem no direito de visita uma subespécie da guarda. Falam de "guarda
contínua" ou permanente que é a guarda propriamente dita; e de "guarda descontínua", de quem
tem o dever de visitar. Chamam de "genitor contínuo" o guardião e de "genitor descontínuo" o pai
visitador.
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da escola cansada e encontra a mãe ou o pai que lhe dão alimentação e

segurança. Mas a verdadeira iniciação cultural, a abertura para o mundo se

faz nos dias de folga, quando a criança está disponível".189

Por isso é muito importante que o guardião não se restrinja às tarefas de

"ordenador", reservando uma boa parte do tempo para as funções de

orientação pedagógica, formação moral e religiosa, de educação e lazer. Não é

por outro motivo que se recomenda a permanência alternada dos pais em fins

de semana, feriados prolongados e férias. A visita, entretanto, há de ser

proveitosa para a formação do menor e não constituir-se numa mera presença

física.190 Sendo um dos fatores da co-responsabilidade parental,191 a visita tem

por escopo estreitar os laços de amizade entre o filho e o pai visitador. "Um

dos objetivos da visita é o de fortalecer os laços de amizade entre os pais e os

filhos, enfraquecidos pela separação do casal; é o de proporcionar aos

últimos a assistência e o carinho daqueles; é o de minorar os efeitos nocivos

impostos à prole com a separação definitiva dos genitores" (RJTJSP 22/204).

                                                
189 Entrevista concedida à Revista Veja, nº 541, sob o título "A criança sabe tudo", jan. 1979.

190 No livro Letters from my Father, Amanda Allsop revela que o seu pai exerceu sobre ela e o
irmão uma forte influência, pois embora tivesse vivido distante do seu convívio por longos
períodos, ele sempre esteve muito presente em sua vida. (Guernsey, Channel Islands, Ed. Alan
Sutton Publishing, 1992, pp. V e VI).

191 Eduardo de Oliveira Leite, "O Direito (não sagrado) de visita". In Teresa Arruda Alvin Wambier
(coordenadora) Repertório de Jurisprudência e doutrina sobre Direito de Família, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996, p. 68.



257

O direito de visita - melhor seria direito à visita - consiste no direito de

ser visitado, e não no direito de ir visitar o outro. A expressão "direito de

visita" deve ser interpretada como a faculdade que alguém tem de receber

visita, quer de pais, quer de parentes e amigos. Não é pois um direito do pai

em relação ao filho, de acordo com o generalizado entendimento, mas um

direito do filho em relação ao pai que não tem a guarda, ou em relação a toda

e qualquer pessoa cuja convivência lhe interessa. Não pode assim ser

entendido como uma extensão do poder parental. O Código Civil português,

ao tratar da visitação aos filhos de casais separados, não se refere ao "direito

de visita" do pai, mas ao "regime de visita ao pai ou progenitor".192

Como a todo direito corresponde um dever, admitir que alguém tenha o

"direito" de visitar o outro, significaria aceitar que este teria o "dever" de

sujeitar-se (dever de sujeição) ao exercício do primeiro, ou noutras palavras, o

visitado teria de suportar a ação do visitante, o que sem dúvida violaria os

seus direitos fundamentais à liberdade e à intimidade da pessoa humana.

Trata-se de um direito de personalidade, na categoria do direito à

liberdade, segundo o qual o indivíduo no exercício desse direito recebe as

                                                
192 Código Civil português artigo 1.905, nº 3: "No caso referido no número anterior, será
estabelecido 'um regime de visitas ao progenitor ou progenitores' a quem não tenha sido confiada a
guarda do filho, a menos que excepcionalmente o interesse deste o desaconselhe"; e artigo 1.919, nº
2, do mesmo código: "Se o menor tiver sido confiado a terceira pessoa ou a estabelecimento de
educação ou assistência, será estabelecido um 'regime de visita aos pais', a menos que,
excepcionalmente o interesse do filho o desaconselhe".
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pessoas com quem quer conviver. No tocante às pessoa maiores, esse direito

se exercita pessoalmente, sem qualquer dificuldade, porque em geral ninguém

recebe visita contra a sua própria vontade. Quanto aos menores, a categoria

jurídica não muda, mas na prática, enquanto a pessoa maior exerce por si

mesmo o seu direito, selecionando as pessoas da comunidade que quer

receber em seu convívio, o menor, em especial as crianças, não tem escolha,

uma vez que o seu direito é exercitado por seu representante ou assistente,

algumas vezes contra o seu próprio interesse.

Todas as pessoas têm a faculdade de receber visita, decorrente do seu

direito à convivência familiar e comunitária, previsto no artigo 227 da

Constituição Federal. Além da norma constitucional citada, o menor tem esse

mesmo direito especificamente assegurado pelos artigos 16, inciso V, e 19 do

Estatuto da Criança e do Adolescente, assistindo-lhe por isso o direito de ser

visitado por qualquer pessoa do seu interesse.

Em suma, mesmo os pais não separados têm o dever de respeitar a

visita de outros parentes ou de pessoas estranhas à relação parental, porque o

menor tem o direito de personalidade à visita. O pai separado tem o dever

parental (resultante do pátrio poder) de visitar o filho que se acha sob a guarda

do outro genitor. Conseqüentemente, ao menor assiste direito de dupla

natureza: o direito de personalidade de ser visitado por qualquer pessoa que
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lhe tenha afeto e, especialmente, o direito (correlato do dever parental) de ser

visitado pelo pai que não tem a guarda.

Por outro lado, o regime de visita há ser disciplinado de acordo com a

idade do menor. A visitação das crianças deve sujeitar-se a regras distintas

das estabelecidas para a visitação de adolescentes. No tocante às crianças,

impõe-se a diferenciação de disciplina conforme a faixa etária em que se

encontra o menor. Assim, por exemplo, se a criança está na fase de

amamentação, não é recomendável visitação do pai por período de tempo que

ultrapasse o horário da alimentação dela. Porém, se a criança se acha numa

faixa de idade que lhe permita uma relativa autonomia, as visitas devem ser

programadas de maneira que o pai que não tem a guarda possa manter

contatos freqüentes e regulares com os seus filhos. Na adolescência é

prudente que se criem mecanismos de relacionamento que viabilizem tanto

quanto possível o regime aberto de visitas, condicionado, evidentemente, às

conveniências do menor e à privacidade do genitor que detém a guarda. Mas

até mesmo entre os adolescentes, não é possível criar-se um regime uniforme

de visitas, posto que varia a forma de tratamento entre os pais e os filhos

consoante a faixa etária dos mesmos. Assim, o disciplinamento da visita a um

menor de 12 anos deve prever normas diferentes em relação às visitas de

adolescentes na faixa de 16 a 18 anos.
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De qualquer sorte, objetivando os superiores interesses do menor, a

visita deve submeter-se às mesmas limitações impostas ao genitor guardião,

(inidoneidade, desqualificação ética, imaturidade psíquica, incapacidade ou

qualquer defeito de ordem biopsicológica). Em casos excepcionais, a visita

pode ser suspensa quando se evidencia prejudicial ao menor. EDUARDO DE

OLIVEIRA LEITE chamou a atenção para uma tendência observada junto à

grande maioria da doutrina brasileira que "pende inexoravelmente em direção

ao absolutismo do direito de visita, 'por pior que seja o procedimento do pai',

o que nos causa perplexidade - diz ele - uma vez que, em tais hipóteses, estar-

se-ia priorizando os interesses egoísticos do pai, em manifesto detrimento dos

superiores interesses do filho".193

Tem-se então que o direito de ser visitado por aquele a quem se tem

afeto deve ser respeitado independente da origem do parentesco, devendo ser

guiado à luz da psicologia e da doutrina da proteção dos interesses do menor,

havendo, nessa seara, também a desbiologização da paternidade.

                                                
193 Op. cit., p. 71. Eduardo de Oliveira Leite comenta às páginas 69 a 71 da obra referida, a posição
assumida por Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, Ney de Mello Almada, Orlando
Gomes, Caio Mário da Silva Pereira, Maria Helena Diniz e Castelo Branco Rocha, todos eles
defendendo o ponto de vista de que o "direito de visita não pode ser negado em hipótese alguma".
Alguns falam em "irrenunciabilidade" ou "inabdicação". Partem esses do entendimento equivocado
de que a visita é um "direito" do pai e não um dever do pai, segundo nos parece. O pai não pode
renunciar ou abdicar do direito de visita, simplesmente porque não lhe assiste tal direito. É obvio
que não poderia ele renunciar a um direito que não tem !
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CONCLUSÃO

Numa análise histórica do conceito de família vimos primeiramente

uma sociedade patriarcal e parental, na qual se criou um casamento

indissolúvel, tornou-se a mulher relativamente capaz ao casar e reconheceu-se

os filhos havidos dentro de um casamento como filhos do pai, impedindo-se

qualquer possibilidade de reconhecimento dos descendentes que

excepcionassem tal regra, com a única finalidade de preservar a família. A

presunção pater is est expulsou-os do convívio social e do mundo jurídico

existente à sua volta.

No entanto, o que preservou a família não foi, com certeza, a lei civil,

mas a sua própria evolução, com o movimento de mulheres, com a queda de

preconceitos, com a ascendência da dignidade da pessoa humana, que

derrubou tabus e vivificou a entidade familiar.

A alteração de valores sentida na sociedade não tolerou mais o

estabelecimento de filiações fictas. Os progressos científicos no âmbito da

genética derrubaram a supremacia da verdade jurídica como forma de

estabelecimento da paternidade, através da identificação consangüínea do

genitor, direito personalíssimo, condiz com a própria imagem e identidade do

ser humano. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, ordenou um
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tratamento igualitário a qualquer tipo de filiação, assegurando o direito, a toda

criança, de conhecer suas origens e seus parentes consangüíneos.

A Justiça brasileira, assim, teve base legal para amparar as pretensões

de declaração da paternidade biológica. No entanto, essa via não se revelou

apta a assegurar uma paternidade que correspondesse à idealizada pela Magna

Carta, com solidariedade, dedicação e assistência amplas. Na medida em que

a verdade consangüínea se mostrava insuficiente para garantir seu exercício

com responsabilidade, surgiu a necessidade de valorizarem-se elementos

outros que definissem uma verdadeira relação paterno-filial.

É indubitável que do estado da pessoa decorrem direitos e obrigações.

Entretanto, a única forma de garantia do cumprimento dos deveres que

emanam do estado de pai é a vontade. A dedicação de uma pessoa para com

outra só pode ser assegurada pelo amor. Uma terceira verdade revelou-se,

assim, no estabelecimento da filiação, identificando a figura paterna através

do desvelo e serviço com que se entregava a seu filho. Puderam ser

apresentados, então, três verdades na busca da real filiação: jurídica, biológica

e socioafetiva.

A última revela-se pelo tratamento diário dispensado pelos pais durante

a criação, consistindo na posse de estado de filho. Essa se exterioriza pelos

fatos, não sendo tal postura assegurada por nenhum mandamento legal,
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tampouco pelo vínculo biológico. Portanto, revela-se como a mais verdadeira

filiação, apta a declarar a paternidade, posto que somente esta é capaz de

garantir a estabilidade de alguém perante a sociedade.

As crianças e adolescentes, por possuírem características específicas

devido à sua peculiar condição de pessoas em vias de desenvolvimento,

tiveram seus cuidados priorizados na Carta Federal de 1988 e no Estatuto da

Criança e do Adolescente. Para tanto, foi-lhes assegurada a vida em família,

garantindo-lhes o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa

humana, através da Doutrina de Proteção Integral à infanto-juventude.

Subsistindo, por ocasião dos princípios constitucionais, apenas duas

verdades em matéria de filiação, em que pese sejam ambas meios para buscar-

se o respeito aos interesses da criança, em certas situações, uma delas poderá

ser desconsiderada em favor da outra, no intuito de protegê-la, sobretudo

porque a decisão a ser tomada terá reflexos diretos sobre sua situação fática,

comprometendo, conseqüentemente, sua identidade.

No que concerne à família, por ser entendida como uma relação de

valorização entre seus membros, o direito de família reconheceu que os

melhores pais nem sempre são aqueles que geram os filhos, mas as pessoas

que, de fato, exercem a paternidade, porque o afeto é o único em muitos casos

capaz de permitir a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana,
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em especial da criança. Portanto, foi consagrada a paternidade socioafetiva

pela Doutrina da Proteção Integral, sobrepondo-a à biológica.

Ademais, a Carta Federal de 1988 determinou a paridade entre os filhos

de qualquer origem, na linha ideológica da concepção eudemonista, que

alterou a percepção jurídica de família, repersonalizando suas relações rumo à

valorização do sujeito. Nessa esteira, destacou a família nuclear, que se

distingue de todos os outros padrões familiares pelo seu peculiar sentido de

solidariedade que une os membros da unidade doméstica pela espontânea

vontade. No que priorizou a realização pessoal, também consagrou a verdade

socioafetiva, garantindo lugar de destaque ao afeto no reconhecimento das

relações paterno-filiais.

O legislador brasileiro não contemplou expressamente a posse de

estado como suporte fático para construir a filiação quando inexiste título para

comprová-la. A jurisprudência e a doutrina procuram enquadrá-la como um

fato, integrando-a implicitamente no sistema jurídico.

A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental do Estado

Social Democrático de Direito e há necessidade que as normas

infraconstitucionais, sobretudo as decisões dos aplicadores estejam em

conformidade com os valores constitucionais, em especial os atinentes à

existência humana. A tendência que consagra a paternidade socioafetiva como
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forma de estabelecimento da filiação tomou forma e, efetivamente, vem sendo

corroborada nas decisões judiciais por tratar-se de uma realidade que se

impõe a cada dia.

O aplicador do direito, a partir da jurisprudência, está construindo o

caminho que futuramente levará à normatização com integração plena e

expressa da posse de estado de filho no ordenamento jurídico brasileiro.

Consagrada, terá a função criadora de um estado de filho em sua plenitude.

Desse modo, afirmará a noção de interesse superior da criança como critério

principal e indispensável à solução das questões litigiosas no âmbito familiar.

O objetivo da Lei Maior é tutelar primeiramente o indivíduo enquanto

ser. Neste diapasão, buscará um sentido de justiça na elaboração e aplicação

das leis protetivas da família. Por isso, torna-se necessário que os operadores

do direito de família compreendam a dimensão constitucional atribuída a esse

ramo do direito, buscando interpretá-lo à luz dos princípios da dignidade da

pessoa humana e da igualdade e, ainda, das disposições do Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Estabelecido o estado de filho afetivo, dele emana um recíproco feixe

de direitos e deveres entre pais e filhos, morais e patrimoniais. Esses, devem

derivar da família como conseqüência natural do verdadeiro sentido da

relação de paternidade na concepção eudemonista. A norma insculpida no
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diploma Constitucional tem como maior propósito aniquilar as

discriminações, concedendo uniformemente os direitos advindos da relação

paterno-filial.

Consoante o exposto, sustenta-se o surgimento de um direito para

todos, numa tutela social ampla, capaz de atender à realidade cultural

brasileira, tornando o direito efetivo e útil em sua aplicação. Dada a

repersonalização das relações familiares, a liberdade de escolha de cada

indivíduo quanto às pessoas com quem vai compartilhar sua vida deve ser

respeitada, e o Judiciário deve apenas louvar a relação afetiva estabelecida

entre os membros da família, para garantir a dignidade do ser humano.



267

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALMEIDA, Maria Christina. A Paternidade Socioafetiva e a Formação da

Personalidade. O Estado e os Estados de Filiação. Revista Jurídica Del Rey,

Belo Horizonte : Del Rey/IBDFAM, 2002, n. 8, maio 2002. (Número

especial).

BARROS, Fernanda Otoni de. Paternidade. Do Direito do Pai: sobre a

Paternidade no Ordenamento Jurídico. Revista Brasileira de Direito de

Família. Porto Alegre : Síntese/IBDFAM, v. 6, jul./ago./set. 2000.

BITTAR, Carlos Alberto (org.). O direito de família e a Constituição de

1988. São Paulo: Saraiva, 1989

BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade, Posse do

Estado de Filho: Paternidade socioafetiva. Porto Alegre : Livraria do

Advogado, 1999.

BOSCARO, Márcio Antônio. Direito de Filiação. São Paulo : Revista dos

Tribunais, 2002.

BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Novos Contornos do Direito de Filiação:

a Dimensão Afetiva das Relações Parentais. Revista da AJURIS, Porto

Alegre : Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 26, n. 78, jun. 2000.



268

BRUNO, Denise Duarte. Família socioafetiva. Revista Jurídica Del Rey,

Belo Horizonte : Del Rey/IBDFAM, n. 8, p. 27, maio 2002. (Número

especial).

CAHALI, Y. S. Dos Alimentos, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1984.

CAMBI, Eduardo. O Paradoxo da Verdade Biológica e Sócio-Afetiva na

Ação Negatória de Paternidade, Surgido com o Exame do DNA, na Hipótese

de "Adoção à Brasileira. Jornal Síntese, Porto Alegre, v. 59, jan. 2002.

CARBONERA, Silvana Maria. O Papel Jurídico do Afeto nas Relações de

Família. In: FACHIN, Luiz Edson. (coord.). Repensando Fundamentos do

Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro : Renovar, 1998.

CHAVES, Antônio. Adoção. Belo Horizonte: Del Rey, 1995

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro : Nova Fronteira. 2.ed. rev. e acrescida de

um suplemento. 10ª impressão: fev. 1998.

DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo : Saraiva, 1998. v. 2.

______. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 17.ed. São

Paulo : Saraiva, 2002. 5 v.



269

FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade

Presumida. Porto Alegre : Sérgio Antônio Fabris, 1992.

______. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. Revista

AJURIS, v. 20, n. 57, mar. 1993.

______. Limites e Possibilidades da Nova Teoria Geral do Direito Civil.

Revista de Estudos Jurídicos, v. II, n. 1, ago. 1995.

______. A Tríplice Paternidade dos Filhos Imaginários. ALVIM, Teresa

Arruda (coord). Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Direito de

Família: Aspectos Constitucionais, Civis e Processuais. São Paulo : Revista

dos Tribunais, 1998. v. 2.

_______, Luiz Edson; LIRA, Ricardo Pereira (coord.). Elementos Críticos do

Direito de Família: Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro : Renovar, 1999.

FELIPE, J. Franklin Alves; ALVES, Geraldo Magela. O Novo Código Civil

Anotado. Colaborador João Bosco Cascardo de Gouvêa. Rio de Janeiro :

Forense, 2002.

GARCIA, C. A clínica do social. Belo Horizonte: Mestrado em Psicologia da

UFMG, 1997.



270

JHIERING, Rudof, Von. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen

Stufen seiner Entwicklung, v. 2 1ª parte, 7. ed., Leipzig: Druck und Verlag

von Breitkopf & Haertel, 1929.

GOMES, Orlando. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

______. Direito de Família. Forense, Rio de Janeiro, 1993.

______. Obrigações. Forense, Rio de Janeiro, 1993.

______. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989.

STRENGER, Guilherme Gonçalves. Guarda de Filhos. São Paulo: LTr.,

1998.

GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. O direito de visitação do pai não-

biológico. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 2, ano 1, abr./jun. 2000.

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Dicionário de Direito de Família. 2.ed. rev. e

ampl. Rio de Janeiro : Forense. 1987.

KELSEN, H. "La Función de La Constitución". In Derecho y Psicoanálisis,

Teoria de las ficciones y función dogmática, Buenos Aires: Libreria Hachette

LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de Direito de Família. São Paulo : RT,

1994.



271

______. Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais: a Situação Jurídica

de Pais e Mães Solteiros, de Pais e Mães Separados e dos Filhos na Ruptura

da Vida Conjugal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1997.

LEGENDRE. P. O amor do censor. Rio de Janeiro: Forense Universitária -

Colégio Freudiano, 1983.

LOSEKANN, Luciano André. Paternidade: Elo Biológico ou Afetivo?

Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 27, n. 83, p. 243-259, set. 2001.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio Jurídico da Afetividade na Filiação. In:

Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família, Belo Horizonte: Del

Rey

MADALENO, Rolf Hanssen. Novas Perspectivas no Direito de Família.

Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000.

____________, Rolf Hanssen. Alimentos e sua Restituição Judicial. Revista

Jurídica, n. 211, maio 1995.

___________, Rolf Hanssen. Novas Perspectivas no Direito de Família.

Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000



272

______. A Multa Afetiva. Aspectos Processuais do Direito de Família.

Revista Jurídica Del Rey, Belo Horizonte : Del Rey/IBDFAM, n. 8, maio

2002. (Número especial).

_____. Alimentos e sua Restituição Judicial. Revista Jurídica, n. 211, maio

1995.

MARQUES, Claudia Lima; CACHAPUZ, Maria Cláudia (col.) VITÓRIA,

Ana Paula da Silva (col.). Igualdade entre Filhos no Direito Brasileiro Atual -

Direito Pós-Moderno? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 764, 1999.

MICHEL, Andrée. Modèles sociologiques de la famille dans les societés

contemporaines. Archives de philosophie du droit: réforme du droit de la

famille. Paris: Sirey, t. 20, 1975.

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito de

Família. 34.ed. rev. São Paulo : Saraiva, 1997. v. 2

_________. Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, São Paulo :

Saraiva, 4º vol. 1ª parte, 1997

MUNIZ, Lamartine e, Curso de Direito de Família, Juruá, Curitiba, 1988.

OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Alimentos e Investigação de

Paternidade. 3.ed. rev e ampl. Belo Horizonte : Del Rey, 1998.



273

______. Relacionamento Interfamilial. Interfaces e Conexões Do Direito de

Família. Del Rey Revista Jurídica, Belo Horizonte : IBDFAM, 2002, n. 8,

maio. (Número especial).

OLIVEIRA, Guilherme de. Sobre a verdade e a ficção no direito da família.

Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 1975.

OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de

Família. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro :

Forense, 1990, p. 417. v. 5.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha Pereira (org.). Direito de família

contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1997

PEREIRA, Sérgio Gischkow. Algumas Questões de Direito de Família na

Nova Constituição. A Igualdade na Filiação, Inclusive para Adotados.

Revista AJURIS, n. 45, v. 16, março 1989.

PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma

Proposta Interdisciplinar. Rio de Janeiro : Renovar, 1996.



274

PERROT, Michelle. Funções da Família. In: História da Vida Privada. Da

Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo : Companhia das Letras,

1991. v. 4.

PROVERA, G. Degli alimenti, p.2 e Bonet Tamón, Derecho de Família,n.

155, citado por Y.S. Cahali.

PONTES, Miranda de. Tratado de Direito Privado, Direito de Família, vol

IX, § 1004.

RADBRUCH. Filosofia do Direito, trad. De Cabral de Marcada.

RIBEIRO, Eduardo. Entrevista Tribuna do Direito. São Paulo, set./1999.

RIVERA, Deodato. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São

Paulo : Malheiros, 1992, apud PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança

e do Adolescente: uma Proposta Interdisciplinar. Rio de Janeiro : Renovar,

1996

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27.ed. atual. por Francisco José Cahali,

com Anotações sobre o Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10-1-2002). São

Paulo : Saraiva, 2002. v. 6.

SANTOS, Beatriz T. da Silva Papa dos, Dever de Assistência Imaterial entre

Cônjuges, 1º edição, 1990.



275

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos

Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre : Livraria do

Advogado, 2001.

SILVA, José Luiz Mônaco da. Questões de Direito de Família. São Paulo:

Ícone Ed., 1997.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização

do Direito Civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2.ed. rev.

e atual. Renovar. Rio de Janeiro/São Paulo : Renovar, 2001.

TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-Constitucional das Relações

Familiares. In: BARRETO, Vicente (org.). COMMAILLE, Jacques et al. A

Nova Família: Problemas e Perspectivas. Rio de Janeiro : Renovar, 1997,

BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Novos Contornos do Direito de Filiação:

a Dimensão Afetiva das Relações Parentais. Revista da AJURIS, Porto

Alegre : Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 26, n. 78 , jun. 2000.

TORNAGUI, Hélio. Instituições de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1977,

v. I,

WALD, Arnold. O Novo Direito de Família. 13.ed. rev. atual. e ampl. pelo

autor, de acordo com a Jurisprudência e com Referências ao Projeto de



276

Código Civil, com a Colaboração do Des. Luiz Murillo Fábregas e da Profª

Priscila M. P. Corrêa da Fonseca. São Paulo : Saraiva, 2000.

WELTER, Belmiro Pedro. Investigação de paternidade socioafetiva. Revista

Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, Síntese/ IBDFAM, v. 6,

jul/ago/set. 2000.

______. Alimentos no Código Civil. De acordo com a Lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002. Porto Alegre : Síntese, 2002.

______. Igualdade entre as Filiações Biológica e Socioafetiva. São Paulo :

Revista dos Tribunais, 2003.

VELOSO, Zeno. Negatória de Paternidade: Vício de Consentimento. Revista

Brasileira de Direito de Família, n. 3, Porto Alegre : Síntese, p. 73,out./dez.

1999.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 3.ed. São Paulo : Atlas, 2003. v. 6.

ZIZEK, Slavoj. Eles não sabem o que fazem: o sublime objeto da ideologia.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.

                                                


