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Eis a bruta interrogação: por que é que o 

sapo, que vive de dar saltos, não salta a 

própria condição? 

  

Hércules de Almeida Mendes, saudoso 

artista plástico e intelectual alagoano. 

 

 

As leis e as instituições são como 

relógios; de tempos em tempos, é preciso 

saber pará-las, limpá-las, por óleo e 

recolocar na hora certa. 

 

George Gordon, Lord Byron. 

 

 

Tendo ou não sangue real, Dastan 

sempre foi um filho para o nosso pai, e 

um irmão para Garsiv e para mim, um 

verdadeiro Príncipe da Pérsia. 

 

Jordan Mechner, Príncipe da Pérsia: As 

Areias do Tempo. 
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Resumo 

 Através de uma abordagem principiológica em torno do problema geral 

da parentalidade socioafetiva, este trabalho intenta investigar a possibilidade da 

concessão judicial do direito de convivência com o enteado, ao ex-cônjuge/ unido de 

fato, quando da dissolução da sociedade conjugal; não sendo objeto do estudo aqui 

proposto, questões relativas à assunção das responsabilidades parentais, ou, mesmo, do 

estabelecimento da residência, nesses casos, entre eles.  

Evidentemente, apenas quando houver se constituído considerável laço 

afetivo, solidificado com a posse do estado de filho, durante o período de convivência 

comum – que, se rompido, poderá trazer inúmeros prejuízos ao regular desenvolvimento 

do menor, desde que seu interesse superior assim o aconselhe. 

Dessa forma, procurar-se-á de forma bastante sucinta, na parte 

introdutória, apresentar um panorama geral acerca do Direito enquanto forma de 

controle social e seu compromisso com o respeito e promoção da dignidade da pessoa 

humana; posteriormente, tratar-se-á da família contemporânea, da filiação e do Direito 

de Convivência. 

A fim de consubstanciar os argumentos levantados, trar-se-ão, além de 

citações oriundas da doutrina, orientações jurisprudenciais; no sentido de se demonstrar 

algum indicativo do posicionamento trilhado pelos Tribunais (Brasileiros e Portugueses) 

sobre os pontos investigados no presente estudo. 

 

 

 

Palavras chave: Afetividade, Direito de Convivência, Interesse Superior da Criança. 
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Abstract  

Through a principled approach to the general problem of socio-affective 

parenting, this work aims to invetigate the possibility of the judicial granting of the right 

of cohabitation with the stepchild, to the former spouse / united in fact, upon the 

dissolution of the marital society; not being object of the study proposed here, questions 

related to the assumption of the parental responsibilities, or, even, the establishment of 

the residence, in these cases, among them. 

Evidently, only when a considerable affective bond is established, 

solidified with the possession of the state of child, during the period of common 

coexistence - which, if broken, can bring innumerable damages to the regular 

development of the minor, as long as his superior interest so advises him. 

Thus, it will be very succinctly sougth, in the introductory part, to 

presente an overview of the Law as a form of social control and its commitment to 

respect and promote the dignity of the human person; later, it will be about the 

contemporary family, the affiliation and the Rigth of Coexistence. 

In order to substantiate the arguments raised, we will bring, besides 

citations from the doctrine, jurisprudential guidelines, in order to demonstrate some 

indication of the position taken by the Courts (Brazilian and Portuguese) on the points 

investigated in the present work. 

 

 

 

Keyword: Affectivity, Right of Coexistence, Higher Interest of the Child. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como pano de fundo uma questão que vem se 

tornando cada vez mais comum e evidente no seio da sociedade moderna: a afetividade 

como pedra fundamental e angular para a constituição e modificação das relações 

jurídicas familiares. 

Ante o passar dos tempos e o evoluir das sociedades, o Direito de Família 

sofreu significativo e profundo processo de desinstitucionalização e 

despatrimonialização, motivo pelo qual começa a entidade familiar contemporânea a se 

preocupar muito mais com a valorização da dignidade humana de cada um de seus 

integrantes, do que, própria e necessariamente, com a instituição em si considerada. 

Supera e transcende o conceito minimalista e anacrônico que a relegava ao ambiente 

propício e adequado para a transmissão legítima de patrimônio, por meio da 

confirmação genética da respectiva linhagem; convocando-a a ostentar, agora, o 

estandarte da comunhão de vida, onde seus componentes partilham projetos e 

experiências pessoais, multiplicando alegrias e dividindo angústias, no sentido da busca 

por compreensão e apoio mútuos, representando, assim, o porto seguro em que todos 

desejam atracar ao fim do dia, tenha sido ele de tormenta ou calmaria. 

Através de uma abordagem principiológica em torno do problema geral 

da parentalidade socioafetiva, este trabalho intenta investigar se a afetividade seria 

capaz de romper com a quase onipotência do liame biológico no sentido de garantir, por 

exemplo, ao ex-cônjuge/companheiro(a), o Direito de Convivência com o enteado(a), e 

vice-versa, quando da dissolução da sociedade conjugal; desde que, identificada e 

reconhecida no primeiro(a) a figura primária de referência da criança, ou, ao menos, que 

este convívio apresente importância tal que influencie diretamente o regular e sadio 

desenvolvimento da personalidade do menor. Devendo, então, em caso afirmativo, ser-

lhe este garantido(a), independentemente de „pedigree” – por tratar-se, 

indiscutivelmente, de questão do seu mais relevante interesse superior. 

Haja vista o desenvolvimento da tecnologia – que tornou possível a 

determinação, com praticamente cem por cento de certeza, do estabelecimento da 

progenitura por meio do mapeamento – e consequente rastreamento genético; conquanto 
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de grande validade científica, uma vez que esclarece, de modo definitivo e inconteste a 

ancestralidade biológica, acabou por reduzir o instituto da filiação à mera 

compatibilidade orgânica de moléculas desoxirribonucleicas. Desconsiderando 

completamente todo o contexto que o cerca, inferindo que da identidade genética, 

exclusivamente e por si só, originar-se-iam os laços afetivos que engendram todo o 

cuidado e proteção que a condição de vulnerabilidade da prole tanto exige e de que 

necessita. 

Na conjuntura dos dias atuais – em que o rompimento das sociedades 

conjugais se desmistificou, tornando-se bastante frequente – surge uma nova 

modalidade de entidade familiar, a família recomposta, que, muitas vezes, é formada 

não apenas pelos atuais consortes e prole em comum, mas, também, por filhos oriundos 

de relacionamentos anteriores, que, agora desfeitos, proporcionam o convívio com 

“novos membros familiares”; não oferecendo a ausência de compatibilidade genética 

qualquer empecilho para a já referida comunhão de vida entre, por exemplo, padrasto e 

enteado, que, conforme o caso pode ser bem mais intensa e efetiva do que a relação 

oriunda da mera inseminação, natural ou artificial. Sendo, portanto, perfeitamente 

possível que o ex-companheiro da mãe desempenhe papel muito mais verdadeiro, 

presente e ativo na vida da criança que o próprio progenitor, cujo tolhimento poderia 

acarretar-lhe sérios e irreversíveis danos psicológicos. 

A derrocada da família nuclear, pura, intacta, irrepreensível, com filhos 

biológicos próprios – mantenedora do bom nome da casta perante a sociedade e 

proporcionadora da utópica paz doméstica por meio de um modelo padronizado e 

predeterminado de felicidade – vem, progressivamente, dividindo o protagonismo com 

a, até então, coadjuvante família recomposta. 

Ainda assim, tal fato não foi capaz de alforriá-la por completo do pesado 

grilhão que a estigmatiza e marginaliza ao atribuir-lhe a pecha extremamente negativa e 

discriminatória de mestiça, incongruente e problemática, que, oriunda da desventura e 

da frustração da união precedente, deve a todo custo ser evitada. Tanto por escancarar a 

quixotesca ficção de indissolubilidade do matrimônio, quanto por pretender substituir o 

pai/mãe pela nefasta e obscura figura do padrasto/madrasta, cujos objetivos principais 
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consistem em – além de descarregar toda a fúria do fracasso de uma união precedente 

que não deu certo, ou mesmo da impossibilidade de ter filhos biológicos próprios – 

subtrair a quota parte do patrimônio que caberia ao herdeiro legítimo com quem é 

obrigado a conviver. 

Evidentemente o fenômeno social quase nunca segue o roteiro tão bem 

traçado e delineado pelos contos de fada. E, contrariando-os, torna cada vez mais 

comum e frequente, a constatação óbvia de que muitas vezes é latente a sobreposição 

dos indesatáveis laços afetivos oriundos de uma relação de confiança; obtidos por meio 

da convivência diária, cuja inexistência de vínculo biológico torna-se absolutamente 

prescindível. E, exatamente por isso, o rompimento abrupto que deságua na privação 

deste inexorável liame, exclusivamente lastreado no afeto e não na compatibilidade 

genética, poderia gerar uma série de situações constrangedoras, desnecessárias e 

injustas. 

Basta imaginar, por exemplo, uma mulher, que logo após engravidar, ou 

mesmo dar à luz, contrai novo matrimônio ou união de fato, convivendo cerca de dez 

anos com seu consorte, desempenhando o padrasto ativamente, durante esse tempo, a 

função de figura de referência primária da criança, conjuntamente com o progenitor não 

guardião ou apesar dele, participando efetivamente da formação e desenvolvimento do 

projeto de vida do infante; comemorando vitórias, amargando derrotas e angústias, 

preocupando-se e tratando doenças, dentre outros. 

Não obstante, ante eventual dissolução do relacionamento com a mãe, 

encontrar-se-á completamente vulnerável e desprotegido de tutela jurídica em relação ao 

respectivo Direito de Convivência, que, por sua vez, pode vir a ser absolutamente 

primordial não apenas para si, mas também, para o regular desenvolvimento da 

personalidade e autonomia do enteado, cujo interesse superior exige e impõe proteção.  

Conquanto o progenitor, a qualquer momento, e independentemente de 

qualquer tipo de convívio (por mínimo que seja), com o extrair de uma única gota de 

sangue comprovativa de sua descendência, já visse garantido, a priori, o convívio com 

seu “filho legítimo”, ressalvados, evidentemente, outros fatores comprovativos 

posteriores da nocividade deste contubérnio. 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 4 das 334 

 

 

Assim sendo, procurar-se-á de forma bastante sucinta, na parte 

introdutória, apresentar um panorama geral acerca do Direito enquanto forma de 

controle social e seu compromisso com o respeito e promoção da dignidade da pessoa 

humana; posteriormente, tratar-se-á da família contemporânea, da filiação e do Direito 

de Convivência. 

A fim de consubstanciar os argumentos levantados, trar-se-ão, além de 

citações oriundas da doutrina, orientações jurisprudenciais, no sentido de se demonstrar 

algum indicativo do posicionamento trilhado pelos Tribunais sobre os pontos 

investigados no presente trabalho. 

Restando claro não se tratar de uma tese de Direito Comparado, far-se-á 

um demonstrativo em relação ao tema proposto entre os Direitos Brasileiro e Português, 

não apenas em virtude da nacionalidade brasileira do candidato, nem da localização 

geográfica da Faculdade onde investiga; mas, principalmente, em face do tratamento 

diferenciado conferido à questão em foco, que no Brasil, conquanto conte com 

expressivo número de provimentos judiciais, depara-se com a ausência de 

regulamentação legal referente ao assunto. Já em Portugal, o advento do art.1.904º A do 

Código Civil Português trouxe importantes modificações nesse sentido. Some-se a isso 

a descendência da Ciência Jurídica da outra em relação a esta, que, malgrado distintas, 

apresentam, além de determinadas semelhanças
1
, o mesmo objetivo, vale dizer, tornar 

possível a convivência, ao menos harmoniosa, entre os indivíduos. 

                                                
1Susana Almeida e Zamira de Assis reforçam a importância de um comparativo, nessa temática, entre 

Brasil e Portugal, haja vista em face do processo de colonização adotado, a única ordem jurídica que 

vigorava entre estes dois países era exclusivamente a ditada pela Metrópole. Sendo exatamente o Direito 
Português a instituição determinante das bases da formação jurídica brasileira ainda nos primeiros anos 

do século passado; seja em relação à formação cultural dos estadistas da época, seja porque o corpo 

docente dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, embora já independente, era, em sua grande maioria, 

formado por professores portugueses. Tal legado não desapareceria simplesmente com a mera 

desvinculação da Coroa Portuguesa, que por si já havia fincado estruturas sociais e institucionais tão 

profundas que até hoje não se extinguiram; mesmo diante das várias transformações próprias inerentes a 

uma sociedade intelectualmente emancipada e politicamente soberana. ALMEIDA, Susana; ASSIS, 

Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.86 e 87. Na 

mesma direção, Carmela Salsamendi de Carvalho preleciona que a história do Direito Civil Brasileiro 

começa pela vigência das Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), as 

últimas, mais especificamente o Livro 4º, parte relativa ao Direito Civil, cotinuou vigente mesmo após a 

proclamação da independência do Brasil em 1822, sobrevivendo até aos primeiros anos da República 
Velha; quando, em 1917, entrou em vigor o primeiro e verdadeiro Código Civil Brasileiro, que, até então, 

não passava de um aglomerado variável de leis, assentos, alvarás, resoluções e regulamentos, com o fito 
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Por fim, ressalta-se igualmente não se tencionar atingir o esgotamento do 

assunto acerca do tema investigado, mas, tão somente oferecer um contributo, por 

mínimo que seja, para a discussão e, se possível, solução para a problemática aqui 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
de suprir, reparar e sustentar as Ordenações do Reino. Muito disso deve-se a Teixeira de Freitas, cuja 

habilidade e técnica jurídica apurada (e refinada) muito contribuiu para prolongar a vigência das 

Ordenações no Brasil e, consequentemente, postergar a elaboração de um Código Civil Brasileiro. 

CARVALHO, Carmela Salsamendi de. Filiação Socioafetiva e “Conflitos” de Paternidade ou 
Maternidade: A Analíse sobre a Deconstituição do Estado Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: 

Juruá, 2012, p. 21. 
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Capítulo 1 

 

O Direito enquanto forma de controle social e agente promotor da dignidade 

humana 

 

1.1. O Direito como forma de controle social 

 

Desde o surgimento do primeiro grupo humano sobre a Terra, restou 

evidente a necessidade de uma forma de controle que viesse a regulamentar o convívio 

social, já que, apesar de os homens não prescindirem da convivência com seus 

semelhantes, não conseguem abandonar, por completo, o instinto natural e egoísta de 

querer que sua vontade prevaleça, a todo custo, sobre a dos demais; configurando, 

então, a padronização dos pensamentos e atividades do grupo social a pedra 

fundamental de toda existência que se pretenda social
2
. 

A norma jurídica encontra sua matéria-prima no fato social
3
, jamais 

podendo ser apartada da sociedade a que intenta regulamentar, haja vista o Direito ter 

uma base essencialmente social
4
, sendo imprescindível, àqueles que pretendam alcançar 

                                                
2Giselda Hironaka e Priscila Agapito advertem que, na medida em que regula as relações humanas, o 

Direito não tem sentido nem razão de ser, se não for ele mesmo humano; essa construção, aparentemente 

pleonástica, serve para demonstrar o que deveria ser evidente para todos, que o Direito não intenta a 

limitação arbitrária das liberdades, muito pelo contrário, seu objetivo é, reconhecendo-as, tutelar os 

anseios de cada comunidade. Propiciando a cada indivíduo, na maior medida possível, a fruição de sua 

existência e a oportunização de caminhos que realizem ao máximo sua condição humana. HIRONAKA, 

Giselda Maria Fernandes Novaes; AGAPITO, Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes. Diretivas 

antecipadas de vontade como instrumento de concretização do direito fundamental à morte digna. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito 
Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019, p.197. 
3Felipe Rosa ressalta que a norma jurídica é resultado da realidade social emanando, pois, da 
sociedade, de seus instrumentos e instituições destinados a formular o Direito, refletindo nele, além 
de seus objetivos, suas crenças e valorações. ROSA, Felipe Augusto de Miranda. Sociologia do 

Direito: o fenômeno jurídico como fato social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 44. 
4Paolo Grossi reconhece há muito a derrocada do mito da perfeita independência do civilista, o qual não 

poderá prescindir do socorro à investigação sociológica para contribuir com desenvolvimento do seu 

processo cognitivo; posição essa, já assumida desde 1969 por Pietro Perlingieri, que tem por pressuposto 
uma concepção dinâmica do Direito Civil. GROSSI, Paolo. Scienza Giuridica Italiana: Un profilo 

storico. Milano: Giufrè Editore, 2000, p.157 e 158. 
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a compreensão do fenômeno jurídico, transitar primeiro pelo o fenômeno social, 

abarcando suas origens, desenvolvimento e repercussão, para posteriormente entender a 

relação estabelecida entre eles
5
. 

O Direito em seu íntimo relacionamento com o fato social deve 

compreender não apenas o comportamento e a estrutura social vigentes, senão proceder, 

também, a uma análise referente às mudanças sociais, bem como suas formas e fatores
6
, 

primordialmente tendo-se em conta a dinamicidade vertiginosa apresentada pelos 

costumes e usos sociais
7
. 

Exatamente por isso, não deve a Ciência Jurídica considerar apenas os 

aspectos superficiais da realidade social, devendo ir mais além, perquirindo elementos 

que exijam uma imersão mais profunda no contexto social vigente
8
, no sentido de 

                                                
5Eros Roberto Grau anuncia que embora seja o Estado quem positive o Direito posto, este já preexistia 

como Direito pressuposto; brotado da sociedade, à margem da vontade individual dos homens, cuja 

prática modifica e, o decurso do tempo fatalmente alterará as condições que o geraram, não sendo, pois, o 

legislador autônomo para criá-loconforme sua livre vontade. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso 

sobre a interpretação/aplicação do Direito. 5. ed. rev. e amp. São Paulo: Malheiros, 2009, p.147 e 148. 

Igualmente Maria Clara Sottomayor alega que o Direito, em face da sua dimensão interdisciplinar, não 

pode e não deve prescindir da análise crítica em relação às teorias provenienetes das outras ciências 

sociais. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades 

Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, 

p.165. Já Alexsander Peczenik, lembra que quanto mais consistente um pensamento, maior o número de 
conexões feitas entre abordagens teóricas diversas, no sentido de complementarem-se os conceitos de 

modo a galgar um sustentáculo sólido e uniforme. PECZENIK, Alexsander. Onlawandreason. Lexington: 

Springer, 2009, p.143. Por seu turno, Ricardo Lucas Calderón alerta que o jurista não pode se dar ao luxo 

de ignorar o contexto sócio-cultural no qual está inserido. Sendo de vital relevância para o 

desenvolvimento de seu mister a compreensão de alterações centrais que possam influenciar suas tarefas; 

como o Direito está inevitavelmente envolto na realidade não pode este prescindir do diálogo com os 

demais paradigmas vigentes em determinado tempo e espaço. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família.2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.49.  
6Pietro Perlingieri assevera que o estudo do Direito, inclusive o do tradicionalmente definido como 

“privado”, não prescinde da análise da sociedade na sua historicidade local e universal, de maneira a 

permitir a individualização do papel e do significado da juridicidade na unidade e na complexidade do 
fenômeno social. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: Introdução ao Direito Civil 

Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.3. 
7Maria Goreth Valadares constata a evidente impossibilidade do Direito em acompanhar, par e passo, a 

evolução da sociedade, que se dá primeiro no campo dos fatos, para, caso encontre repercussão no 

sentimento social, aparecer em uma lei que os regulará; não obstante, tais relações não deixam, 

necessariamente, de ser protegidas, posto que, ainda assim, originam uma série de efeitos jurídicos, que 

exigem postura ativa por parte dos órgãos julgadores. Que não podem negar-se a ouvir os clamores e 

necessidades sociais, não sendo a ausência de regulamentação expressa justificativa plausível para 

impedir o Judiciário de analisar as demandas propostas. VALADARES, Maria Goreth. Os meus, os seus e 

os nossos: as famílias mosaico e seus efeitos jurídicos. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, 

Leonardo Barreto Moreira(Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.130 e 131. 
8Conforme Basarab Nicolescu a abordagem interdisciplinar permite, tanto uma melhor compreensão da 

nossa própria cultura, quanto o respeito mais efetivo às nossas próprias convicções. Logo, assim como em 
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efetuar um retorno à morfologia em análise compreensiva, e, como tal, a atualização do 

Direito
9
. 

Pois, se é verdade que o Direito brota do sentimento social para atuar 

como um instituto regulador da comunidade, ele encontra sua gênese em uma fonte 

muito mais profunda, traduzida na consciência do próprio grupo social, cabendo-lhe tão 

somente institucionalizar determinada conduta para, uma vez revestindo-a de 

obrigatoriedade, torná-la respeitada por parte dos demais. 

Rodrigo da Cunha Pereira evidencia que a realidade continuadamente 

antecede ao Direito, uma vez que a jurisdicização de atos (e fatos) acontece sempre a 

partir da vida concreta do sujeito. Dessa forma, resta em franca decadência, nos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos, a concepção de Direito como estrutura 

formal
10

, que tinha o sujeito abstrato como ponto de partida, acompanhado dos papéis 

                                                                                                                                          
todas as outras áreas da natureza e do conhecimento, unidade aberta e pluralidade complexa não são, 

necessariamente, antagônicas. NICOLESCU, Basarab. The transdisciplinar evolution of learning. 

Disponível em: <http://www.learndev.org/d1/nicolescu_f.pdf>. Acesso em: 20 de agosto de 2018. 
9Flávio Tartuce reitera que a interdisciplinaridade e o alargamento da razão surgem como instrumentos 

para a solução, ou ao menos para tentativa, dos desafios que aparecem para o aplicador e intérprete do 

Direito, pois, se o ordenamento jurídico é um sistema solar, necessita dialogar e interagir com outros 

sistemas científicos. Essa visão multidisciplinar, que se tornou preciosa, também para a esfera privada, a 

partir da teoria tridimensional de Miguel Reale, para quem o Direito é fato, valor e norma, exige que seu 
aplicador seja um sociólogo do ponto de vista dos fatos, um filósofo do ponto de vista dos valores e um 

jurista do ponto de vista das normas. TARTUCE, Flávio. A responsabilidade civil dos pais pelos filhos e 

o bullying. In: LAGRASTA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando (Coords.). 

Direito de família: novas tendências e julgamentos emblemáticos. São Paulo: Atlas, 2011, p.356. No 

mesmo sentido, segundo Luiz Edson Fachin, a complexidade atual do fenômeno jurídico apresenta um 

interessante banco de prova que se abre em afazeres epistemológicos que acolhem as novas demandas da 

juridicidade, ao lado da recuperação discursiva de valores como justiça e ética. Sendo cada vez mais 

comum nos depararmos com interrogações que entrelaçam o Direito e a sociedade. FACHIN, Luiz Edson. 

Teoria crítica do direito civil à luz do Código Civil Brasileiro. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012, p.4. 
10

Conforme Norberto Bobbio, o jurista da atualidade deve voltar-se muito mais para a função dos intitutos 
jurídicos que, propriamente, para a estrutura da norma; já que esta já não mais representa o objetivo 

central da construção normativa como ocorria no século passado, p. 20 e 21. BOBBIO, Norberto. Da 

estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: 

Manole, 2007, p.20. Nessa direção, Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk confirma que a construção do 

sentido hermenêutico da norma não encontra limites exclusivamente na moldura formal, mas, igualmente, 

na força criativa/normativa dos fatos e na necessidade de garantia de segurança jurídica substancial. Para 

tanto, necessita lidar com uma previsibilidade que não se esgota no enunciado normativo abstrato 

anunciativo um discurso de neutralidade; exigindo, ao revés, o engendramento prático de um sistema 

aberto e móvel, em que a estabilização das expectativas, embora não paire acima da história, também não 

se sujeite às intempéries do voluntarismo. Propondo, assim, uma conciliação por intermédio do 

entendimento dialético entre a norma positivada e a força construtiva dos fatos, contextualizando-os na 

ideia de que a ratio normativa há de ser construída no momento de sua aplicação, e conforme as 
especifidades de cada situação em concreto. RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. A metodologia do 

direito civil no pensamento de Luiz Edson Fachin. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO 
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secundários que desempenhava no trânsito jurídico, apenas como proprietário, marido, 

testador e contratante. Atualmente, o Direito gira em torno da pessoa humana concreta e 

das situações jurídicas, tendo em vista, principalmente, o processo de 

Constitucionalização do Direito Civil
11

. Em outras palavras, interessa na relação 

jurídica, atualmente, muito mais o sujeito que seu objeto. Este é um imperativo ético, 

que se impõe especialmente coma introdução do discurso psicanalítico da valorização 

da pessoa humana; não mais se aceitando, exatamente por isso, um Direito adstrito a 

concepções meramente formais, enclausurado em uma moldura positivista. Sendo, pois, 

urgentemente necessário ultrapassar esta barreira, visualizando e compreendendo que só 

é possível a construção de um Direito vivo e em consonância com a realidade social 

pungente se tivermos em mente uma concepção principiológica do Direito
12

. 

Desta feita, resta translúcida a afirmação de que o Direito deve se 

apresentar como um reflexo fiel e nítido da realidade social, não devendo, em hipótese 

alguma, se afastar dela
13

, sob pena de não ser espontaneamente observado, visto ser 

exatamente neste contexto social que se encontra supedâneo para, caso necessário, 

modificar o sentido/alcance das normas vigentes
14

. 

                                                                                                                                          
JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos 
em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.29. 
11Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk e Luiz Edson Fachin registram que o reconhecimento da possibilidade 

dos Direitos Fundamentais operarem sua eficácia nas relações interprivadas é, talvez, o cerne da 

denominada constitucionalização do Direito Civil; já que a Constituição deixa de ser simplesmente 

reputada como uma carta política para assumir a feição de elemento integrador de todo o ordenamento 

jurídico, inclusive do Direito Privado. Dessa forma, os Direitos Fundamentais não constituem apenas 

liberdades negativas exercidas contra o Estado, mas, também, normas a serem observadas por todos 

aqueles que estejam submetidos ao ordenamento jurídico. Tornando, pois, inegável sua eficácia nas 

relações entre particulares, e, diluindo as fronteiras entre o público e o privado, impõe à base esturtural 

tríplice do Direito Privado (propriedade, família e contrato) uma nova leitura; que ao alterar suas 

configurações originais, redireciona-as de uma perspectiva fulcrada no patrimônio e na abstração, para 
outra racionalidade lasterada no valor da dignidade da pessoa. RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; 

FACHIN, Luiz Edson. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e o novo Código Civil: uma 

análise crítica. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.100 e 101. 
12PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.37-40. 
13Hilda Ledoux Vargas afirma que, sob a ótica dessa teoria, que teve, no Brasil, em Miguel Reale seu 

precursor, o Direito deve ser considerado a partir da realidade cultural, implantando-se a concepção da 

necessidade do diálogo com outras ciências para a efetiva compreensão da realidade jurídica que se 

apresenta. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.115. 
14 Para Jorge Martins Ribeiro o Direito, como forma de regular as relações sociais, numa sociedade 
espaço-temporalmente considerada, tem que, além de ser naturalmente permeável aos constantes desafios 

que a realidade constantemente lhe coloca, apresentar soluções condizendes com o fenômeno social 
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Pressupõe-se, assim, uma reciprocidade de existência, influência, e 

condicionamento entre o Direito e o fato social, constituindo este o fundamento de 

existência do outro
15

. 

Ora, o Direito representa um instituto essencialmente vivo, destinado a 

reger os homens, seres que se movem, pensam, agem, mudam e se modificam; logo, não 

deve a lei pretender a imobilização ou cristalização da vida, mas, sim, manter com ela 

um contato íntimo, seguindo-a e adaptando-se a ela
16

. Daí resulta estar destinado a um 

fim social, que permita ao juiz interpretar as leis tendo em conta não apenas as palavras 

do legislador, mas, igualmente, as necessidades sociais a que elas visam disciplinar; 

lastreado na justiça e equidade, no sentido de que a exegese se torne, antes de tudo, real, 

humana e socialmente útil, como bem advertido por Sálvio de Figueiredo Teixeira
17

. 

A harmonia na convivência entre seus semelhantes, tão própria e inerente 

à condição humana, representa o principal objetivo do Direito; contudo, as sociedades 

cada vez mais plurais e diversificadas – em que as instituições nem sempre conseguem 

desempenhar a contento a função pacificadora que delas se esperam – evidenciam o 

conflito de interesses como parte indissociavelmente integrante da gênese de qualquer 

estrutura politicamente organizada. Dessa feita, caso não seja possível a consecução de 

uma solução que agrade a todos, deve o Estado, ao menos, buscar uma resposta 

satisfatória ao sentimento jurídico-social dominante
18

. 

                                                                                                                                          
vigente à época, sob pena de que os destinatários não a reconheçam como tal. RIBEIRO, Jorge Martins. O 

direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão 

de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2013, p.303. 
15No mesmo sentido, HESPANHA, António Manuel. O Caleidoscópio do Direito, O Direito e a Justiça 

Nos Dias e No Mundo de Hoje. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p.163. 
16Sérgio Gischkow corrobora ser necessário, por parte do Direito, a elaboração de textos legais mais 

adequados à nova realidade; evitando-se, assim, a cristalização, a mumificação e o pernicioso 

descompasso entre um povo e seu Direito. PEREIRA, Sérgio Gischkow. Tendências modernas do direito 

de família. Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 628, fev, 1988, p.36. 
17TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Direito de família e direito do menor, inovações e tendências. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1992, p. 235 e 236. 
18Guilherme de Oliveira aponta que, de uma forma geral, o Direito já se desvencilhou da anacrônica 

pretensão absoluta de se tornar um catecismo laico suscetível de modelar as consciências e formar 

opiniões, contentando-se, atualmente, em servir de modelo de orientação no quadro de uma sociedade 

formada por vários sistemas concorrentes, cada qual com suas regras e coações próprias. OLIVEIRA, 
Guilherme Freire Falcão de. A reforma do direito da família de Macau. In: Temas de direito da família. 2ª 

ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.316. 
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A sociedade contemporânea, em face da repentina e constante 

modificação do fenômeno social, exige a imediata resolução dos conflitos surgidos com 

os novos tempos
19

; assim sendo, sua alta dinamicidade ao ultrapassar a atividade 

legislativa dá início à crise do Direito legislado
20

, uma vez que, muitas vezes, o Estado 

apresenta-se impotente para solucionar os conflitos existentes na sociedade em virtude 

do apego irrestrito à lei
21

. 

                                                
19Ricardo Lucas Calderón assinala que os novos problemas, que exigiam intervenção imediata, levaram 

ao surgimentode estatutos próprios que tratavam de questões específicas. Paralelamente, as Constituições 

alargaram seu conteúdo para, paulatinamente, assumirem um novo papel ante a constatação de que os 

interesses públicos deveriam, necessariamente, também ser observados nas relações privadas e vice-versa; 

evidenciando a indefectível coexistência entre as esferas pública e privada que, cada vez mais, acabava 

por se impor. Tal distanciamento entre a realidade e as aspirações sociais levou ao enfraquecimento da 

doutrina clássica do Direito codificado, findando por minar o prosseguimento da referida dicotomia 

clássica. Agora, nesse novo contexto, não se exigia mais do Estado apenas o respeito à esfera privada dos 

indivíduos, mas, também, uma atuação efetiva do ente público na realização da almejada justiça social, na 
limitação dos abusos do poder econômico e na prestação de serviços à população. A partir daí, diversas 

mudanças foram ocasionadas, ensejando um gradativo abandono do dogma da neutralidade do Direito, 

bem como um maior reconhecimento de sua historicidade e vinculação ao momento social, político e 

econômico atuais; abalando profundamente as estáticas e irretocáveis estruturas do Direito Privado, haja 

vista as constantes exigências por leis esparsas engendrarem a derrocada da centralidade dos códigos, 

forçando-o a assumir uma novafeição, completamente diferente da até agora ostentada. Por conta disso, 

os institutos típicos passaram a ser compreendidos sob a ótica da Constituição, de modo a serem 

organizados como verdadeiros instrumentos para a realização do bem-estar; começando a doutrina 

privada esboçar o conceito de interesse juridicamente protegido para superar a noção clássica de Direito 

Subjetivo, e, então recuperar sua função protecionista e solidarista, voltando-se novamente para a 

realização dos interesses do cidadão, ao invés da mera defesa dos interesses individuais patrimoniais. 
CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.90-96. 
20Julie Cristine Delinski observa um distanciamento entre o conteúdo da norma e os princípios gerais que 

informam o Direito, o que ocasionou a revolta dos fatos contra o Código, exigindo a propriedade, a vida 

econômica e a família um regramento completamente novo, dinâmico, complexo, em permanente 

alteração, suscetível a constantes adaptações, cuja incessante transformação vem conferindo a conceitos 

jurídicos, até então tidos como certos e imutáveis, fluidez e relativismo; fato este que deixa bastante 

temerosos os intérpretes e aplicadores do Direito. Dessa forma, por exemplo, a família patriarcal, 

hierarquizada e centrada no matrimônio, já não mais existe; transformou-se numa comunidade cuja 

gênese não mais repousa em sua potencialidade econômica, procracional ou patrimonial, mas, sim, no 

afeto, que une seus membros num sentimento de solidariedade, separando-os de toda a coletividade. Tal 
realidade vem sendo acatada pelas Constituições, que passaram, cada vez mais, a privilegiar o conceito de 

família em seu aspecto social, com repercussão, principalmente em novos conceitos de filiação; onde a 

igualdade consolidou o estabelecimento da paternidade como um “direito” de todo filho, legítimo, espúrio 

ou natural, possibilitando a toda criança conhecer sua origem e a crescer em um ambiente familiar. 

DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.11 e 12. 
21 Nesse mister Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos atribuem à doutrina o papel 

fundamental de atualização das normas, que, através de função essencialmente prospectiva, isola 

problemas normativos no sentido de adequar as futuras normas a eles; recolhendo, corrigindo e 

sistematizando todas essas questões, tendo sido ela, na maioria dos países, o batedor a abrir caminho para 

a evolução do Direito, auscultando as aspirações sociais, definindo os respectivos clamores e propondo 

soluções que, não raras vezes, seriam acolhidas e consagradas pelo legislador. CAMPOS, Diogo Leite de; 

CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica 
Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.113. No mesmo sentido, Jorge Duarte Pinheiro 

reconhece que o Direito de Família é especialmente permeável à realidade social e às posições 
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Carlos Pamplona Corte-Real e José Silva Pereira
22

 concluem que, nesse 

ponto, a realidade social, no sentido de melhor se ajustar à abstração da legislação em 

que acabou por inserir-se, antes dinâmica, acaba reduzida à estática, aumentando cada 

vez mais as dificuldades para a Ciência do Direito na apreensão de tudo o que seja 

relevante para o sentimento social. Mais ainda, ao se levar em conta o fato de que a vida 

jamais agarrará a perspectiva formal que mina da Ciência do Direito, resta a si apenas a 

conformação em fotografar adequadamente, num dado momento específico, o 

fenômeno social, que, através de sua evolução inerente e natural, foge-lhe a cada 

instante
23

. 

Sendo parte integrante do sistema social, o Direito deve refletir tanto o 

embasamento axiológico e as formas de sociabilidade predominantes, quanto o estágio 

                                                                                                                                          
ideológicas lato sensu, incluindo visões políticas e religiosas; sendo esta a sua importante característica, 

que se reflete, sobretudo, no domínio da atividade legislativa. PINHEIRO, Jorge Duarte. O Direito da 

Família Contemporâneo. 2. ed. reimpressão. Lisboa: AAFDL, 2009. Por seu turno, Sérgio Gischkow 

ratifica que a nova visão sobre as normas legais reguladoras da família precisam ser harmônicas e 

consentâneas com o avanço das novas concepções filosóficas que circundam, atualmente, a essência do 

fenômeno jurídico, não mais encontrando espaço, nos dias atuais, o unilateralismo positivista. Devendo 

então, o Direito ser enxergado como uma realidade histórico-cultural incindível do componente 

axiológico e da dimensão social, dialeticamente conectado com a produção do momento normativo; este 

por sua vez, incompreensível sem a incessante volta aos condicionantes valorativo-sociais. PEREIRA, 

Sérgio Gischkow. Tendências modernas do direito de família. Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 628, 

fev, 1988, p.19. 
22CORTE-REAL, Carlos Pamplona; PEREIRA, José Silva. Direito da família: Tópicos para uma 

Reflexão Crítica. Lisboa: AAFDL, 2008, p.14. 
23Jean Cruet reafirma a impossibilidade da manutenção perpétua do sentido original de qualquer 

dispositivo, haja vista tudo ao seu redor encontrar-se em constante modificação; logo, além do surgimento 

de novas questões, as velhas já não mais se apresentam da mesma forma, até o ponto em que se depara 

com a verdadeira incoerência/inexequibilidade racional da aplicação do antigo texto em seu sentido 

primitivo. CRUET, Jean. A vida do direito e a inutilidade das leis. 2.ed. Leme: Edijur, 2003, p.45. 

Carmem Lucia Silveira Ramos ratifica sustentando que o Direito, ao ser invadido pelos fatos e pela 

realidade das ruas, é obrigado a reformular-se, reconhecendo a existência de espaços, até então, por ele 

ainda não imaginados, abrangidos ou regulamentados. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem 

casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, 
p.30. Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos corroboram que o Direito, estritamente 

dependente da evolução social, será o que esta for, sob pena de resignar-se a ser ineficaz. CAMPOS, 

Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e 

Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.87. Já para Roberto Lyra filho 

a realidade não obedece a essências ideais, como se fossem modelos fixos criados pelos filósofos no 

sentido de constituírem um cabide metafísico onde penduram os fenômenos naturais e sociais. LYRA 

FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Brasilense, 2006, p.12. Por seu turno, Pietro Perlingieri 

certifica a impossibilidade e inexistência de instrumentos que permaneçam válidos em todos os tempos e 

lugares, devendo, pois, serem construídos pelo jurista conforme a realidade apresentada e com ela 

contextualizados, haja vista a relatividade e fluidez do conhecimento jurídico; sendo um grave erro pensar 

que os referidos instrumentos permanecerão inalterados e irretocáveis por toda a eternidade, porque 

ocorre exatamente o oposto, já que cada época e lugar clamarão pela utilização adequada de seus 
mecanismos próprios. PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas. Revista da 

Faculdade de Direito da UERJ. n. 7, 1999, p.64. 
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histórico-cultural de um povo
24

, e, exatamente por isso, não pode ser diferente da 

sociedade que o originou
25

; canonizando seus interesses e definindo sua 

correspondência com a ela; logo, o ordenamento jurídico deve ultrapassar os limites da 

lei, identificando-se, mormente, com o ente social
26

. 

Na realidade do desenvolvimento, o que se observa é uma crescente 

complexidade com o surgimento de diversos grupos sociais, criando conflitos não 

previstos anteriormente pelo ordenamento estatal
27

. 

Não se perca de vista que boa parte das normas jurídicas atuais 

provavelmente se tornará obsoleta já que em sua criação fora levado em consideração 

certo contexto social em determinada época; e, após o transcurso de certo lapso 

temporal, fatalmente não mais será condizente com a realidade social atual, porquanto 

esta é altamente dinâmica
28

. 

                                                
24Claus-Wilhelm Canaris explicita que o conceito de sistema jurídico deve-se desenvolver a partir da 

função do pensamento sistemático, para então, uma vez determinado o conceito de sistema com 

referência às ideias de adequação valorativa e unidade interior do Direito, defini-lo como ordem 

axiológica ou teleológica de princípios gerais. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e 

conceito de sistema na ciência do direito. Trad. de António Menezes Cordeiro. 3.ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2002, p.280. 
25Ricardo Lucas Calderón anota que o descompasso entre a sociedade e a legislação civil acabou por 

gerar um distanciamento, cada vez maior, entre essas esferas, engendrando uma incompatibilidade 

crescente econstante na correlação entre a realidade social e o “mundo jurídico ideal”; tendo como 
consequência direta flagrantes injustiças para as quais o Direito simplesmente não apresentava nenhuma 

resposta. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p.234. 
26Angel Sanches de La Torre preceitua que da mesma forma que não há valores na sociedade sem que se 

estabeleçam condutas necessárias, não pode haver imposições normativas sem avaliação concreta do que 

seja justo ou injusto; exatamente por isso, toda sociedade juridicamente organizada deve proceder à 

confirmação de uma consciência de solidariedade que estabeleça regras necessárias à sobrevivência do 

grupo. SANCHES DE LA TORRE, Angel. Curso de sociologia del Derecho. Madri: Revista Derecho 

Privado, 1965, p. 213. No mesmo sentido, Émile Durkheim estabelece categoricamente que a vida em 

sociedade não pode se estender em nenhum campo sem que a vida jurídica a siga simultaneamente nos 

mesmos relacionamentos. Durkheim, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo, Ed. Martin 
Claret, 2002, p. 54. 
27Renato Treves alega que, independentemente da época, o centro de gravidade do desenvolvimento do 

Direito não se encontra na legislação, nas ciências jurídicas ou na jurisprudência, mas, na própria 

sociedade; assim, a gênese de boa parte do Direito repousa no fato social, não sendo, pois, produzido 

única e exclusivamente pelo Estado. Logo, a norma jurídica sempre surgirá em correspondência a um 

pressuposto social, ou seja, a exigência da sociedade em ter regulamentada uma determinada conduta. 

TREVES, Renato. Sociologia do Direito: origens, pesquisas e problemas. Trad. Marcelo Branchini. 

Barueri: Manole, 2004, p. 27. 
28Ricardo Lucas Calderón atesta ser imprescindível, para que a necessária correlação Direito/sociedade 

corresponda às expectativas da coltividade, a observação e o respeito às características sociais já 

efetivamente consolidadas em determinado momento histórico; visto que, muitas delas, poderão ressoar 

na seara jurídica. Assim, por exemplo, hodiernamente importa buscar a adequada valoração da 
afetividade, inequivocamente presente nos relacionamentos familiares, para que o Direito contribua 

oferecendo respostas que, além de conceitualmente claras, também não resultem em soluções ficcionais 
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Logo, o Direito se desenvolve através do tempo, e, à medida que a 

sociedade vai sofrendo mutações, ele também vai se transformando, admitindo e 

disciplinando outras formas de conduta, a fim de se adequar às novas exigências 

sociais
29

, tornando-se cada vez mais necessária a correspondência entre norma e fato 

social
30

, para que o Direito enquanto ciência cumpra sua finalidade precípua, que é 

ordenar de forma justa a vida real das comunidades buscando a convivência harmoniosa 

entre todos os cidadãos. 

Ressalte-se ser absolutamente imprescindível uma acepção sociológica 

do Direito, mitigando-se seus aspectos e efeitos na vida da comunidade, analisando-se a 

influência dos acontecimentos sociais na criação e elaboração das normas jurídicas, bem 

como a sua repercussão no sentimento social
31

. Com efeito, vê-se que estes dois 

                                                                                                                                          
por serem excessivamente formais. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de 

Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.253. 
29Maria Rita de Holanda Silva Oliveira recorda que, embora os estudiosos do Direito, em sua maioria, 

dediquem-se ao estudo da lei, torna-se cada vez mais inquestionável o fato de que o momento de sua 

aplicação também deve ser tido em conta com igual importância. Sendo exatamente aí que se tornam 

determinantes os seus verdadeiros alcance e significado, devendo ser aplicada em consonância com a 

realização dos valores asseguradores do Direito Fundamental à dignidade e ao respeito humano; para, 

então, torná-los efetivos. OLIVEIRA, Maria Rita de Holanda Silva. As causas legais da separação e a 

realidade social: estudo sócio-jurídico. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, 

Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 

homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.200. 
30Flávio Tartuce observa que se a sociedade mudou também a sua base, a sua celular mater, a família, se 

transformou; sendo o modelo tradicional substituído por outras ideias de vínculo, onde a solidariedade 

entre seus componentes serve de guia para auxiliar o percurso a ser trilhado por esse novo caminho; cujo 

ponto de chegada é a dignidade da pessoa humana. Exatamente por isso, resta totalmente superada a fase 

dos exemplos simbólicos, pelo Direito Civil Contemporâneo, envolvendo personagens como Caio, Tício 

e Mévio, herdados do Direito Romano, uma vez que até os exemplos na atualidade já se apresentam de 

forma bem mais complexa. TARTUCE, Flávio. As verdades parentais e a ação vindicatória de filho. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de 

direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.91 e 96. 
31Romualdo Baptista dos Santos anota que o Direito Moderno, fundado a partir da Revolução Francesa, 

reveste-se das características da primeira Modernidade, sendo, pois, dogmático, codificado, insular e 
excludente. Cujo lastro maior encontra-se inexoravelmente positivado e fincado nas leis, com vínculos 

jurídicos rígidos e indissolúveis, dotando o sujeito de uma vontade com a qual seria suscetível de exercer 

direitos e contrair obrigações; que o vinculavam de maneira absoluta, onde o juiz deveria ser imparcial, 

labouche de loi, tendo por função precípua interpretar a vontade do legislador. Nesse ambiente, não há 

espaço para a subjetividade dos sujeitos envolvidos nessas relações jurídicas, partes, aplicador ou 

intérprete. Contudo, o que se observa na contemporaneidade é uma flexibilização do Direito no sentido de 

apreender mais adequadamente a realidade social que lhe é imposta, abrindo-se para a complexidade e 

interdisciplinaridade, a fim de atingir uma melhor compreensão das relações humanas em sua inteireza, 

permitindo a contribuição de outros saberes na construção das soluções jurídicas. Dessa forma, à vista da 

complexidade do real, e, particularmente dos seres humanos, o conhecimento não admite mais ser 

restringido a uma perspectiva única, mediante a eleição de apenas um objeto e a escolha de um método. 

Urgindo que a compreensão da realidade seja buscada pelos mais diversos ângulos de apreciação, a partir 
das mais variadas disciplinas, com vista não apenas à afirmação de certezas, mas, sim, à revelação das 

inúmeras possibilidades do ser. Devendo o Direito, antes preocupado apenas com a prestação das 
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fenômenos não se excluem; ao contrário, completam-se, visto que – através de uma 

melhor compreensão em relação ao fato social – podemos conhecer, estudar e entender 

melhor o Direito, assim como todo o seu transcurso através dos tempos
32

. 

O conceito de Direito Objetivo não pode estar divorciado da noção de 

justiça, tal qual como retratada no antigo adágio jurídico de se dar a cada um o que é 

seu. O Direito Objetivo, como conjunto de normas vigentes em certo momento histórico 

numa determinada sociedade, deve, necessariamente, representar também a concepção 

do justo nesse mesmo contexto histórico e social
33

.  

Quando dita definição não coincide com as verdadeiras exigências da 

justiça, o Direito Positivo, ao ser injusto, torna-se um falso Direito. Dessa forma, não 

basta que a norma positiva haja sido ditada por um poder legitimado e formalmente 

constituído, mas, que seja igualmente justa e inspirada no bem comum; sob pena de 

constituir um Direito inócuo, excessivamente formal, incoerente e incompleto, 

apresentando várias contradições e lacunas insuscetíveis de solução
34

. 

                                                                                                                                          
condutas adequadas ao convívio social, buscar, cada vez mais, a proteção da pessoa humana em todas as 

suas vertentes. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos 
como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.96 e 106. 
32Nelson de Souza Carneiro, com supedâneo em Jacques Robert, infere que a inserção de uma norma 

objetivamente posta no ordenamento jurídico deveria estar inexorável e indissociavelmente atrelada a três 

fatores cumulativos: primeiro se a eventual lei efetivamente responderá a uma utilidade social, se 

melhorará a sorte de um número significativo de cidadãos, se ordenará o Direito de acordo com a 

realidade da vida, fazendo cessar o escândalo inaceitável para todo Estado de Direito representado pela 

ultrajante não aplicação voluntária de uma lei em vigor; segundo se ela realmente fora inspirada no ideal 

de justiça, averiguando se seu texto efetivamente trará melhoria coletiva, sepultando disparidades e 

desigualdades entre os homens; por fim, também não pode descurar de certa consideração moral a ser 

analisada e avaliada à luz da evolução social, esta tríplice preocupação não vem retardar a ação do jurista, 

mas, apenas aconselhá-lo a ser prudente, o que não quer dizer inativo, quando da apreensão de realidades 
tão complexas. CARNEIRO, Nelson de Souza. Os aspectos jurídicos da inseminação artificial e a 

disciplina jurídica dos bancos de esperma. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, 

ano 24, nº 96, out./dez. 1987, p.285. 
33Para Maria Christina de Almeida, tanto o Direto do final do século XX, quanto o do ínicio deste último, 

apresentam como traço distintivo o reconhecimento da necessidade de tutela dos valores existenciais da 

pessoa, até então relegados a uma proteção indireta, quando existentes. Sendo tal transformação resultante 

da própria concepção de Direito que, efetivamente, é, em sua totalidade, valorativo; elegendo, certa 

comunidade, em determinado momento histórico, os preceitos que pretende regulamentar (e proteger) 

tornando-os obrigatórios em face do ordenamento jurídico que rege a vida em sociedade. ALMEIDA, 

Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2003, p.65. 
34Luiz Edson Fachin lembra que não se olvide da imprescindível noção de que o Direito não se esgota em 
si mesmo; e, exatamente por isso, sua vinculação com os valores que o informam deve ser sempre 

desvendada de forma compatível com o caráter dialético que pode e deve ser impresso à Ciência Jurídica. 
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Recasens Siches evidencia ser notório o fato de que, se a plenitude da 

significação e alcance de um instituto jurídico somente podem ser determinados 

integrando-se o que dizem as regras formuladas a seu respeito com esse fundo de 

convicções sociais e de valorações que alimentam a ordem jurídica, ao variarem ditas 

estimações, inexoravelmente, também variará, em parte, o instituto, ainda que não mude 

a lei que o rege. Exatamente por isso, seu real sentido e consequências só podem ser 

verdadeiramente aferidos conjugando-se suas normas com a realidade vital em que se 

baseia e pretende regulamentar; daí resulta que uma mesma norma, ou conjunto de 

normas, podem receber interpretações diferentes quando cotejados com as várias 

realidades que sobre si incidirem. Por tudo isso, ainda que limitada e condicionada, não 

é certamente pequena, ou despicienda, a tarefa do Judiciário de inseri-los corretamente 

na estrutura do sistema; pois, se historicamente variam os princípios e estimativas que 

com vigência social efetiva constituem os pressupostos da ordem jurídica, varia, 

igualmente, a jurisprudência, junto com as situações visadas pela norma. O que 

engendra uma profunda mudança no conteúdo do sistema jurídico positivo, e, mesmo 

que a máquina legislativa permaneça paralisada, a jurisprudência não fica inerte, 

acompanhando o passo da vida; já que, apesar de a norma não ter mudado, mudaram as 

convicções sociais aludidas ou implícitas na lei, e, consequentemente, as situações da 

vida a que devem aplicar-se. Dessa forma, no sentido de subsumir estas novas relações à 

mesma norma, desta extraem-se novos sentidos e consequências até então inéditas, e, 

mesmo que seu teor literal permaneça inalterável, ela vai adquirindo os novos contornos 

traçados pela mudança social na qual tem de projetar-se
35

. 

Assim sendo, resta claro que para que seja exercida, a contento, a nobre e 

essencial função de instituição eficaz e efetiva da regulamentação da conduta humana, é 

absolutamente imprescindível, quando da elaboração da norma jurídica, que se leve em 

consideração o fenômeno social nessa época vigente, haja vista caber ao Direito 

                                                                                                                                          
FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e da propriedade contemporânea: uma perspectiva da 

usucapião imobiliária rural. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988, p.10. 
35SICHES, Luís Pedro Alejandro Recasens. Nueva Filosofia de La Interpretación del Derecho. Ciudad de 

México: Fondo De Cultura Economica, 1956, p.162-164. 
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Objetivo refleti-lo fielmente, protegendo e tutelando os valores e anseios do grupo que o 

legitimou
36

. 

 

1.2. Direitos Humanos fundamentais e promoção à dignidade humana 

 

No século “das luzes”, ganhou foça a concepção de que o Estado existe 

em prol do cidadão e não o contrário. Tal antropocentrismo forçou uma guinada no 

sentido de garantir a condição humana a toda e qualquer pessoa, mormente após os atos 

de atrocidade praticados durante a Segunda Guerra Mundial; tornando-se necessário, a 

partir daí, o surgimento de uma consciência coletiva, em escala planetária, que 

inaugurasse uma nova concepção na vida internacional.   

Nesta linha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos engendrou, 

em ordem mundial, a limitação do arbítrio discricionário das soberanias no trato dos 

seus jurisdicionados, constituindo verdadeiro marco inicial na afirmação histórica da 

plataforma emancipatória do ser humano representada pela promoção, proteção e 

fomento dos Direitos Fundamentais como critério organizador e humanizador da vida 

em sociedade; atuando como instrumento de limitação do poder do governante em 

relação ao governado, e, assegurando, por meio de todo um arcabouço de garantias 

fundamentais, a consecução e o exercício de uma vida livre, autônoma, digna, plena e 

feliz. 

No esteio do acima mencionado, e, para reforçá-lo ainda mais, as 

Convenções Americana e Europeia
37

 de Direitos Humanos foram estabelecidas para 

                                                
36José Barros Correia Junior destaca que um dos maiores problemas do último século na Ciência Jurídica 

está na lenta evolução (ou mesmo na completa ausência dela) do Direito Positivado; ocasionanado um 

verdadeiro divórcio entre ele e a realidade social, que acaba por conduzir, invariavelmente, à falta de 

efetividade de inúmeros direitos e garantias, tanto de ordem constitucional, quanto infraconstitucional; 

afirmando, no esteio de Rudolf Von Jhering, que o Direito necessita de uma carga coercitiva que lhe dê 

efetividade, Direito que não é efetivo é o mesmo que fogo que não queima e luz que não ilumina, 

portanto, sem a utilidade prática a que se propõe. CORREIA JUNIOR, José Barros. Patrimônio mínimo: 

bens para além das famílias. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 

OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 

homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.91. 
37 Susana Almeida lembra que as atrocidades perpetradas contra a pessoa humana durante a II Guerra 

Mundial ensejaram o surgimento de diversos instrumentos internacionais de consagração e garantia dos 
Direitos Humanos Fundamentais; que, por sua vez, elevaram, no seu mais excelso altar, a proteção, tanto 

da família, quanto da vida familiar, que agora, em face desta globalização, passaram a ser tratadas e 
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corporificar a Carta da ONU junto ao ordenamento jurídico de seus respectivos 

signatários, compelindo-os a se comprometerem com desenvolvimento dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais nela previstos. 

Tal preocupação mundial ressalta que – por meio do caráter supraestatal 

conferido a esses direitos – eles são e estão suscetíveis de incidir para garantir a 

dignidade humana de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. 

Consoante o estabelecido pela Constituição de 1988, nos arts. 1º e 5º, a 

dignidade da pessoa humana constitui o lastro sobre o qual se assenta a República 

Federativa do Brasil
38

; tendo como um de seus objetivos fundamentais a promoção do 

bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade ou quaisquer outras 

formas de discriminação, ou distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade e à igualdade
39

; cuja efetivação há muito deixou de ser uma mera 

possibilidade ou admoestação, para se tornar uma inafastável necessidade, dentro da 

                                                                                                                                          
tuteladas em escala planetária. Pois, não basta reconhecer/proclamar tais direitos, sendo igualmente 

necessário o surgimento de meios hábeis a garantir sua efetividade e respeito; dentre eles, a autora ressalta 

a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, cuja originalidade não se encontra, propriamente, na 

panóplia de direitos e liberdades fundamentais que consagra, mas, sim, no eficaz e completo mecanismo 

de controle por ela criado, tão capaz de garantir o efetivo respeito a seus termos por parte de seus 

signatários que vem sendo adotada como modelo para estruturação de sistemas protetores em outros 

continentes. ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. 

Coimbra: Coimbra, 2008, p.10, 11,17 e 29. 
38Giselda Hironaka anota que a defesa da pessoa humana passou a ser o centro da atenção de um novo 

Direito; cujos primados da dignidade e da cidadania, elevados ao nível constitucional, exigiram o desvio 

da atenção, antes focada no indivíduo isoladamente considerado, para uma preocupação perene com a 

efetivação dos Direitos Fundamentais de todos os homens, coletiva e solidariamente apreciados. 

HIRONAKA Giselda Maria Fernandes Novaes Responsabilidade Civil: Estado da Arte no Declínio do 

Segundo Milênio e Alguns Sabores de Um Novo Tempo. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; DONNINI, 

Rogério (Orgs.). Responsabilidade Civil: Estudos em Homenagem ao Professor Rui Geraldo Camargo 

Viana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.191. Gustavo Tepedino assinala que a interposição de 

princípios constitucionais nas vicissitudes das situações jurídicas subjetivas está a significar uma 
alteração valorativa do própro conceito de ordem pública; tendo na dignidade da pessoa humana o maior 

valor, e, por isso, posto ao ápice do ordenamento. Dessa forma, se a proteção aos valores existenciais 

configura momento culminante da nova ordem pública instaurada pela Constituição, não poderá haver 

situação jurídica que não esteja comprometida com a realização do programa constitucional. TEPEDINO, 

Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.42. Assim sendo, conclui o 

referido autor, que o constituinte brasileiro de 1988 ao consagrar a dignidade da pessoa humana entre os 

valores fundamentais da República, impediu expressamente a superposição de qualquer estrutura 

institucional à tutela de seus integrantes, ainda que tais instituições desfrutassem de status igualmente 

constitucional, como é o caso da empresa, da propriedade e da família. TEPEDINO, Gustavo. A 

disciplina civil-constitucional das relações familiares. Dissponível em <http://www.uerj. br>. Acesso em 

19 de setembro de 2018. 
39Konrad Hesse relata que a igualdade jurídica se fixa, indiscutivelmente, como o postulado fundamental 
de todo Estado de Direito. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal 

da Alemanha. Porto Alegre: Fabris, 1998, p.330. 
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visão constitucional pós-moderna
40

. Porquanto já resta definitivamente superada a 

inócua discussão acercada normatividade dos princípios jurídicos, sendo indubitável e 

cristalino que, assim como as regras, gozam igualmente do status de norma jurídica
41

, 

muito embora, por trazerem maior carga axiológica, exigem do exegeta uma atividade 

interpretativa mais complexa e sofisticada
42

. 

                                                
40Francisco Amaral observa que os juristas da atualidade encontram-se entre dois paradigmas: o primeiro 

defende a razão, o sistema reorganizado do Direito, o individualismo, a consideração da regra como 

imperativo, a subjetividade, a segurança e o monismo jurídicos como valores fundamentais do Direito, 

aliados ao formalismo que o reduz à lei e ao pensamento sistemático; já o segundo propõe a substituição 

do Código Civil pela Constituição no centro da estatuição jurídica da sociedade, e, pois, a 

personalização/humanização do indivíduo. Que passa a ser titular de novos direitos e deveres, bem como 

o pluralismo das fontes e das soluções no interior do mesmo sistema, acarretando a perda crescente da 
importância da certeza e da segurança jurídica em prol do primado de outro valor fundamental, a justiça. 

Ou seja, o pensamento sistemático, de natureza lógico-dedutiva, versus o Direito enquanto experiência 

problemática imposta pela realidade social. AMARAL, Francisco. O Direito Civil na Pós Modernidade. 

In: NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coord.). Direito Civil: 

atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.76. 
41Caitlin Sampaio Mulholland infere que já não há mais espaço, nos dias atuais, para a outrora dominante 

interpretação acerca de um sistema jurídico unitário e previamente estabelecido, de forma sistemática e 

hierárquica, analisado e interpretado em blocos estanques e separados. Pois, se esse mesmo ordenamento 

é fundado em uma norma superior, há que se respeitar os princípios e valores que dela emanam, sob pena 

de se ver descaracterizado o respectivo sentido sistemático; deslocando-se, dessa maneira, o eixo 

valorativo central do Código Civil, enquanto ordenador das relações privadas, para o Texto 
Constitucional. Dessa forma, a referida codificação civil vem perdendo a feição de “constituição da vida 

privada”, sendo substituída pela Carta Política, que, com suas normas superiores embasa todo o 

ordenamento jurídico sem exceção, onde valor central da dignidade da pessoa humana representa a base 

de sustentação de toda e qualquer situação jurídica, de Direito Público ou Privado; cuja inserção no Texto 

Constitucional tornou jurídica, e, pois, impositiva,  a escolha por uma sociedade solidária e justa, 

proporcionadora do livre desenvolvimento pessoal de seus cidadãos, quando então o Direito Civil passará 

a ser concebido e interpretado a partir de sua raiz antropocêntrica da vida. MULHOLLAND, Caitlin 

Sampaio. Mercado, pessoa humana e tecnologias: a internet das coisas e a proteção do direito à 

privacidade. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). 

Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson 

Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.104 e 105. 
42Daniel Sarmento recorda que uma teoria constitucional minimamente comprometida com a democracia 

reconhece os espaços de liberdade deixados para o legislador e para os indivíduos pelo Texto 

Constitucional. Nos quais a autonomia, tanto a política do povo, quanto a privada da pessoa humana, 

podem ser exercitadas conforme as situações em concreto; não obstante, ressalta ainda que a filtragem 

constitucional não conduz, necessariamente, à anarquia metodológica nem muito menos à 

“carnavalização da Constituição”. SARMENTO, Daniel. Ubiquidade Constitucional: os dois lados da 

moeda. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords.). A constitucionalização 

do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.140 e 

147. Julie Cristine Delinski corrobora que a leitura da legislação infraconstitucional deve sempre ser feita 

sob a ótica dos valores estabelecidos na Constituição, reforçada pela possibilidade que o ordenamento 

concede ao juiz a prerrogativa de considerar insubsistentes normas ordinárias a ela contrárias, afastando-

as; cabendo, assim, ao magistrado, através do controle de constitucionalidade, a verificação do respeito à 
supremacia das normas e princípios constitucionais. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da 

filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.84. 
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A seu turno a Constituição Portuguesa estabelece em seu primeiro artigo, 

de forma categórica, a dignidade da pessoa humana
43

como um dos pilares fundamentais 

da República, que, constituída sob a forma de Estado de Democrático de Direito, 

encontra no respeito e na garantia de efetivação dos Direitos e Liberdades Fundamentais 

um dos seus objetivos principais
44

, no sentido da construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária
45

. 

No mesmo sentido, Rogério Nascimento
46

 assevera que os Direitos 

Humanos atuam como uma espécie de vocabulário mundial transcultural orientador do 

exercício do Poder Político nos países que se pretendam democráticos, e, são a 

expressão normativa daquilo que se espera nas relações entre as pessoas reais, dotadas 

                                                
43Capelo de Sousa aponta que toda e qualquer pessoa humana constitui não apenas o bem supremo para o 
ordenamento jurídico português, mas, igualmente, seu fundamento e seu fim. SOUSA, Rabindranath 

Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 97. 
44Daniel Sarmento esclarece que a dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais funda-se no 

reconhecimento de que nela estão contidos os valores mais importantes de uma comunidade política, que, 

através de princípios constitucionais que os consagram, alcançam todo o ordenamento jurídico, 

modelando normas e institutos, bem como impondo ao Estado deveres de proteção. Logo, já não é 

suficiente que o Estado apenas abstenha-se de violar os direitos humanos, mas, também, que aja 

concretamente para e protegê-los de agressões e ameaças de terceiros, inclusive daquelas provenientes de 

atores privados. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006, p.140. 
45Bertoldo Mateus de Oliveira Filho refere que a valorização da dignidade humana como princípio basilar 
republicano edificado, tanto na Constituição Portuguesa, quanto na Brasileira, idealiza a formação de uma 

sociedade livre, justa e solidária. Que também se revela como objetivo naturalmente simétrico nas 

relações familiares; enfeixando garantias e obrigações recíprocas no trato diário entre seus componentes, 

onde a convivência harmoniosa e mutuamente satisfatória surge como a representação social dos 

respectivos núcleos, fazendo prevalecer o viés inclusivo, o respeito à diversidade e a máxima proteção 

contra o abandono e a discriminação. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: 

aspectos sociojurídicos do casamento, união estável e entidades familiares. São Paulo: Atlas, 2011, p.25, 

100 e 101. Maria Celina Bodin de Moraes aduz que o gradativo abandono da perspectiva individualista, 

nos termos em que era garantida pelo Código Civil, e sua substituição pelo princípio da solidariedade 

social, nos termos constitucionalmente previstos, acarretou uma profunda transformação no âmago da 

própria lógica do Direito Civil, notada até mesmo nas mais recônditas minudências do sistema. 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk 

(Org.). A construção dos novos direitos. Porto Alegre: Núria Fabris, 2008, p.255. Paulo Lôbo ratifica que, 

na evolução dos Direitos Humanos, aos Direitos Individuais vieram concorrer os Direitos sociais, nos 

quais se enquadram o Direito de Família e os Direitos Econômicos. No mundo antigo o indivíduo era 

concebido apenas como parte do todo social, daí ser impensável a ideia de direito subjetivo; no mundo 

moderno liberal, o indivíduo era o centro de emanação e destinação do direito, daí ter o Direito Subjetivo 

assumido a centralidade jurídica; já no mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os espaços 

privados e públicos, com a consequente e necessária interação entre os sujeitos, despontando a 

solidariedade como elemento conformador desses Direitos subjetivos. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito 

Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.63. 
46NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Concretizando a Utopia: Problemas na Efetivação do 

Direito a uma Vida Saudável. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords.). 
Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 907.  



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 21 das 334 

 

 

de nome, rosto e biografia, em escala local, e entre os povos, em escala global, 

independentemente das posições sociais ocupadas
47

. 

Entretanto, algumas Garantias Fundamentais apontam para direções 

diversas – o que não só é normal como faz parte do próprio sistema, que é dialético, 

deixando clara a insuficiência do método subsuntivo para solucionar esses “casos 

difíceis”, cujo traço característico é o conflito entre duas normas-regras objetivamente 

postas, que não admitem ser contrariadas
48

. 

Para tanto, propõe Ronald Dworkin
49

 um novo método hermenêutico que 

reconhece categoricamente aos princípios o status de norma jurídica, apresentando 

como valor supremo a proteção e ampliação da dignidade da pessoa
50

, prezando, 

consequentemente, pela prevalência dos Direitos Fundamentais, para os quais atribui 

pesos ou dimensões diferentes, conforme as especificidades do caso concreto
51

, sempre 

no sentido que melhor privilegie a dignidade humana
52

. 

                                                
47Não se perca de vista que a funcionalidade dos Direitos Humanos depende, diretamente, da sua 

concretização pela via jurídica. A dogmática precisa efetivar os conteúdos traduzidos em elementos 

estruturais de situações subjetivas de vantagem e elementos objetivos reconhecidos pela ordem jurídica 

concreta de cada Estado em particular. Nesse sentido, António Castanheira Neves constata que 

vivenciamos atualmente uma radical transição metodológica entre a interpretação da lei e a realização do 

Direito; uma vez que esta não se identifica, nem se esgota com a exegese da outra, o que implica dizer 

que a definição de interpretação jurídica igualmente se transfere da interpretação da lei para a 

interpretação do Direito. NEVES, António Castanheira. O actual problema metodológico da 

interpretação jurídica. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p.11. 
48Romualdo Baptista dos Santos constata que a pós-modernidade é anunciada pela verificação da alta 

complexidade do ser humano, tal qual como complexa é a realidade. Não sendo mais factível a 

perquirição de um conhecimento exato e predeterminado das coisas, mas, sim, um entrelaçamento entre o 

sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, do que resulta apenas uma ideia razoável da realidade no 

momento analisado; revelando, assim, a insuficiência da razão para responder a todas as questões postas 

pela vida; o que enseja a derrocada da afirmação de que somente o conhecimento obtido mediante 

experimentação racional é válido. Uma vez que, tal complexidade, representa a incapacidade em formular 

leis, que, certas de tudo, conceberiam uma ordem absoluta e, pois, inquestionável. No Direito, além 

desses aspectos pertinentes ao conhecimento, a virada paradigmática promoveu um giro axiológico no 

plano do dever-ser, e, já que a pessoa humana se tornou o objeto central de proteção e o individualismo 

deu lugar à solidariedade, por serem constitutivos da personalidade, os aspectos afetivos tornaram-se um 
valor a ser preservado pelo Direito. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: 

os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.33, 38 e 171. 
49 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, p.48. 
50Belmiro Pedro sustenta que a dignidade humana acolhe, ao mesmo tempo, a igualdade e a diversidade 

humana tridimensional, uma vez que exige que o humano seja cuidado como humano e não mais como 

mera parcela normatizada do mundo genético, onde é transformado em objeto, coisa, moeda ou 

mercadoria, e, pois, passível de apropriação. WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria tridimensional do 

direito de família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.57. 
51Karl Larenz observa que a jurisprudência dos interesses trouxe uma expressiva reviravolta à aplicação 

do Direito, substituindo progressivamente o método de subsunção lógico-formal imposto pelos rígidos 

conceitos legislativos por um juízo de ponderação, avaliação dos interesses em jogo e harmonização dos 
critérios de valoração próprios da lei. Exortando o juiz a exercer a jurisdição com os olhos fitos no caso 

concreto, abrindo a jurisprudência aos eventos da vida, tornando-se consideravelmente mais consciente, 
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Nesse mister, Vieira Andrade
53

 esclarece que a questão do conflito de 

direitos depende de um juízo de ponderação em relação aos modos de exercício do 

Direito em questão, e, não propriamente dos valores em si. Nesse sentido, deve-se tentar 

encontrar e justificar a solução mais adequada ao conjunto de valores constitucionais 

pertinentes, admitindo-se que, em certos casos, em nome da harmonização da norma
54

 

com as peculiaridades de cada caso em concreto
55

, se tenha que estabelecer uma 

preferência, preterição ou restrição de um direito em face do outro, evidentemente, 

desde que o respectivo âmbito de proteção mínimo do valor eventualmente mitigado 

seja resguardado. 

Por constituírem a viga mestra na edificação da dignidade humana, os 

Direitos Fundamentais clamam especial proteção diante do ordenamento jurídico
56

, o 

que, por sua vez, exigiu um grande esforço doutrinário no sentido de criar uma 

                                                                                                                                          
livre e diferenciada ao reconhecer que toda proposição jurídica tem que ser ordenada pelo seu próprio 

sentido a um fim social. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1983, p.56, 68 e 69. 
52As críticas de Ronald Dworkin foram acolhidas pelo próprio Herbert Hart, ao reconhecer que os 

princípios jurídicos permeiam o Direito, que não deve ser encarado como um sistema hermeticamente 

fechado exclusivamente lastreado nas regras cuja aplicação se dá conforme o “tudo ou nada”, 

engendrando, assim, o que convencionou chamar de soft  positivism. Herbert Hart. HART, Herbert Lionel 

Adolphus. O conceito de Direito. São Paulo: Martin Fontes, 2009, 334. Dessa forma, Perlingieri atesta 

não existir, sob o ponto de vista sociológico, um conceito unitário de família, sendo, portanto, absurdo o 

estabelecimento de regras rígidas e precisas para a família abstratamente considerada; quando, na 
realidade, o que existe são famílias completamente diversas e extremamente diferenciadas. 

PERLINGIERI, Pietro. La Persona e i suoidiritti: problemi del diritto civile. Napoli: Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2005, p.413. Na mesma direção, Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk e Luiz Edson 

Fachin inferem que a crítica à constitucionalização do Direito Civil com base em suposto prejuízo à 

precisão conceitual e à autonomia das disciplinas é fetichização de uma racionalidade sistêmica 

exacerbada; que encara o Direito como realidade ontológica fechada e um fim em si mesmo, e não como 

instrumento para o atendimento de demandas impostas para a concretização da dignidade da pessoa 

humana. RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; FACHIN, Luiz Edson. Direitos fundamentais, dignidade da 

pessoa humana e o novo Código Civil: uma análise crítica. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). 

Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.99. 
53

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 6. 
ed. Coimbra: Almedina, 2017, p.326. 
54No mesmo sentido, o Acórdão nº 101/2009 do Tribunal Constitucional Português, entendeu que, em 

certos casos, são admissíveis, quando da ponderação de valores, soluções de equilíbrio ou concordância 

prática. 
55Conforme José da Costa Pimenta o objetivo da lei é proteger interesses. Contudo, o faz de forma 

abstrata, operando sua estatuição para fatos ou situações não individualizadas, não taxativamente 

enumerdas, que despreza inúmeras circunstâncias particulares para efeitos de não aplicação de outras 

consequências. Em contraposição a estes mesmos interesses legais, gerais e abstratos, depara-se o 

interesse particular e concreto que exige tanto uma individualização legal das hipóteses de fato, quanto 

uma individualização judiciária, ansiosa por conferir-lhe atenção aos inúmeros pormenores deixados em 

segundo plano pela abstração e generalidade tão próprias e ínsitas à atividade legislativa. PIMENTA, José 

da Costa. Filiação.  4. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 2001, p.28. 
56 Nesse sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil – Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p.42. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006, p.72. 
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modalidade eficacial que tenha por escopo a expansão da força normativa dos princípios 

relacionados aos Direitos Fundamentais
57

. 

No esteio do acima mencionado, Ingo Sarlet
58

 enfatiza que a proteção da 

dignidade da pessoa humana é tão importante, que deve sempre ser garantida, até 

mesmo contra novas ameaças e ofensas ainda não expressamente alcançadas pelo 

âmbito de proteção dos Direitos Fundamentais já consagrados no Texto Constitucional 

atual
59

, sustentando de modo mais enfático que a dignidade da pessoa humana –– na 

condição de princípio normativo fundamental –– reivindica para si a realização do 

conteúdo de todos os Direitos Fundamentais
60

, exigindo e pressupondo o seu 

                                                
57Wilson Steinmetz sustenta que, a partir da revolução copernicana, a lei passou a se movimentar em 

torno dos Direitos Fundamentais, e não mais o contrário, emancipando-se e autonomizando-se, não mais 

dependendo dela a sua consistência jurídica, formal e substantiva. Cessada sua “menoridade”, tais direitos 

conquistaram o status de autênticas garantias jurídico-constitucionais. STEINMETZ, Wilson Antônio. A 
vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004, p.80 e 81. 
58SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2002, p. 84 e 89. 
59Peter Häberle assevera categoricamente não haver um rol taxativo e predeterminado das dimensões de 

proteção dos Direitos Fundamentais, e, exatamente por isso, um numerus clausus dos perigos que os 

ameaçam. Assim sendo, uma vez que as específicas situações de perigo mudam conforme o contexto 

histórico em que estão inseridas urge o desenvolvimento de novos instrumentos para combatê-las. 

HÄBERLE, Peter. Le libertá fondamentali nello Stato constituzionale. Roma: Nuova Italia Scientifica, 

1996, p.177 e 187. Lucas Abreu Barroso esclarece que as relações jurídicas em geral devem estar em 

consonância com a moldura constitucional da dignidade da pessoa humana; posto que esta incide sobre 

todas as situações subjetivas, expressamente previstas ou não no ordenamento jurídico, que tenham como 
ponto referencial objetivo a pessoa humana como sujeito e objeto de relações extrapatrimoniais. 

BARROSO, Lucas Abreu. Desmistificando as relações de família no novo direito civil. In: 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. 

(Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.126. Paula Pereira e Thamis de Castro advertem que a reconstrução do 

conceito de segurança jurídica, na medida da pessoa humana, constitui um dos mais importantes desafios 

do civilista contemporâneo, que precisa encontrar na legalidade constitucional a justa medida para 

conferir previsibilidade às relações jurídicas sem engessá-las nos tradicionais muros dogmáticos do 

formalismo de outrora. Essa reviravolta paradigmática gerou efeitos diretos nas relações privadas, 

rompendo com o primado da patrimonialidade e determinando o condicionamento do ter; consequência 

necessária da opção constituinte que se irradia por toda a normativa infraconstitucional dando azo ao 
movimento determindado repersonalização ou despatrimonialização do Direito Civil, deixando o 

patrimônio de representar um fim em si prório para tornar-se um instrumento de realização dos interesses 

pessoais e sociais em prol da dignidade humana. PEREIRA, Paula Moura Francesconi de Lemos; 

CASTRO, Thamis Ávila Dalsenter Vivieros de. Dilemas e desafios da segurança jurídica nas situações 

jurídicas existenciais. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). 

Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson 

Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.55 e 59. 
60Restando patente que os indivíduos não estão isoladamente contrapostos ao Estado como pressupunham 

as teorias liberais burguesas, Vieira de Andrade ressalta que a proteção aos Direitos Fundamentais deve 

abarcar, necessariamente, além da relação público-privada, as relações exclusivamente travadas entre 

particulares; indagando até que ponto as liberdades ou bens pessoais poderiam ser limitados por contrato, 

ainda que com a anuência da outra parte. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais 
na Constituição Portuguesa de 1976. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2017, p.242. Na mesma direção, 

Canotilho questiona se seria possível a uma empresa celebrar contratos de trabalho com cláusulas pelas 
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reconhecimento e proteção em todas as dimensões
61

. Assim, sem que se reconheçam à 

pessoa humana os Direitos Fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á 

negando-lhe a própria dignidade. 

Jorge Miranda e Rui Medeiros
62

 recordam que a vinculação dos 

Tribunais aos preceitos constitucionais sobre direitos, liberdades e garantias tem de ser 

compreendida à luz dos princípios da tutela jurisdicional efetiva e da responsabilidade 

dos poderes públicos
63

. Assim sendo, em um Estado de Direito compete-lhes, 

fundamentalmente, assegurar a defesa dos interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos, incumbindo ao legislador garantir a estes mesmos cidadãos procedimentos 

judiciais prioritariamente céleres, hábeis a obter tutela jurisdicional em tempo útil contra 

ameaças e violações
64

, e, igualmente, efetivando a responsabilidade civil dos poderes 

                                                                                                                                          
quais o obreiro renunciasse, por exemplo, ao exercício da atividade partidária ou a sindicalizar-se; ou 

mesmo se um partido político poderia impedir a participação nas convenções destinadas a escolher seus 

candidatos para a participação nas próximas eleições os indivíduos da raça negra. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 

1.150. Gregorio Peces-Barba Martínez evidencia que, levantado o véu de ignorância pela cultura jurídica 

contemporânea, resultou indubitavelmente claro que os Direitos Fundamentais regulam tanto as relações 

do poder do Estado com os particulares, quanto destes entre si. MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. 

Curso de Derechos Fundamentales. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Boletin Oficial del 

Estado, 1999, p.617. Nesse sentido pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, no RE nº 

201819, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 11-10-2005, reconhecendo que as violações a Direitos 

Fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas, igualmente, 

naquelas travadas entre pessoas privadas físicas e jurídicas. Dessa forma, os referidos direitos 
constitucionalmente assegurados vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, também se 

direcionando a proteção dos particulares em face dos poderes privados. 
61Ricardo Lucas Calderón assinala que mesmo não sendo a panaceia do Direito, nem mesmo tendo tal 

pretensão, as concepções sobre princípios e Direitos Fundamentais advindas desse novo 

constitucionalismo engendraram uma atualização do sistema, permitindo a análise do comando normativo 

numa maior interação com os tempos vividos e de acordo as mediações teóricas possíveis. A superação 

do modelo anterior, positivista clássico, lastreado na subsunção, foi crucial, inevitável e necessária, 

contudo, paulatinamente, ainda está se adaptando o modelo atualmente em voga às demandas 

contemporâneas e aos limites de sua própria proposta. Porém, sem descurar do risco sempre iminente à 

prática de excessos, uma vez que grande parcela da realização do Direito é inevitavelmente subjetiva, o 

que é inerente à própria condição humana, daí a exigência de explicitação clara da sua argumentação e, 
consequente, fundamentação. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de 

Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.149 e 150. 
62MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Tomo I. 2 ed., Coimbra: 

Coimbra, 2010, p.330. 
63Mariana Figueiredo conclui que os Direitos Civis e Políticos são preexistentes ao próprio Estado – 

exatamente por isto, eram apenas declarados, e não propriamente instituídos pela ordem jurídica estatal; 

apresentavam-se como direitos contra o Estado, tendo por escopo delimitar um âmbito de proteção do 

indivíduo em face da ingerência estatal na esfera privada. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito 

Fundamental à Saúde: Parâmetros para sua Eficácia e Efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 20.  
64De acordo com Carlos Weis, sempre que a dignidade fundamental da pessoa estiver sendo violada, 
ensejará um direito subjetivo de buscar, inclusive em juízo, a alteração de tal situação de fato. WEIS, 

Carlos. O pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais In: Direitos humanos: 
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públicos em face de atos ou omissões que atentem contra tais direitos, liberdades e 

garantias
65

. 

Resta clara então a dupla função
66

 defensiva e prestacional dos Direitos 

Fundamentais, sendo facultado a seu titular, no caso de eventual lesão ou ameaça a estes 

direitos, exercer posições jurídicas subjetivas frente ao Estado no sentido de que lhe seja 

garantido o pleno exercício deles. 

Desta feita, os Direitos Humanos Fundamentais apresentam-se como os 

verdadeiros fundamentos de validade da ordem jurídica estatal
67

, determinando que os 

Estados passem a adotar as medidas necessárias para resguardá-los no plano do Direito 

interno
68

, cercando-os de garantias necessárias à sua efetividade
69

. 

                                                                                                                                          
construção da liberdade e da igualdade. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 

Grupo de Trabalhos de Direitos Humanos, 1998, p. 289-317. 
65Pedro Pais de Vasconcelos refere que as constituições apresentam listas cada vez mais longas de 

direitos, liberdades e garantias, objetivando limitar e orientar os legisladores e governantes no sentido de 

promover o respeito pela dignidade do cidadão. No caso da Constituição Portuguesa em vigor sãode 

assinalar, principalmente, dentre outros, o princípio da igualdade, o direito à vida, e à integridade física. 

Tais direitos são diretamente aplicáveis e vinculam a todos, tanto o Estado, com suas respectivas 

organizações e agentes, quanto os particulares, cabendo aos Tribunais à função de concretizar a 

aplicabilidade direta e efetiva das normas respeitantes aos Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais. 

VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006, p.51-52. 
66Conforme Ingo Sarlet subsume-se desse sentido dúplice a existência de um direito fundamental de toda 

pessoa ser titular de direitos igualmente fundamentais a serem conferidos, quer nas relações entre 

particulares, quer nas relações com o Estado, que assegurem, reconheçam e promovam justamente a 
condição de pessoa com dignidade no âmbito de uma comunidade; vislumbrando-se claramente neste 

“valor-guia” um direito do qual emanam muitos outros, dos quais pode-se deduzir autonomamente 

posições jurídico-subjetivas fundamentais. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e 

direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, 

p. 97. 
67Geraldo Frazão de Aquino Júnior registra que a Constituição Brasileira de 1988 não se limitou a regular 

a organização do Estado e as garantias fundamentais dos cidadãos; indo mais além, foi até a normatização 

das diretrizes essenciais das relações privadas, passando a constituir não apenas um sistema em si 

complexo, unitário e harmônico, mas, também, um modo de olhar e de interpretar os demais ramos do 

Direito. Impondo a toda ordem jurídica que seja lida e interpretada sob sua ótica, de forma a realizar os 

valores nela consagrados, posicionando-se no núcleo desse sistema para irradiar sua força normativa e 
servir de vetor interpretativo para as demais normas. Tornando-se, assim, o embasamento primário e 

justificador da relevância jurídica das relações sociais, não só como regra de hermenêutica, mas, como 

norma de comportamento apta a conformar as situações subjetivas aos valores inscritos na Constituição; 

rompendo com a mentalidade individualista em que se calcou o Código Civil Brasileiro de 1916 para 

alcançar um novo corpo de valores sedimentado na solidariedade e na justiça social, cabendo ao Estado-

Juiz, hermeneuticamente, preencher os conceitos indeterminados subjacentes a esse princípio, de modo a 

captar os valores predominantes na sociedade. AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. O direito 

contratual e a marcha de constitucionalização entre ouriços e raposas. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 

CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da 

Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.420 e 421. 
68 Para Sérgio Resende de Barros a maioria das grandes discussões no plano jurídico da atualidade 

perpassa, necessariamente, pela seara dos Direitos Humanos; uma vez que é exatamente nela que repousa 
a ideia de inclusão ou exclusão na ordem social e jurídica; cuja palavra de ordem, na contemporaneidade, 

é a cidadania. BARROS, Sérgio Resende de. Direitos Humanos da família: dos fundamentais aos 
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Zeno Veloso
70

, analisando o art.5º da Lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro, indica, nesse mister, um horizonte a ser seguido pelo juiz, devendo este 

então, atender igualmente tanto os fins sociais a que a lei se dirige, quanto às exigências 

do bem comum; logo, a interpretação deve ser axiológica e progressista, para que a 

prestação jurisdicional seja democrática e justa
71

, adaptando-se às contingências e 

mutações sociais. 

Logo, cabe ao intérprete depreender das cláusulas gerais
72

os comandos 

incidentes sobre inúmeras situações futuras, algumas delas ainda sequer alvitradas pelo 

legislador, mas que se sujeitam ao tratamento legislativo pretendido por se inserirem em 

certas situações padrão; assim sendo, a tipificação taxativa vai cedendo espaço às 

cláusulas gerais
73

, abrangentes e abertas
74

. 

No mesmo sentido, Felipe Peixoto Braga Netto corrobora que, 

atualmente, tratar de qualquer instituto jurídico é cuidar, em alguma medida, de 

hermenêutica. Sendo muito mais relevante do que apontar alterações pontuais em regras 

jurídicas, frisar a renovação, portentosa e marcante, da atividade de pensar 

construtivamente o Direito, que, integrado pela interpretação, surge de uma complexa 

                                                                                                                                          
operacionais. In: GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.). Direito de 

família e psicanálise – Rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p.143. 
69Silmara Domingues Araújo Amarilla destaca que o recrudescimento da tensão entre as normas e a 

realidade, associado à concepção, ao fortalecimento e à consolidação dos Direitos Fundamentais da 

pessoa humana instigaram uma crise jurídica no sistema positivista; deflagrando a reestruturação dos 

mecanismos tradicionalmente aceitos para a solução dos litígios, por intermédio do fortalecimento do 

poder discricionário dos organismos judiciais e de uma nova epistemologia jurídica. AMARILLA, 

Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição 

dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.135. 
70VELOSO, Zeno. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. Belém: Unama, 2005, p.92. 
71Peter Häberle identifica uma impressionante onipresença dos Direitos Fundamentais no Estado 

Constitucional, que, junto com o princípio democrático, tanto no respectivo âmbito doméstico, quanto no 

internacional, desfrutam de uma fascinante universalidade. HÄBERLE, Peter. Efectividad de los derechos 
fundamentales: en particular relación com el ejerciciodel poder legislativo. In: LOPEZ PINA, Antonio. 

La garatia constitucional de los derechos fundamentales: Alemania, España, Francia e Itália. Madrid: 

Civitas, 1991, p.28. 
72Luís Roberto Barroso informa que o traço característico essencial das cláusulas gerais consiste no 

emprego de linguagem intencionalmente aberta e vaga, de modo a transferir para o intérprete o papel de 

completar o sentido da norma, sempre a vista dos elementos do caso concreto. BARROSO, Luís Roberto. 

Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 

modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.351. 
73Stefano Rodotá propõe a “constitucionalização da pessoa”, segundo a qual esta, conforme as 

peculiaridades da situação concreta, passa a ser o centro de referência para a correspondente 

materialização dos respectivos direitos. Para tanto, defende como necessária a redução da abstração das 

categorias jurídicas no sentido de se galgar uma maior aproximação com a realidade fática. RODOTÁ, 
Stefano. Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2015, p.140. 
74 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.9. 
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atividade, na qual a norma, conquanto relevante, constitui apenas um ponto de partida, 

passando então o Direito a ser redigido por normas que não cabem nos códigos. E, ainda 

que estes tragam, aqui e ali, princípios e regras, a natureza normativa dos Direitos 

Fundamentais torna impossível o aprisionamento, em numerus clausus, das 

possibilidades hermenêuticas deles decorrentes, pois os valores éticos penetram nas 

brechas dos seculares institutos, para relativizar-lhes, progressivamente, o destacado 

assento formal. Consequentemente, o que substancialmente define a nova feição do 

sistema são seus eixos centrais, que deixaram de apresentar, como notas precípuas, os 

caracteres lógico-formais, passando a ostentar, como característica essencial, a presença 

de certos valores, condicionadores da inteligência de qualquer de suas partes, 

sobressaindo a unidade substancial sobre a formal; para tanto, o Direito atual deve 

manter diálogo constante com a Constituição –– o que, além de enriquecer, 

tremendamente, as soluções jurisprudenciais, ainda permite que se incorporem novos 

valores, sem precisar recorrer, a cada passo, à modificação legislativa –– o que seria de 

plano impossível, dada a velocidade com as quais as mudanças sociais ocorrem
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Direitos da personalidade: em busca de modos preventivos de 

proteção. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras 
complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.162, 168, 170, 171 e 

177. 
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Capítulo 2 

 

Os princípios jurídicos e sua aplicação no cenário jurídico atual 

 

2.1. Os princípios jurídicos e a nova hermenêutica constitucional 

 

Muito embora os seres humanos necessitem da convivência com seus 

semelhantes, não conseguem se desvencilhar, por completo, do instinto, natural e 

egoísta, de pretender, a todo custo, que seus interesses particulares prevaleçam sobre os 

dos demais, tornando, assim a vida comum impossível. Desta feita, torna-se 

imprescindível uma forma de controle social que intente proporcionar a convivência 

harmoniosa, tanto quanto possível, entre os integrantes das sociedades, se apresentando 

o Direito como uma delas. Que, por intermédio de suas normas, confere a chancela 

jurídica necessária àqueles comportamentos que, em face da grande repercussão por eles 

causada no sentimento social, exigem regulamentação e proteção. 

Não há como negar a nítida presença, ainda hoje, da forte e necessária 

identificação do Direito com a lei
76

, que de tão marcantemente impelida pelos ideais 

                                                
76Jane Reis Gonçalves Pereira ressalta que a noção de Direito Subjetivo Público tornou-se, a partir do 

século XIX, o modelo teórico-explicativo da estrura jurídica dos Direitos Fundamentais no Estado 

Liberal. Tal construção fora elaborada tendo em conta premissas pré-democraticas e decididamente 

individualistas, residindo aqui o maior obstáculo à ideia de aplicação deles às relações privadas; uma vez 

que, sendo concebidos como limitações impostas pelo Estado a si mesmo, o aspecto relativo aos 

destinatários das normas que os consagram acaba por ser intrínseco ao próprio conceito de Direito 

Fundamental, harmonizando-se, perfeitamente, com o modelo liberal de estrita separação entre o Direito 
Público e o Privado. Que, por sua vez, operava em total coerência com a ótica que prestigiava a lei em 

detrimento da Constituição, a qual não passava de mera diretriz, engendrando, tanto as noções de Direito 

Subjetivo Público, quanto do Estado como pessoa jurídica, conferindo unidade e coerência à tão sonhada 

liberdade no âmbito do Estado Legal. Dando azo a um edifício dogmático que abrigou a total negação da 

teoria dos Direitos Naturais, e que, até hoje, é utilizado para explicar relações jurídicas estabelecidas entre 

as pessoas e o Estado. De tudo isso, resulta evidente que, no contexto jurídico europeu do século XIX, era 

impossível cogitar a aplicação dos Direitos Fundamentais previstos na Constituição às relações privadas, 

já que, em última análise, estes eram concebidos como Direitos na medida da lei. Dessa forma, na 

verdade, até a generalização do controle de constitucionalidade, os Direitos Fundamentais resumiam-se 

ao princípio da legalidade. Assim, apenas por meio da recepção do princípio da Supremacia da 

Constituição é que o tema da incidência dos Direitos Fundamentais nas relações inter privatos passaria a 

ser adotada; todavia, a tradição jurídica legada pelo Estado Liberal ainda remanesceria como um fator 
determinante para justificar a resistência à ideia de oponibilidade desses Direitos aos particulares. Não 

sendo por acaso que, tal visão do Estado como o destinatário único e exclusivo de tais Direitos, sofreu um 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 29 das 334 

 

 

positivistas, ultrapassou a mente dos juristas, incrustando-se veementemente na própria 

sociedade, sustentando-se na inexorável noção de que o Direito é necessariamente 

adstrito às normas postas pelo Estado na forma de lei
77

. Restando às outras demais 

formas de expressão do Direito conformar-se com exercício da secundária função de 

integração, ante os casos de omissão, desde que, e somente se, a onipotente norma 

objetivamente posta não apresentasse solução para o caso concreto
78

. 

Porém, estas leis, quando do momento de sua elaboração, tiveram em 

conta um determinado contexto fático que, em face da alta dinamicidade do fenômeno 

social, rapidamente tornam-se anacrônicas, obsoletas e ultrapassadas; some-se a isso a 

                                                                                                                                          
profundo abalo em seus pilares estruturais, precisamente quando consolidada a ideia de Constituição 

como norma suprema e fundamental. Assim sendo, sob o ponto de vista da arquitetura do sistema 

jurídico, a adoção de Constituições com amplos catálogos de Direitos, bem como dotadas de rigidez (esta 

última um atributo que é apanágio da democracia) foram condições cruciais para oestabelecimento da 

aplicação da teoria dos Direitos Fundamentais às relações privadas. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. 

Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito Fundamental nas Relações Jurídicas entre 

Particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, 

Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p.130-132 e 144. 
77António Castanheira Neves aduz que a norma objetivamente posta, assim compreendida e determinada, 

é apenas um ponto de partida, um dos vários fatores da dialética judicativo-decisória do caso concreto; 

dialética essa a quem se vem reconhecer o continuum, entre o que se dizia intepretação, aplicação e 
integração. E, através dos quais, a verdadeira interpretação jurídica se consuma. NEVES, António 

Castanheira. Metodologia Jurídica: Problemas Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p.154. 

Por isso mesmo, conforme anota Ricardo Lucas Calderón, não se pode mais venerar a parte geral das 

codificações civis como obras perfeitas e acabadas que funcionariam como verdadeiros filtros para a 

entrada dos fatos no mundo jurídico, como se a resposta sempre estivesse formulada antes mesmo da 

elaboração da própria pergunta. Restando claro, pois, que por preceder ao Direito, a alteração da 

experiência concreta impõe ao mundo jurídico a revisão dos seus conceitos, e não o contrário; logo, a 

crise deve ser imputada aos paradigmas e não à família ou à realidade concreta. CALDERÓN, Ricardo 

Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.177 e 212. 
78Maria Celina Bodin de Moraes constata que a grande maioria dos operadores jurídicos da atualidade 

graduou-se no auge do positivismo, aprendendo, de forma inexorável, que o Direito é a lei, e a lei é o 
código. Portanto, quanto mais se conhece o código, mais Direito se sabe; pois, o estudo deste, no tempo 

do positivismo jurídico, restringia-se à interpretação gramatical, bastando aprender e compreender o 

significado das regras jurídicas contidas nas codificações, principalmente, através da sua memorização. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos sobre direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p.13. Carlos Ayres Brito anota que o período de transição entre o velho e o novo 

exige paciência e prudência, consistindo em um processo lento e gradativo em face da grande dificuldade 

em se romper com uma estrutura secular; por isso, o ranço liberal ainda se faz presente, sobremaneira 

entre os juristas conservadores que insistem em preservá-lo. BRITO, Carlos Ayres. Direito de 

Propriedade (o novo e sempre velho perfil constitucional da propriedade). Revista de Direito Público, São 

Paulo, n.22, jul./set., 1989, p.46. Gustavo Tepedino aguarda ansiosamente que a cultura jurídica consiga 

desvencilhar-se, o quanto antes, da subsunção; pois, só assim é que a força normativa da Constituição, 

hoje já quase consensualmente admitida, possa ser verdadeiramente traduzida na efetiva primazia do 
Texto Maior no cotidiano da atividade hermenêutica. TEPEDINO, Gustavo.  O ocaso da subsunção. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.445. 
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impossibilidade do legislador em prever de forma antecipada e absoluta todas as 

situações de fato que merecem ser tornadas jurídicas
79

. 

Não é novidade a incapacidade dos ordenamentos jurídicos em regulamentar 

e proteger as inúmeras situações de fato que repercutem diretamente no sentimento 

social, e, pois, exigem um timbre jurídico por meio de uma norma objetivamente 

posta
80

. É necessária, isso sim, a compreensão –– em se tratando da integração das 

normas jurídicas e sua expressão –– de que há mais normas vigentes em uma 

comunidade que aquelas expressamente dispostas nos documentos legislativos escritos 

os quais  compõem determinado ordenamento jurídico
81

. Logo, tal atividade reveladora 

de normas, que surge com a finalidade de integrar as lacunas deste ordenamento, não é 

(nem pode ser) considerada uma atuação legislativa
82

. Na verdade, o intérprete –– na 

                                                
79Carmem Lucia Silveira Ramos relata que os corolários da legalidade e da completude consagrados pelo 

modelo clássico de Direito Liberal, não foram capazes de contemplar, prever ou regulamentar, 

especificamente, por meio do ordenamento jurídico, todas as situações de fato abarcadas pela sociedade. 

Originando daí uma série de conflitos de interesses que demandam um pronunciamento por parte do 

Direito vigente para qual o sistema jurídico posto não oferece resposta; evidenciando, assim, a crise do 

sistema jurídico. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de 

fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.155. 
80 Igualmente Eros Roberto Grau desvela a premente necessidade de transcender a mera compreensão da 

lei objetivamente posta pelo Estado, para encontrar na realidade social as raízes do Direito enquanto um 

sistema de princípios. GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p.5. 
81Jorge Duarte Pinheiro recorda que no plano civil não vigora o princípio da taxatividade. Dessa forma, a 

ausência de lei que regulamente determinada conduta implica numa lacuna legal, sendo preciso, pois, 

lançar mão de processos integrativos para a solução do problema em questão. PINHEIRO, Jorge Duarte. 

A necessidade da Lei de Procriação Medicamente Assistida, Lei 32/2006, de 26/07. In: CORDEIRO, 

António Menezes; VASCONCELOS, Pedro Pais de; SILVA, Paula Costa (Orgs.). Estudos em Honra do 

Professor José de Oliveira Ascensão. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2008, p.206. Norberto Bobbio esclarece 

que alguns princípios gerais podem não se encontrar de forma expressa, ficando, pois, subentendidos no 
texto legal; sendo dedutíveis por meio da abstração de normas específicas, ou pelo menos não muito 

gerais. Configurando, assim, princípios ou normas generalíssimas formuladas pelo intérprete, que busca 

identificar, comparando, ante aparentemente conflito normativo, aquilo a que comumente se chama o 

espírito do sistema BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 

Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1999, p.159. 
82 Para o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, no exercício da atividade jurisdicional, não deve o juiz 

se eximir de julgar a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, uma vez que a própria legislação estabelece 

os métodos integrativos para suprir tal lacuna. Ora, exemplificadamente, a própria Constituição Federal 

de 1988 abarcou princípios abertos, indeterminados e plurissignificativos, cuja concretização exige 

interpretação sistematizada num dado contexto jurídico; sem obediência a puros critérios da lógica formal 

reduzida à mera análise linguística. Obedecendo, sim, ao revés, a razões históricas com base no 

problematicismo e razoabilidade do processo hermenêutico; adotando, entre as várias interpretações 
possíveis, aquela que corresponder aos valores éticos da pessoa e da convivência social. STJ, Resp n. 

820475/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 02/09/2008. 
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solução dos casos concretos, tendo como fundamento os princípios que norteiam o 

sistema jurídico
83

–– extrai norma que torna específico referido princípio
84

. 

Ora, a realidade contemporânea apresenta uma crise de valores comuns a 

todos os ramos do Direito e em todos os níveis; mormente no que tange à certeza quanto 

à completude do ordenamento jurídico, restando tal problema visceral e 

indissociavelmente ligado ao reconhecimento da norma geral e abstrata como fonte de 

Direito, uma vez que, atualmente, os modelos concretos de comportamento dos 

membros da sociedade vêm, cada vez menos, sendo produzidos por estas, e, ao revés, 

cada vez mais, pelos próprios fatos que desencadeiam esses comportamentos
85

. O que, 

por sua vez, ocasiona uma crise na própria ideia de sistema, passando a encontrar, cada 

fato da vida, justificação em si própria, sem ter de encontrar necessária correspondência 

nos modelos de comportamento abarcados pela lei
86

. Por isso, verificando-se dito 

processo de contínuo auto-referimento entre norma e decisão, lei e caso, regra e sujeito, 

                                                
83Maria Helena Diniz alega que sem os princípios não haveria ordenamento jurídico sistematizável ou 

suscetível de valoração, reduzindo-sea ordem jurídica a um amontoado de centenasde normas positivas, 

desordenadas e axiologicamente indeterminadas; pois, são os princípios gerais que, em regra, rompem a 

inamovibilidade dosistema, restaurando a dinamicidade que lhe é própria. DINIZ, Maria Helena. As 

lacunas no direito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 215. Na mesma direção, Josef Esserassevera que, 

no âmago das normas positivas, há sempre um princípio latente de Direito que, uma vezdescoberto, tem 

em si mesmo impulso suficiente para galgar automaticamente um nível igual ao da lei mesma. ESSER, 

Josef. Princípio e norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: Bosch,1961, 

p. 498. 
84MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano de existência. 12ª. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 25-26. No mesmo sentido, Ricardo Lucas Calderón afirma que o fenômeno jurídico não 

se resume a lei expressamente positivada. Englobando, também, relações pressupostas que fundam a 

ordem jurídica, preexistindo ao Direito Formal Estatal. Dentre eles os princípios implícitos, que, embora 

exijam maior esforço hermenêutico, gozam igualmente da mesma normatividade, podendo ser, conforme 

o caso, imediatamente aplicados ao caso concreto. Concluindo, assim, que, a compreensão dos princípios 

como objeto de construção do discurso jurídico, a partir da realidade e das demandas de determinada 

comunidade; bem como a aceitação de princípios implícitos ao ordenamento, permitiria aceitação da 

afetividade como princípio implícito ao Direito de Família. Cabendo, então, à doutrina e à jurisprudência 

elaborarem respostas coadunadas com o quadro civil-constitucional atual. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 

Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.120 e 121. 
85Teresa Negreiros adverte que a concretude do caso, no entanto, não nos deve ofuscar e fazer perder de 

vista a necessária função interpretativa que os princípios exercem para a manutenção da unidade do 

sistema e de sua respectiva adequação valorativa. Sendo preciso, portanto, fundamentar a solução 

concreta à luz de todo o ordenamento jurídico, operando-se uma coordenação normativa que não se rege 

por um raciocínio lógico-formal; mas, por uma ponderação valorativa, ou, mais especificamente, 

teleológica. NEGREIROS, Teresa. A dicotomia público-privada ao problema da colisão de princípios In: 

TORRES, Ricardo Lôbo (Org.), Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2002, p.354. 
86Jaqueline Filgueras Nogueira anota que a vida social é muito mais exigente e dinâmica que as 

pretensões técnico-formais; não obstante, os ordenamentos positivos encontram-se repletos de preceitos 

jurídicos distanciados da realidade vivida pelo povo, uma vez que não correspondem às suas tendências, 

inclinações e necessidades. Exatamente por isso, cabe aos julgadores o dever de adptar suas decisões às 

mudanças socias e à realidade atual, optando por uma interpretação que melhor traduza os princípios da 
justiça e do bem comum. NOGUEIRA, Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento 

do afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.159 e 160. 
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valor e interesse, tem assumido o Direito Civil uma acepção eminentemente individual; 

tornando-se um Direito do caso concreto que, quando gera normas, o faz através de 

modelos contratuais de negociação entre sujeitos privados. Afastando, 

progressivamente, a referência do fenômeno jurídico da certeza do Direito formal, 

radicando-o na problematicidade concreta dos valores e forças sociais em confronto
87

. 

Caindo em crise os valores da certeza e segurança do Direito, da igualdade dos sujeitos 

e, portanto, da justiça; surgindo, assim, o império da subjetividade, entendida esta no 

sentido etimológico daquilo que está no fundamento do fluxo variável das relações 

sempre mutáveis. Erigindo o indivíduo ao patamar de único ator e autor social, de si 

próprio e dos outros; dotado de uma vontade que, ante a alta complexidade e 

dinamicidade do fenômeno social atual, não consegue ser limitada pela norma geral e 

abstrata previamente posta, consoante Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de 

Campos
88

. 

Maria Berenice Dias
89

alerta que as normas legais precisam se adequar aos 

princípios e às garantias
90

, já que identificam o modelo representativo da vontade geral 

                                                
87Roberta Tupinambá ressalta que, em verdade, nesse novo panorama onde os princípios constitucionais 

sobrepõem-se à letra fria da lei, o que se nota sempre é o constante e inevitável embate entre o desejo 
humano de ver juridicamente reconhecida a sua opção pessoal (e individual), e a necessidade do Direito 

de não ser apócrifo; haja vista a anterioridade premente dos fatos à regulamentação jurídica, o que, por si, 

evidencia a essência tipicamente cultural do Direito, que não pode simplesmente negar o reconhecimento 

jurídico às situações de fato. Em outras palavras, independentemente do viés interpretativo adotado, a 

abstração do Direito econtra cadavez mais dificuldade para virar às costas à concretude das situações de 

fato; o que, diga-se de passagem, é absolutamente adequado, pois, repita-se, os fatos são anteriores ao 

Direito, que, por sua vez, é essencialmente cultural. Assim sendo, a coexistência entre regras e princípios, 

dentro de um mesmo ordenamento jurídico, ambos gozando da prerrogativa de norma, possibilita ao 

Direito atingir a finalidade a qual se destina de modo a que todas as insuficiências das regras 

objetivamente postas sejam abarcadas e supridas pelos princípios. TUPINAMBÁ, Roberta. Os princípios 

do cuidado e da afetividade à luz das famílias recompostas. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, 
Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto 

Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.528 e 540. 
88CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. 

Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.18 e 19. 
89DIAS, Maria Berenice. Família homoafetiva. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del 

Rey/Mandamentos, 2008, p.185 e 191. 
90Na mesma direção, Luiz Edson Fachin explicita que a família, não obstante submetida à legislação 

infraconstitucional, tem o centro irradiador da sua regulação no Texto Constitucional; sendo exatamente a 

partir daí que se encontra suscetível à incidência dos princípios constitucionais, em todas as relações 

privadas. Incidindo de maneira direta e imediata, sem que isso represente, necessariamente, qualquer 

sobreposição por parte deles ao legislador ordinário. FACHIN, Luiz Edson. Princípios Constitucionais do 
Direito de Família Brasileiro Contemporâneo. In: BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice 

(Coords.). A família além dos mitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.123. 
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devidamente consagrado pela Constituição
91

. Assim, o núcleo do sistema jurídico que 

sustenta a própria razão de ser do Estado, deve, na verdade, assegurar liberdades ao 

invés de promover invasões ilegítimas na esfera pessoal do cidadão; a inexistência de 

previsão legal expressa não justifica o tolhimento do direito à tutela jurídica, já que 

ausência de lei não justifica a inércia do Judiciário
92

. Desta feita, ante a omissão legal, 

sendo-lhe vedado escusar-se do dever de fazer justiça, deve o juiz se socorrer das 

ferramentas integrativas de hermenêutica para a solução da lide
93

; evitando que a 

justiça, que não é cega nem surda, se torne muda
94

. Urgindo, portanto, que mantenha os 

                                                
91Ricardo Lucas Calderón registra, desde logo, que embora o Texto Constitucional efetivamente irradie 

seus efeitos por todo o ordenamento, inexistindo “guetos” que fiquem imunes à incidência da 

Constituição, tal aspecto não significa a supremacia do Direito Constitucional sobre as outras matérias; 

mas, sim, que se parta de uma nova concepção do ordenamento, unitária, na qual este ramo específico 

trave um salutar diálogo com os demais. Pois, a partir do impulso conferido pelo novo papel assumido 

pelos princípios, bem como do reconhecimentoda relevância dos Diretos Fundamentais, tomou corpo a 

análise que passou a sustentar a admissão das diversas formas de expressão que o Direito pode ter. Tendo 
em conta a patente e inevitável constatação de que a lei não foi capaz de responder, a altura, a todos os 

desafios que os séculos XIX e XX lhe impuseram; e, conforme apostavam os defensores desse projeto 

jurídico, restou inevitável o abandono aos dogmas da onipotência e do monopólio da legislação como 

fonte jurídica principal e primordial do Direito. Assim, após o quadro de crise do Direito delineado na 

metade do século passado, defendeu-se, mais incisivamente, que ele não se subsume a lei, sendo ela 

apenas uma parte do fenômeno jurídico, relevante, o que é verdade, mas, não a única. E, ao tempo em que 

a doutrina discorre sobre a inclusão dos princípios como elementos integradores do sistema jurídico, 

ainda que não positivados, urge o reconhecimento de que os fatos sociais que possuam robustez suficiente 

sejam assimilados pelo Direito. Consagrando o saudável, constante e necessário contato dele com a 

realidade; não sendo, então, imutável, indene ou alheio às alterações exigidas pela sociedade que regula. 

Pois, no quadro contemporâneo, onde as constantes e céleres alterações são a marca registrada do 
momento, torna-se essencial tanto sua percepção, quanto sua apreensão. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 

Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.148, 153, 155 e 

156. 
92Cecília Macdowell Santos, Ana Cristina Santos, Madalena Duarte, e Teresa Maneca Lima relatam em 

pesquisa desenvolvida no caso Silva Mouta que a nomeada ausência de garantia explícita na Constituição 

Portuguesa não significava que a proteção à orientação sexual não estivesse implicitamente contemplada. 

Pois, no que se refere ao Direito Constitucional, a discriminação com base na orientação sexual é uma 

forma de discriminação, aspecto que o art. 26 do mesmo dispositivo legal proíbe em todos os seus termos. 

SANTOS, Cecília Macdowell; SANTOS, Ana Cristina; DUARTE, Madalena; LIMA, Teresa Maneca. 

Homoparentalidade e desafios ao direito: o caso Silva Mouta na justiça portuguesa e no Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos 
Sociais, pp.43-68, 2009, p. 46. 
93Horácio Wanderlei Rodrigues e Leilane Serratini Grubba reconhecem que o código normativo não 

constitui a única forma de expressão do Direito, que, em última instância, corresponde a um ente social 

altamente complexo, circundado por vários outros fatores externos, tais como sociais, políticos, 

econômicos, culturais e ambientais. Que necessitam ser contextualizados conforme o tempo e o espaço, 

daí que a pesquisa do Direito, se se pretender científica, deverá também ser complexa, de modo a abarcar 

a complexidade intrínseca do seu objeto de estudo. RODRIGUES, Horácio Wanderlei; GRUBBA, 

Leilane Serratini. A epistemologia da complexidade: para uma pesquisa científica do Direito. Revista do 

Instituto do Direito Brasileiro, ano 1, n. 6, 2012, p.365. 
94Eduardo de Oliveira Leite destaca que, se é no Direito de Família onde mais se faz sentir a necessidade 

de uma atualização por parte do ordenamento jurídico, como afirmou Orlando Gomes, é porque 

exatamente nesse setor do Direito Civil se constata uma árida e flagrante omissão; um obsessivo ignorar 
das profundas e irreversíveis modificações sociais, culturais e científicas, procurando manter, a todo 

custo, um Direito esclerosado, extemporâneo, petrificado num mundo irreal e já inexistente. LEITE, 
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olhos abertos para a realidade social, os ouvidos atentos ao clamor dos que por ela 

esperam e a coragem para dizer o Direito em consonância com a justiça
95

. 

Jorge Miranda e Rui Medeiros
96

 recordam que é sobre os Tribunais que 

recai a obrigação de retirar todas as consequências possíveis da aplicabilidade direta das 

normas constitucionais sobre direitos, liberdades e garantias. Deles se esperando, com 

respeito aos cânones comumente aceitos, tanto pela hermenêutica jurídica, quanto pelo 

desenvolvimento jurisprudencial do Direito, que sejam capazes de suprir alguns déficits 

do legislador. Conferindo aos direitos a densidade e a determinabilidade indispensável à 

sua aplicação aos casos sub judice. Encontrando um ponto de equilíbrio entre as 

vertentes negativa e positiva, que apresente uma interpretação das leis em conformidade 

não apenas com os mesmos direitos, liberdades e garantias, mas, igualmente, com a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem; rejeitando como inconstitucionais os 

sentidos desconformes e aplicando como necessários os mais consentâneos à sua 

máxima efetividade
97

. 

                                                                                                                                          
Eduardo de Oliveira. Os Alimentos e o Novo Texto Constitucional. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Coord.). Direito de Família Contemporâneo: doutrina, jurisprudência, direito comparado e 

interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p.697. Paolo Grossi enaltece ser preciso que o 

jurista se faça forte  pelos ganhos culturais acumulados nos últimos cem anos, sobretudo, pelo sentimento 

de historicidade da regra jurídica; não se deixando seduzir pelo canto das sereias em prol de sua 

autopoiese. Pois, assim, como para o navegador antigo, seria um autêntico suicídio. GROSSI, Paolo. 

Scienza Giuridica Italiana: Un profilo storico. Milano: Giufrè Editore, 2000, p.162. 
95Conforme Rodrigo da Cunha Pereira os princípios gerais apresentam alta carga de essência normativa; 

haja vista além de indicar o sentido a ser trilhado por determinada regra, ainda esclarecem seu conteúdo, 

contribuindo, e muito, para a identificação do espírito da norma, uma vez que os textos legislativos 

(regras) não conseguem acompanhar a realidade e a evolução social da família. Nem mesmo o novo 

Código Civil Brasileiro, em vigor a partir de janeiro de 2003, conseguiu abarcar e contemplar todas as 

indagações e inquietações do Direito de Família contemporâneo. A vida e as relaçõessociais são muito 

mais ricas e amplas do que é possível conter uma legislação. Os costumes, comouma importante fonte da 

ciência jurídica, vão impulsionando os operadores do Direito para uma constantereorganização da 

entidade familiar, obrigando-os a buscar em outras fontes os elementosnecessários àquilo que mais se 

aproxima do justo. Entre todas as fontes do Direito, nos “princípiosgerais” é onde se encontra a melhor 

viabilização para a adequação da justiça no particular e especialcampo do Direito de família. Pois, 
somente em bases principiológicas é que será possível pensar e decidirsobre o que é justo e injusto, acima 

de valores morais, muitas vezes estigmatizantes, exercendo os princípios uma função de otimização do 

Direito. Logo, sua força deve pairarsobre toda a organização jurídica, inclusive preenchendo lacunas 

deixadas por outras normas, independentemente de serem positivados, ou não; isto é, expressos ou não 

expressos.PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.57-59. 
96MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Tomo I. 2 ed., Coimbra: 

Coimbra, 2010, p.331. 
97Francisco Amaral aduz que a sociedade atual, diversamente daquela que existia à época da aprovação do 

Código Beviláqua, é uma sociedade complexa, pluralista e de risco. Fragmentada, dominada pelo 

conhecimento e pela informação; que não mais aceita, irrestritamente, o monismo jurídico com seu 

inexorável monopólio estatal de produção jurídica. Passando a ganhar expressiva importância, nos dias 
atuais, os princípios, que com maior abstração e generalidade contrapõem-se a admissibilidade de normas 

concretas e individuais, como as que emergem, por exemplo, das sentenças judicias, dos contratos, ou 
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Por conseguinte, não há norma nova, mas tão somente a revelação de norma 

já anteriormente existente, de modo não expresso, implícito no sistema
98

, consistindo as 

regras em uma tradução pormenorizada destes princípios
99

. 

Assim, o Direito de uma comunidade não se restringe às leis e atos 

normativos objetivamente postos
100

, devendo, portanto, traduzir e representar 

igualmente os valores que a inspiram
101

. 

                                                                                                                                          
mesmo de um ato administrativo específico; restando absolutamente clara a insuficiência dos tradicionais 

modelos jurídicos. Urgindo, à Ciência do Direito, a iminente construção de novas estruturas de resposta, 

aptas a assegurar a realização da justiça e da segurança, numa sociedade em rápido processo de mudança. 

AMARAL, Francisco. O Código Civil e o Problema Metodológico de sua Realização. In: TARTUCE, 

Flávio; CASTILHO, Ricardo (Orgs.). Direito Civil: direito patrimonial; direito existencial. Estudos em 

homenagem à Professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. São Paulo: Método, 2006, p.14, 

15, 63 e 64. Exatamente por isso, defende o referido autor a adoção de um sistema aberto, permeável por 

princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados; que possibilite uma radical mudança, tanto na 

teoria, quanto no quadro das fontes do Direito. Mas, sobretudo, no processo de interpretação jurídica, 
substituindo-se a mera exegese do texto legal por um processo criativo de interpretação. AMARAL, 

Francisco. Uma carta de princípios para um direito como ordem prática. In: TEPEDINO, Gustavo; 

FACHIN, Luiz Edson (Coords.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008, p.132. 
98Pietro Perlingieri assinala que o sistema jurídico não é um dado que se leva em conta apenas se for 

conveniente para a interpretação da norma singular; mas sim, um conjunto de valores que guiam a 

interpretação como um todo. Assim sendo, a unidade interna do ordenamento jurídico é um dado não 

contingente, mas essencial, já que as normas, além de pressupor o sistema, ainda contribuem para formá-

lo. Dessa forma, a “clareza” não é um a priori, pois, embora o enunciado seja “claro”, não o é em si, mas, 

somente, em um determinado contexto e em uma determinada aplicação; sendo dita “clareza” o resultado 

final da interpretação e não a sua premissa. PERLINGIERI, Pietro. Manuale di Diritto Civile. 8. ed. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p.97 e  98. O referido autor conclui que o enunciado 

constitucional deve ser invocado tanto para a solução do caso concreto, quanto para a interpretação da 

norma infraconstitucional; bem como para aplicação direta dos princípios e normas constitucionais. 

PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p. 589. 
99Neste sentido, DWORKIN. Ronald, Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 24. 
100Silmara Domingues Araújo Amarilla destaca que, diante da crise germinada no modelo legal 

tradicional, alternativa não restou ao Estado senão reestruturar o sistema jurídico a partir de sua função, 

abolindo a visão reducionista segundo a qual o Direito se esgotaria na lei posta, tal como está posta; 

sendo, exatamente a partir dessa quebra na concepção jurídica positivista, que a compreensão de uma 
nova principiologia começou a ser construída, passando-se a valorizar mais o sujeito de direitos do que o 

objeto tutelado. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os 

laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.130. Nesse sentido, Pietro 

Perlingieri ratifica ser premente o retorno ao estudo das fontes em uma acepção ampla, sem distinções 

execessivas entre fontes jurídicas e não jurídicas, com consciência de que o fenômeno jurídico não se 

exaure naquele legislativo e jurisprudencial; mas, se identifica com a experiência global do social. 

PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p.62. 
101 Na mesma direção Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos ressaltam que a 

indeterminação de certos conceitos jurídicos, tais como a necessária incompletude do contrato de 

casamento e da regulamentação jurídica das relações familiares, ocasionam a desorientação de muitos 

juristas; que, habituados a conceitos rígidos, regulamentações esgotantes e a certeza de que o sistema 
jurídico é assente na lei (quando não resumido a esta) tudo resolvem engendrando um sem número de 

teorias gerais desligadas da realidade e sem o mínimo compromisso com a efetividade. CAMPOS, Diogo 
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Desta feita, o ordenamento jurídico da comunidade encontra-se alicerçado 

em princípios que consubstanciam a valoração de determinados fatos indispensáveis ao 

seu respectivo convívio social
102

, os quais se mantêm implícitos dentro do sistema e 

atuam de forma integrativa para o preenchimento das lacunas do ordenamento 

positivado
103

.  

Consequentemente, caso a legislação não seja suficiente para a solução de 

casos concretos, normas podem ser reveladas a partir dos princípios que norteiam e dão 

sentido ao sistema jurídico
104

. 

Disso se conclui que a eficácia jurídica associada a uma norma tanto 

pode derivar de determinação legal expressa, quanto de um trabalho hermenêutico, 

doutrinário e jurisprudencial. Insta salientar, ainda, que o natural em um Estado 

Democrático de Direito é que o efeito pretendido pela norma possa ser buscado em face 

do Judiciário em toda a sua inteireza
105

. 

                                                                                                                                          
Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por 

Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.128. 
102Paulo Lôbo lembra que o princípio indica um suporte fático necessário e aberto; cuja incidência não 

prescinde da mediação concretizadora do intérprete. Que, por sua vez, é orientada pela regra instrumental 

da equidade, entendida segundo a formulação grega clássica, e, sempre atual, de justiça ao caso concreto. 
Consistindo, um dos maiores avanços do Direito Brasileiro trazidos pela Constituição Federal de 1988, na 

consagração da força normativa dos princípios constitucionais; que, superando o efeito simbólico que a 

doutrina tradicional a eles destinava, permitiu a análise do sistema em sua totalidade, atingindo a abertura 

axiológica pretendida. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Parte Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p. 74-77. Da mesma forma, Fabíola Santos Albuquerque alerta que, não por acaso, o sistema 

jurídico é formado por regras e princípios, uma vez que essa estrutura subsidia o equilíbrio necessário ao 

operador do Direito. E, se a regra não responde satisfatoriamente às demandas modernas, cabe então aos 

princípios este desiderato; porém, não de maneira desmesurada, ao contrário, sua utilização não pode ser 

feita de forma absoluta ou arbitrária, não sendo meramente subjetiva nem tampouco absoluta, 

encontrando limites tanto nos demais princípios, quanto no contato com a regra ética. Somente, assim, o 

Direito de Família traduzirá a dimensão da natureza democrática e igualitária que deve permear as 
relações familiares; sem olvidar, também, do papel transformador e crítico impingido à jurisprudência. 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Os princípios constitucionais e sua aplicação nas relações jurídicas de 

família. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina 

Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto 

Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.45. 
103Canotilho assevera que através da garantia da aplicabilidade imediata torna-se claro que são as leis que 

se movem dentro dos Direitos Fundamentais e não os Direitos Fundamentais que se movem dentro das 

leis. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Métodos de proteção de direitos, liberdades e garantias. 

Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, p.793-814, 2003, número 

especial, p.802-803. 
104MELLO, Marcos Bernardes de. Notas sobre o caráter normativo dos princípios e das normas 

programáticas. In: Revista do Mestrado em Direito da UFAL, n. 3, Maceió: Edufal, jul./dez. 2009, p. 7. 
105BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2002, p. 83. 
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Importante lembrar aqui que os Direitos Fundamentais não apenas gozam 

de primazia ante o Direito Estatal, mas, igualmente, orientam sua formulação
106

. Nesta 

situação, pode-se afirmar que os Estados simplesmente atuam, como definidores de 

exceções, pela mediação do legislador constituinte ou ordinário
107

. 

Ante os desafios trazidos pelos novos tempos e da insuficiência do 

método subsuntivo para regulamentá-los
108

, tornou-se premente a necessidade de 

conceder aos princípios uma maior carga axiológica
109

; bem como o reconhecimento, 

                                                
106Maria Celina Bodin de Moraes evidencia o fato de que o Código Civil já não mais ocupa o centro das 

relações de Direito Privado. Dessa forma, acolher a construção da unidade hierarquicamente 

sistematizada do ordenamento jurídico significa sustentar que seus princípios superiores, vale dizer, os 

valores propugnados pela Constituição, estão presentes em todos os recantos do tecido normativo; 

tornando, pois, inaceitável a rígida contraposição entre Direito Público e Privado. Uma vez que, tais 

princípios e valores constitucionais, estendem-se por todas as normas do ordenamento, influenciando-o; 

sob pena de se admitir a concepção de um mondo in frammenti, logicamente incompatível com a ideia de 

sistema unitário. MORAES, Maria Celina Bodin de. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. 
Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, n.65, jul/set, 1993, p.29. Gustavo Tepedino 

observa ser premente a superação da discussão acerca da aplicação direta ou não das normas 

constitucionais, haja vista em um ordenamento unitário, ela prevalece independentemente da existência 

ou não de regra específica; uma vez que a legislação ordinária apenas encontra legitimidade se 

conformada aos valores constitucionais, de modo que sua aplicação deve sempre traduzir e refletir a 

aplicação da própria Constituição. TEPEDINO, Gustavo. Itinerário para um imprescindível debate 

metodológico. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, n.35, jul/set, 2008, p.4. 
107MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, tomo IV, p. 630.  
108Francisco Amaral alega que não é a realidade que está em crise, mas, sim, os modelos mentais que a 

tentam compreender; que, vez ou outra, necessitam ser substituídos, justamente porque a realidade agora 
é outra. Urgindo, pois, um movimento de reflexão coletiva sobre a gênese, estrutura, função e fundamento 

do Direito, principalmente do Direito Civil, campo próprio, por excelência, das relações de natureza 

privada e do processo de construção da ciência e técnica jurídicas. AMARAL, Francisco. O Direito Civil 

na Pós Modernidade. In: NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coord.). Direito Civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.63. Eduardo de Oliveira Leite 

assinala que o Direito ancorado numa concepção tradicional não consegue responder aos anseios das 

novas gerações, e, num processo de contínua esclerosação, afasta-se, cada vez mais, da realidade; sendo 

preciso, pois, trilhar um caminho que conduza a novos rumos, adaptando-se à realidade social em 

constante mutação, no sentido de responder, satisfatoriamente, a essas novas demandas. LEITE, Eduardo 

de Oliveira. Tratado de Direito de Família: Origem e Evolução do Casamento. Curitiba: Juruá, 1991, 

p.386. 
109Canotilho preceitua que os princípios jurídicos, na qualidade de fontes do Direito, são normas jurídicas 

fundamentais que resultam da aplicação do princípio da justiça a várias situações de interesse da natureza 

em geral; e, perante seu caráter genérico, deduzido da ideia de Direito em termos objetivamente 

cognitivos, não podem ser desconhecidos em qualquer comunidade que se pretenda jurídica. Uma vez 

que, além de conferir-lhes fundamento normativo, ainda empresta-lhes o conteúdo mínimo ético. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Princípios: Entre a sabedoria e a aprendizagem. Boletim da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, v. LXXXII. Coimbra: Coimbra, 2006, p.8. Luiz 

Edson Fachin confirma ser exatamente essa atuação diária, configurada numa espécie de modos vivendi 

de índole constitucional, que trará, no presente e no porvir, o respeito simbólico e a percepção real de que 

a Constituição integra tanto o cotidiano da cidadania em emancipação, quanto o ensino jurídico em 

formação transformadora. Evidenciando que o Direito deve ser respaldado em mais justiça e menos 

formalidade. FACHIN, Luiz Edson. Em defesa da Constituição Prospectiva e a nova Metódica Crítica do 
Direito Civil e suas “constitucionalizações”. In: FACHIN, Luiz Edson. Questões do Direito Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.7. 
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pela ordem jurídica, de sua normatividade, ensejando, assim, uma reaproximação entre 

Direito e Ética
110

. 

Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos
111

 afirmam que a nova 

interpretação constitucional assenta-se em um modelo de princípios, aplicáveis 

mediante ponderação, cabendo ao intérprete proceder à interação entre fato e norma
112

, 

e realizar escolhas fundamentadas, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelo 

sistema jurídico, visando à solução justa para o caso concreto
113

. Nessa perspectiva pós-

                                                
110Nesse ponto, Rodrigo da Cunha Pereira explicita que se persistirmosemtratar a dignidade humana 

exclusivamente no campo da moral, continuaremos a repetir a história de exclusões feitas pelo Direito de 

Família. Uma concepção moral da dignidade da pessoa humana certamente retiraria a residência de uma 

criança do cônjuge culpado, contrariando o princípio do melhor interesse da criança/adolescente; também 

um juízo moralista negaria pensão alimentícia a um cônjuge culpado, enquanto o juízo ético destitui a 

ideia de culpa. Um juízo moral proibiria ou restringiria a convivência familiar dos filhos com uma mãe de 

vida desregrada, por sua vez, o juízo ético desvincula a conduta moral sexual do exercício das funções 

maternas e paternas. Um juízo moral dará preponderância aos laços biológicos e desconsiderará o que é a 
verdadeira paternidade/maternidade, um juízo moralista tratará as parceiras homossexuais como 

sociedade de fato para não considerá-la uma entidade familiar, ainda que isto custe não distribuir um 

Direito justo. Enfim, o juízo moral não distingue o justo do legal, optando pela letra fria da lei, ao passo 

que o juízo ético não duvida em escolher o justo. O moralista prefere, permanentemente, a formalidade e 

a lei em sua literalidade; enquanto o ético, a essência do Direito, e, por isso, buscará, em todo tempo, nos 

princípios, a fundamentação para a mais justa adequação. Afeto, igualdade, alteridade, pluralidade de 

famílias, melhor interesse da criança/adolescente, autonomia de vontade e intervenção estatal mínima são 

os ideiais fundamentais enorteadores do Direito de Família contemporâneo; e, sob os quais, paira o 

macroprincípio da dignidadeda pessoa humana. Esses são os ingredientes essenciais (e necessários) que 

nos guiarão para distinguire recusar os juízos preconceituosos e particularizados, como são os juízos 

morais e a moral do poder, sempre a serviço dosbens. Desta feita, quando da organização jurídica da 
família, nos dias atuais, tornou-se imprescindível o efetivo reconhecimento, promoção, proteção e 

respeito pela dignidade humana de todo e qualquer componente da entidade familiar. PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

65-67.  
111BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova 

Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p.376. 
112 Para Ricardo Aronne a interpretação jurídica deve também ser sistemática, de modo que qualquer 

exegese há de se dar conforme a Constituição; uma vez que esta representa a matriz axiológica de todo o 

ordenamento jurídico. ARONNE, Ricardo. Titularidades e apropriação no novo código civil brasileiro – 
Breve ensaio sobre a posse e a sua natureza. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O Novo Código Civil e 

a Constituição. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.240. 
113Maria Celina Bodin de Moraes recorda que, na realidade, a vagueza e ambiguidade intrínsecas à norma 

jurídica não são ampliadas pela utilização dos princípios, muito pelo contrário, sendo exatamente a 

indicação deles que as justificam e fornecem segurança jurídica; pois, o papel exercido por eles como 

ratio em cada interpretação/aplicação jurídica é que garante a coerência entre as primeiras. MORAES, 

Maria Celina Bodin de. Perspectivas a partir do direito civil constitucional. In: Direito Civil 

Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional 

de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008, p.41. Mais adiante, 

ressalva a referida autora, que a consolidação da metodologia pós-positivista em nossa doutrina e, 

especialmente em nossos tribunais, tem sinalizado para o crescente perigo do excesso de voluntarismo do 

juiz. Pois, a necessária superação do formalismo por uma perspectiva mais flexível e principiológica pode 
dar azo à pertinente alegação de que a aplicação de princípios constitucionais poderia conduzir à 

sobreposição da opinião pessoal do juiz sem outras motivações racionalistas ou substanciais. De fato a 
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positivista do Direito, são ideias essenciais: a normatividade dos princípios, a 

ponderação de valores e a teoria da argumentação
114

. 

Ainda segundo os mencionados autores
115

, as normas constitucionais 

conquistaram o status pleno de norma jurídica, dotadas de imperatividade; aptas a 

tutelar direta e imediatamente todas as situações que contemplam. Mais do que isso, a 

Constituição passa ser a lente através da qual se leem e se interpretam todas as normas 

infraconstitucionais
116

. A Lei Fundamental e seus princípios deram novo sentido e 

                                                                                                                                          
“constitucionalização” não pode funcionar como um pretexto para conferir ao magistrado carta branca 

para decidir conforme suas convicções pessoais, acobertado pelo manto da invocação genérica e falaciosa 

de algum princípio constitucional que nele acredite amparar sua própria e individual versão de justiça. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos sobre direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p.10 e 11. 
114Para Ricardo Lucas Calderón o estudo do Direito vem cada vez mais se aproximando da filosofia, da 
sociologia e da política; sendo saudavelmente influenciado pelas inovações resultantes das novas teorias 

também desenvolvidas nessas searas. Ensejando, com a superação do modelo positivista puro, a desejável 

intercomunicação entre o Direito, os axiomas e os objetivos eleitos como relevantes por determinada 

comunidade; desempenhando os princípios, nesse mister, função primordial. Dessa forma, no quadro do 

Pós-Positivismo, a principiologia constitucional gozará de uma centralidade tal que não poderá ser 

ignorada por qualquer ramo do Direito; exigindo, a partir de então, a incidência dos Direitos 

Fundamentais sobre as relações privadas. Tal postura, aberta no momento da verificação das 

manifestações do Direito, certamente permitirá o reconhecimento da afetividade presente nos 

relacionamentos sociais; sendo um nítido exemplo de como os fatos podem possuir a força construtiva 

que influencia o próprio Direito. Cuja leitura plural das diversas formas com as quais ele se apresenta é 

absolutamente imprescindível para que continue a bem desenvolver o seu papel de regular a sociedade, 
que agora se apresenta bem mais complexa e fluida. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.116, 117, 123 e 158. 
115 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova 

Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, pp.329-330. 
116  Paolo Grossi sustenta que o itinerário percorrido pelo jurista não pode mais cruzar os caminhos 

desgastados, propostos e impostos pela modernidade como os únicos, porque eleitos os melhores entre os 

possíveis; não, a necessária leitura da paisagem complexa e contemporânea, embora salte aos olhos, não 

prescinde de lentes novas postas sob os olhos do jurista, capazes de por em foco uma realidade 

igualmente difusa. Abandonando de vez a antiga, e já ultrapassada, roupagem ainda impregnada de traços 
iluministas nos seus tecidos mais íntimos. GROSSI, Paolo. Il diritto civile tra le rigidità di ieri e le 

mobilità di oggi. Bari: Cacuci Editore, 2009, p.46. Jane Reis Gonçalves Pereira corrobora que atualmente 

a ordem constitucional é fonte reguladora, tanto do poder político como da sociedade civil; afirmando, no 

esteio de Konrad Hesse, que a Constituição atualmente já não desenvolve mais apenas o supedâneo da 

ordem jurídico-fundamental do Estado, espraiando igualmente seus efeitos por toda a vida da 

comunidade. Pois, suas normas abarcam, igualmente, e de forma especialmente clara, garantias que se 

constituem como as bases da organização da vida não estatal; tais como matrimônio, família, propriedade, 

educação e liberdade da arte e da ciência. Nessa perspectiva, não mais subsistem limites precisos que 

separam o Direito Constitucional do Direito Privado; não sendo mais possível ainda concebê-los como 

compartimentos estanques, separados, impermeáveis e governados por lógicas completamente diferentes. 

PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito Fundamental 

nas Relações Jurídicas entre Particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação 
Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Renovar, 2003, p.120. 
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alcance a todos os ramos do Direito
117

, sendo a efetividade da Constituição a base sobre 

a qual se desenvolveu, no Brasil, a nova interpretação constitucional
118

. 

Na mesma direção dos retro mencionados autores, a simbologia
119

 

utilizada por Ricardo Lorenzetti
120

ratifica a premente urgência da reinterpretação do 

Direito Privado
121

, e, consequentemente, do Direito de Família, sob a ótica da 

                                                
117Romualdo Baptista dos Santos esclarece que uma das mais importantes modificações operadas no 
Direito Pós-Moderno foi exatamente a inscrição da dignidade da pessoa humana como valor fundamental 

em relação ao ordenamento jurídico. Exigindo, assim, que todos os atos e negócios jurídicos, leis e 

decisões judiciais devam ser direcionados para sua promoção e fomento. Pois, se o sistema anterior, 

fundado a partir da Revolução Francesa e inspirado em seus ideais, visava à proteção da propriedade 

privada como forma de defender o indivíduo do Estado, o atual protege a pessoa humana, a quem são 

atribuídos bens e direitos como meio de proporcionar-lhe dignidade; restando clara tal guinada 

axiológica, uma vez que é a pessoa humana e não mais o patrimônio material que ocupa o vétice do 

ordenamento jurídico, por força de disposição constitucional, inclusive. Entretanto, essa noção de pessoa 

vai muito além do indíviduo, abarcando também sua subjetividade, atributos pessoais e personalidade. 

Logo, não se refere ao simples animal meramente racional que age em sociedade, mas, sim, ao ser 

humano considerado em sua complexidade e contextualidade. Dotado não só de racionalidade, mas, 
também, de afetividade, religiosidade e historicidade. Considerado em suas relações com outras pessoas, 

coisas e meio ambiente, ainda transitório e em permanete processo de reconstrução. Dessa forma, 

proteger a pessoa e sua dignidade significa resguardar todos os aspectos de sua personalidade, tanto os 

bens de ordem moral, quanto os de natureza material, representando a afetividade, nesse contexto, valor 

indissociável do ser humano. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços 

humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.112 e 131. 
118Paulo Lôbo infere que a antiga disjunção fora definitivamente superada pela unidade hermenêutica que 

erigiu a Constituição ao ápice conformador da elaboração/aplicação da legislação; o que implicou em 

uma mudança radical, devendo o jurista, doravante, interpretar os Códigos Segundo a Constituição, e não 

mais o contrário, como ocorria com frequência. Já que agora todos os ramos do Direito são circundados 

pela mesma sujeição aos valores, normas e princípios consagrados pelo Texto Constitucional; daí 

imperiosa a necessidade do manejo das categorias fundamentais da Carta Política por parte dos civilistas, 
pois, sem elas, a respectiva interpretação desviar-se-á, e muito, do seu correto e original significado. 

Assim sendo, quando a legislação for incompatível com os princípios e regras constitucionais, deverá ser 

considerada revogada, se anterior à Constituição, ou inconstitucional, se posterior a ela; entretanto, caso 

possível seu aproveitamento, deverá sempre ser interpretada conforme os ditames constitucionais. LÔBO, 

Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 

a.36, n.141, jan./mar. 1999, p.101. 
119O Direito Privado constituiria um sistema solar onde o sol seria a Constituição. E, pois, o núcleo em 

torno do qual gravitariam o Código Civil como planeta principal, e, em torno deste, os satélites que 

seriam os microssistemas jurídicos ou estatutos. 
120

 LORENZETTI, Ricardo Luís. Fundamentos de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998, p.45. 
121Conforme Luiz Edson Fachin o grande desafio imposto à compreensão do Direito Civil no terceiro 

milênio passará, necessariamente, pela apreensão de sua intrínseca proximidade com os fatos e 

circunstâncias; tendo que saber lidar e conviver com uma indispensável instabilidade que permita 

entradas e saídas, destes para o Direito e vice-versa. Daí porque, talvez, tenha que se pensar o sistema 

jurídico não como um conglomerado pronto e acabado, mas, sim, totalmente sujeito à reconstrução diária, 

sempre à disposição da sociedade e dos indivíduos para nele se retratarem. FACHIN, Luiz Edson. Teoria 

crítica do direito civil à luz do Código Civil Brasileiro. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, 

p.129. Gustavo Tepedino evidencia que o papel da doutrina no âmbito do Direito Civil adquire maior 

importância uma vez que, não mais empenhada em dar forma racional a uma realidade que lhe é oferecida 

pela História, como fez a Escola da Exegese; mas, em construir as bases objetivas para a realização de um 

Direito Civil que corresponda à tábua de valores constitucionalmente prevista. TEPEDINO, Gustavo. Por 
Uma Nova Dogmática. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 

p.348. 
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Constituição
122

; a qual, necessariamente, espraia seus mandamentos por todo o 

ordenamento
123

, visto ser sobre ela que repousa o fundamento de validade
124

de todo e 

qualquer dispositivo jurídico
125

. 

Não se perca de mira que, em se tratando da exegese dos Direitos 

Fundamentais, além das normas pertinentes à hermenêutica tradicional, deve-se 

obedecer a parâmetros indissociáveis da Teoria Constitucional. Nesse sentido, Juarez 

                                                
122Pietro Perlingieri confirma não subsistir um único argumento que resista ao contraste com a aplicação 

direta de que a norma constitucional pode, ainda que ante a ausência de normas ordinárias que 

disciplinem a fattispecie em consideração, ser a fonte da disciplina de uma relação jurídica de Direito 

Civil. Sendo, pois, uma solução possível, embora não a única, se se reconhece a preeminência das normas 

constitucionais, e dos valores por elas expressos, em um ordenamento unitário, caracterizado por tais 

conteúdos. PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.11. 

Fabíola Santos Albuquerque ratifca não ser mais possível, na atualidade, a compreensão dos conceitos de 

Direito de família, dignidade, Direitos Humanos e cidadania (não exclusão) de modo dissociado; haja 

vista estarem todos intrinsecamente relacionados, e, somente por este olhar, será possível realizar o 
Direito de Família em toda a sua plenitude. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Incidência dos Princípios 

Constitucionais do Direito de Família. In: DIAS, Maria Berenice (Org.). Direito das Famílias: Contributo 

do IBDFAM em Homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.28. 
123 Calixto Salomão ressalta que, na atualidade, já não mais encontra espaço a busca pela demarcação 

inexorável de limites distintos e contrapostos, sendo a antiga disjunção substituída pela unidade 

hermenêutica; desenvolvendo a Constituição a função de ápice conformador da elaboração (e aplicação) 

da legislação civil. Devendo, pois, o jurista, a partir de então, interpretar o Código Civil segundo a 

Constituição, e não o contrário, como ocorria com certa frequência (e ainda ocorre). SALOMÃO, Calixto. 

Função social do contrato: primeiras anotações. Revista dos Tribunais, v.82, mai., 2004, p.67. Anderson 

Schreiber assente, categoricamente, que aqui já não resta o mínimo espaço para ilusões, posto que o 

Direito Civil exige (e continuará a exigir) permanente releitura de seus institutos à luz dos valores 
constitucionais como o único caminho seguro para a realização do projeto de sociedade traçado pela 

Constituição de 1988. E, não obstante o problema se imponha, em alguma medida, a todos os ramos do 

Direito, no Civil a situação é extremamente peculiar; uma vez que, nessa senda, não se limita a alterações 

pontuais de postura, mas, sim, a reconstrução de seu próprio papel em face da realidade contemporânea, 

que põe em xeque as noções mais fundamentais da Ciência Jurídica, como o Direito Subjetivo, a 

autonomia privada e até mesmo a até então irretocável distinção entre Direito Público e Privado. 

SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. In: SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e 

Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p.11. Nelson Saldanha reforça inexistir, atualmente, uma distinção 

nítida entre as esferas pública e privada; as quais, cada vez mais, inter-relacionam-se constantemente. 

Afinal, no jardim existia algo de praça, e na praça havia algo de jardim. SALDANHA, Nelson. O Jardim 

e a Praça: o Privado e o Público na Vida Social e Histórica. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Atlântica, 
2005, p.154. 
124Maria Celina Bodin de Moraes aponta a premente necessidade, por parte dos operadores do Direito, em 

conhecer a lógica do sistema oferecida pelos valores constitucionais; devendo, assim, a norma ordinária, 

ser aplicada juntamente com a norma constitucional, que é a razão de validade para a sua aplicação 

naquele caso concreto. Assumindo, pois, sob esta ótica, a norma constitucional, no Direito Civil, a função 

de fundamento de validade da norma ordinária aplicável ao caso em tela; podendo, conforme as 

peculiaridades de cada situação concreta, modificar, por vezes, à luz de seus valores e princípios, os 

institutos tradicionais, até então, irretocáveis. MORAES, Maria Celina Bodin de. A Caminho de um 

Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, n.65, jul/set, 

1993, p.29. 
125Julio Cesar Rivera enaltece que a doutrina mais abalizada na matéria convida permanentemente a uma 

releitura do Direito Privado à luz da Constituição; levando em consideração sua inserção no plano 
político, que ela tão bem define, e, do qual, resultam os Direitos e Garantias Fundamentais. RIVERA, 

Julio Cesar. El derecho privado constitucional. Revista dos Tribunais. v.725, São Paulo, mar. 1996, p.28. 
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Freitas
126

 ressalta que o intérprete constitucional deve guardar vínculo com a excelência 

ou otimização máxima da efetividade do discurso normativo da carta. Sob a égide de tal 

preceito, eminentemente integrador (na acepção de Smend), resulta que, havendo 

dúvida sobre se nos encontrarmos perante uma norma de eficácia plena, contida ou 

limitada, é de se preferir sempre a exegese conducente à concretização endereçada à 

plenitude, vendo-se a imperatividade como padrão. 

Como se vê, entre várias alternativas, deve-se sempre primar por aquela 

que otimize o discurso constitucional
127

; porquanto conceber uma norma sem eficácia 

seria uma contradição, haja vista que toda norma nasce, em primeiro plano, para 

produzir efeitos
128

. 

                                                
126 FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de exegese 
constitucional. In: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs.). Direito 

Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p.236. 
127Ricardo Lucas Calderón afirma que a compreensão do Direito Civil a partir dos valores postos na 

Constituição Federal será uma das grandes propulsoras à edificação de um novo Direito de Família. 

Quando, a partir de então, passa-se paulatinamente a reconhecer, a iminente incidência dos Direitos 

Fundamentais, até mesmo nas relações privadas, trazendo grandes consequências para modificar as 

feições do Direito Privado; mormente no que tange à nova acepção atribuída aos princípios. Que, 

diferenciados das regras, assumem nova roupagem, totalmente diversa da mera ferramenta hermenêutica 

de integração, genericamente outrora conferida à categoria dos princípios gerais do Direito; quando 

vagavam estes dispersos num limbo abstrato, de normatividade duvidosa. E, tanto em razão de seu 

conteúdo imaterial, quanto pela ausência de sanção imediata, eram tratados como simples exortações, 
preceitos de ordem moral ou política, meras fontes secundádias, e não comandos de Direito, 

completamente destituídos da aura efetiva da normatividade; e, pois, completamente distantes de uma 

aplicação direta ao caso concreto. Porém, o reconhecimento dessa normatividade aos princípios retirou-os 

do papel coadjuvante a que até então eram relegados, para erigi-los ao centro do sistema jurídico; 

modificando completamente o modo de leitura e aplicação do ordenamento em sua totalidade. Passando 

agora, a não mais atuar apenas em casos lacunosos, mas, sim, serem prioritariamente analisados, na maior 

medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, com outras estrutras e funções; 

sendo exatamente esta relevência conferida a eles a marca indelével dessa teoria que se apresenta cada 

vez mais comum, inevitável e efetiva na sociedade contemporânea. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 

Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.101-112. 
128

Robert Alexy preceitua que toda norma nasce, num primeiro plano, para produzir efeitos, contudo, de 
maneiras diferentes; as regras, ante sua previsibilidade objetiva de conduta, não admitem ser contrariadas, 

logo, ou são aplicadas em toda a sua inteireza ou afastadas, não deixando muito espaço para o trabalho do 

intérprete; já os princípios são mandamentos de otimização cuja principal característica é a exigência por 

uma hermenêutica bem mais sofisticada, uma vez que convivem perfeitamente com comportamentos que 

os contrariem desde que seu âmbito de proteção mínimo seja respeitado. Assim sendo, admitem 

satisfação em diferentes graus, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, não 

significando, necessariamente, que o princípio afastado deva ser declarado inválido ou que nele deverá 

ser incluída uma cláusula de exceção; dessa forma, resta claro que a distinção entre essas espécies 

normativas é qualitativa, e não de grau, pois, toda norma ou é uma regra ou um princípio. ALEXY, 

Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p.90-93. No mesmo sentido, 

Canotilho ratifica que enquanto as regras interpretam-se e adaptam-se aos modelos tradicionais de 

interpretação, os princípios concretizam-se e apontam para os modelos de ponderação. CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Princípios: Entre a sabedoria e a aprendizagem. Boletim da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, v. LXXXII. Coimbra: Coimbra, 2006, p.13. 
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A jurisprudência brasileira vem acolhendo e consolidando em seus 

julgados a nova hermenêutica constitucional, e, pois, reconhecendo, categoricamente, 

que a pedra fundamental de um Estado de Direito que se pretenda democrático é a 

promoção e o respeito à pessoa humana e à sua consequente dignidade como tal; haja 

vista aquele ter sido constituído em virtude desta última e não o contrário
129

. Tal 

argumento é suficiente para causar uma reviravolta no modo de se encarar o Direito de 

Família Contemporâneo
130

; exigindo por parte do operador do Direito uma exegese 

mais sofisticada
131

, apta a desenhar novos contornos no sentido de solucionar as 

intrincadas demandas trazidas pelos novos tempos
132

. 

Nesse sentido, impende frisar paradigmática decisão do Superior 

Tribunal de Justiça Brasileiro
133

 que, ante a completa ausência de dispositivo legal 

expresso, estendeu a proteção jurídica conferida ao bem de família a imóvel em que 

reside pessoa solteira; deixando claro que o escopo definitivo da norma é a proteção ao 

Direito Humano Fundamental da moradia. Logo, entendeu que a ratio legis da Lei 

                                                
129Gustavo Tepedino destaca que as relações jurídicas de Direito Privado devem ser interpretadas à luz da 

Constituição; seja em obediência às escolhas político-jurídicas do constituinte, seja em proteção da 

dignidade, princípio este capaz de formar um novo conceito de ordem pública, fundado na solidariedade 

social e na plena realização da pessoa humana. TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito 

Civil na Construção Unitária do Ordenamento. In: CONRADO, Marcelo (Org.). Direito Privado e 

Constituição: ensaios para uma recomposição valorativa da pessoa e do patrimônio. Curitiba: Juruá, 

2009, p.45. 
130Segundo Hilda Ledoux Vargas o real desafio do Direito de Família Contemporâneo consiste em 

acompanhar as constantes e substanciais mudanças sofridas pela sociedade atual; que precisa da família 

para o desenvolvimento de seus membros. Redesenhando seu próprio conceito jurídico de parentesco e 

filiação num processo dinâmico e enriquecedor; sublimando dificuldades e preconceitos pela força dos 

afetos e da verdade da família de fato. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias 

neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.302. 
131Humberto Ávila observa que hoje, mais que ontem, urge a construção do sentido que delimite a função 

dos princípios, normas que prescrevem fins a serem atingidos; servindo de fundamento para a aplicação 

do ordenamento constitucional. Vivendo-se, atualmente, a euforia do “Estado Principiológico”. ÁVILA, 

Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 16. ed. revista e 

atualizada. São Paulo: Malheiros, 2014, p.23. 
132António Castanheira Neves aduz que atravessamos um momento histórico-cultural de investigação 

metodológico-jurídico de crise ante o desmoronamento do sistematismo dogmático conceitual próprio do 

normativismo moderno, e, continuado do positivismo legalista; pois, os problemas atuais do pensamento 

jurídico se apresentam de forma diferente; concluindo que, a questão metodológica, se tornou uma 

dimensão fundamental do repensar do próprio problema do Direito. NEVES, António Castanheira. 

Metodologia Jurídica: Problemas Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p.25. Já Conforme 

Patrícia Branco e João Pedroso compete ao Direito de hoje proceder à alteração dos universos simbólicos 

do passado, reformulando novos espaços ou alterando os seus limites; de modo a permitir a eficácia 

comunicativa dos novos modelos relacionais. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os 

tempos, muda-se a família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em 

Portugal. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 

2008, p.63. 
133STJ, Embargos de Divergência no Resp n. 182223, corte especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, julgado em 06/02/2002. 
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8.009/90, que estatuiu a impossibilidade de penhora de imóvel familiar para garantia de 

juízo em eventual execução, visa resguardar a pessoa humana, e não, propriamente o 

grupo específico da família em si; por isso, o referido Tribunal reconheceu a 

impenhorabilidade do imóvel ainda que nele residisse sozinho o devedor celibatário. 

 

2.2. Os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família Brasileiro 

 

Ante os dispositivos do Pós-Positivismo, e, mesmo da nova hermenêutica 

constitucional, em que se passou, por meio da ponderação fundamentada pela teoria da 

argumentação, a ser, indubitavelmente, reconhecida a força normativa e eficácia jurídica 

dos princípios constitucionais
134

; estes começaram a desenvolver um papel mais efetivo 

no cenário jurídico nacional, sendo erigidos de mera ferramenta hermenêutica a 

verdadeiro fundamento de validade da norma
135

. Vale dizer, atualmente, uma norma 

jurídica, perfeitamente válida em abstrato, pode vir a ter sua incidência afastada em 

determinado caso concreto
136

, que embora em total consonância com seu suporte fático, 

                                                
134Luiz Edson Fachin afirma, com supedâneo nos princípios constitucionais, que o Direito de Família 

constitucionalizado não deve ter como horizonte final o próprio Texto Constitucional expresso; 

exatamente por isso, sustenta o Direito para além do novo Código Civil. Pois, os princípios 

constitucionais desbordam das regras codificadas, e, neles a hermenêutica familiar do século XXI poderá 

encontrar abrigo e luz. Assim sendo, é desse degrau de efetivação da cidadania que reclama a pluralidade 

constitucional da família, não exclusivamente matrimonializada, diárquica, eudemonista e igualitária. 

FACHIN, Luiz Edson. Direito além do Novo Código Civil: novas situações sociais, filiação e família. 

Revista Brasileira de Direito de Família. Ano 5, n.17, abr./mai. 2003, p.35. 
135Francisco Amaral infere que a interpretação conforme o princípio, que pode ser simultânea com as 

outras modalidades, implica, necessariamente, na passagem metodológica da ratio legis a ratio iuris, isto 

é, do sentido da norma legal ao sentido dos fundamentos do sistema, vale dizer, os próprios princípios 
jurídicos. Assim, ante eventual contradição entre a norma e seu respectivo fundamento normativo, propõe 

duas soluções plausíveis: a primeira uma correção da norma ao princípio, adequando-se ela a este último; 

a segunda, no caso da norma ser claramente contraditória ou oposta aos fundamentos axiológicos que o 

princípio representa, deve-se preferir a ratio iuiris à ratio legis; havendo, assim, uma clara preterição e 

superação da norma. Pois, evidentemente, os fundamentos normativos devem sempre prevalecer sobre os 

critérios positivados. E, embora decida-se contra legem, o faz secundum iuris, legitimada pelos 

fundamentos axiológicos do sistema.  AMARAL, Francisco. A Interpretação Jurídica Segundo o Código 

Civil. Revista Brasileira de Direito Comparado. n.29, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.39 e 40. 
136Para Eros Roberto Grau a verdadeira interpretação do Direito deve abarcar o todo, e não apenas sobre 

textos isolados, desgarrados do fenômeno jurídico ou social, impondo ao intéprete, sempre e em qualquer 

circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir do texto até a Constituição. Pois, um texto 

de Direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico não expressa significado normativo algum. 
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 5. ed. rev. e amp. 

São Paulo: Malheiros, 2009, p.44. 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 45 das 334 

 

 

por desrespeitar certo princípio jurídico
137

, não será aplicada a esta hipótese do mundo 

fático
138

. 

Fabíola Santos Albuquerque
139

 assente que o Direito de Família 

contemporâneo encontra-se comprometido com uma nova pauta principiológica
140

, 

notadamente pela importância atribuída à dignidade da pessoa humana, à solidariedade 

e à afetividade
141

. A incidência desses princípios repercutiu diretamente nas relações 

paterno-filiais, propiciando uma verdadeira transformação que alterou profundamente 

suas estruturas
142

, impondo, assim, que seja dispensada à entidade familiar uma visão 

                                                
137Rodrigo da Cunha Pereira anota que, com a evolução e o desenvolvimento de um Direito Civil-

Constitucional, foi reconhecido aos princípios uma força normativa muito maior; indo da mera 

supletividade a porta de entrada obrigatória a toda e qualquer leitura Interpretativa do Direito, na medida 

em que vêm renovando e absorvendo a atual noção de cidadania. Dessa forma, constituem o alicerce, os 

pontos básicos e vitaispara a sustentação do Direito e do ordenamento jurídico; uma vez que são 

exatamente eles que traçam as regras ou preceitos, para toda espécie deoperação jurídica. Apresentando, 
assim, um sentido muito mais relevante que o da própria regra jurídica, pois, alémde representar os 

fundamentos da ciência jurídica, implicam igualmente nas noções e bases em que se estrutura o próprio 

Direito. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p.44 e 45. 
138Juarez Freitas aponta que a interpretação sistemática do Direito tem em conta muito mais a rede de 

princípios, regras e valores na condição da totalidade dialética, que, propriamente, o conjunto de regras 

jurídicas. Assim, evidentemente, jamais pode ser taxada de meio adicional de interpretação, primeiro 

porque, de certo modo, compreende todos os métodos exegéticos. Some-se a isso o fato de não apenas 

suceder, mas, igualmente, antecipar e ser contemporânea ao sistema, emprestando-lhe sensibilidade, razão 

e energia. Nesses moldes, embora a legalidade faça às vezes de valioso princípio, somente experimentará 

verdadeiro sentido quando cotejada com os demais; pois, pensar o Direito como um mero conjunto de 
regras seria subestimar a complexidade do fenômeno jurídico. Assim, por mais que seu aspecto legislado 

seja estabelecido como referencial, jamais poderá prescindir do resultado vitalizante da exegese; cabendo 

ao intéprete perscrutar soluções e garimpar riquezas, especialmente as ocultas nas entrelinhas, exigindo o 

texto ir além do texto. FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p.21 e 24. 
139ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Ações de filiação: da investigação e negatória de paternidade e do 

reconhecimento dos filhos. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 

2008, p.225 e 226. 
140Nesse sentido Marcelo Cattoni interpreta o Direito como um sistema de regras-princípios otimizáveis e 

consubstanciadores de valores fundamentais. CATTONI, Marcelo Andrade de. Tutela jurisdicional e 
estado democrático de direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p.41. 
141Luiz Edson Fachin corrobora que o ente familiar, em face das modificações políticas, sociais e 

econômicas, assumiu uma conotação eminentemente plural, que já não mais comporta uma única 

definição. E, superando, definitivamente, o antigo modelo da grande família na qual avultava o caráter 

patriarcal, hierarquizado e centrado no casamento, engendra um novo modelo familiar; que, eliminando 

progressivamente a hierarquia, dissocia o casamento da necessária procriação. Elegendo o afeto, a 

solidariedade e a cooperação mútua como as verdadeiras razões para a constituição da vida em comum. 

FACHIN, Luiz Edson.  Em Nome do Pai (estudo sobre o sentido e alcance do lugar jurídico ocupado no 

pátrio dever, na tutela e na curatela). In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Direito de Família 

Contemporâneo: doutrina, jurisprudência, direito comparado e interdisciplinariedade. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1997, p.586 e 587. 
142Luiz Edson Fachin assevera só ser possivel a assimilação da nova concepção das famílias a partir da 
significativa mudança dos pressupostos básicos a ela inerentes e condizentes à: dissociação da filiação do 

estado civil dos pais; supressão da chefia exclusivamente masculina da sociedade conjugal; paternidade 
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mais humanista, solidária e inclusiva. Haja vista ser esta, categórica e 

constitucionalmente, reconhecida como a base da sociedade, independentemente da 

moldura fática sob a qual foi ou vier a ser constituída
143

.   

Tornou-se evidente a percepção de que a legislação ordinária já não mais 

possuía o fôlego necessário para acompanhar a vigorosa marcha empreendida pelos 

fatos sociais no âmbito familiar. Dessa forma, no sentido de restaurar a sintonia entre 

Direito e realidade, nada mais adequado que pulverizar sobre todo o sistema normativo 

uma nova carga axiológica; oxigenando, assim, a um só tempo e a uma só vez, todo o 

pensamento jurídico sobre o tema. Sendo exatamente a Carta Constitucional o hábil 

instrumento utilizado para tanto
144

, que, timbrada por um modelo familiar igualitário, 

                                                                                                                                          
como Direito Fundamental da criança e do adolescente; superação dos limites formais em matéria de 

prova na investigação de paternidade; dissociação entre paternidade e ascendência genética e iguldade 

entre os filhos. Para, então, abrir espaço jurídico, sob a rubrica do parentesco de “outra origem” para o 
valor constitutivo, nos arts. 1.593 e 1.605 do atual Código Civil Brasileiro, da posse do estado de filho, 

que, com fulcro na tríade nomem, tractatio e fama, é factível de engendrar a base sócio-afetiva da 

filiação; além de estabelecer a presunção de paternidade na fecundação artificial (art. 1597, III e IV), 

tanto homóloga, quanto heteróloga, dando ensejo ao debate sobre a natureza, relativa ou absoluta, da 

presunção em tais hipóteses. Uma vez que, o modelo familiar já não mais é desenhado sob o traçado 

único das famílias nucleares; tornando-se, pois, plural, superando o antigo modelo da grande família, na 

qual avultava o caráter patriarcal e hierarquizado numa unidade centrada no casamento. Para dar lugar à 

família constitucionalizada, que, por meio do reconhecimento da condição humana de cada um de seus 

integrantes, elimina, progressivamente, a estrutura rígida de obidiência desmedida dos filhos para com o 

pai; alarga uma, até então, liberdade de escolha para sua instituição; e dissocia o casamento da 

legitimidade dos filhos. FACHIN, Luiz Edson. Inovação e tradição do direito de família contemporâneo 
sob o novo código civil brasileiro. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto 

Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 

2010, p.27, 28, 29 e 36. 
143Rodrigo da Cunha Pereira infere que, do ponto de vista ético, o que se deve buscar nos princípios, e por 

intermédio deles, é o respeito à dignidade e aos seus elementos fundamentais; e, dessa forma, a solução 

mais justa para os conflitos que se apresentam, vale dizer, aquela que busca o verdadeiro respeito aos 

elementos fundamentais das relações de família. Optar pela ética em detrimento de juízos morais significa 

tratar juridicamente a família como um conceito natural e não mais cultural, como se concebia até 

recentemente. Pressupondo a dignidade da pessoa humana um sujeito ético, que está acima dos valores 

morais, muitas vezes estigmatizantes e excludentes do laço social e jurídico; tendo sido essa mesma ética 

que impulsionou Lacan, no esteio de Lévi-Strauss, a construir um conceito de família que é visto e 
entendido acima de qualquer valor moral, em qualquer tempo ou espaço. Exatamentr por isso, a 

contemporânea organização jurídica da família exige que toda e qualquer norma sobre si incidente, esteja, 

necessariamente, assentada na dignidade da pessoa humana, que desempenha o norte ético que pressupõe 

vários outros princípios, haja vista a impossibilidade de se cogitar o ser humano sem dignidade. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.111 e 113. 
144 Melina Fachin e Marcos Gonçalves anunciam a urgência de que a regra infraconstitucional seja 

interpretada à luz dos princípios e ordenamentos constitucionais para, a partir dessa exegese, poder 

melhor adequar-se ao caso concreto na efetivação da justiça social e igualitária. Tratando-se, pois, da 

decrição crítica da busca de uma nova concepção que coloque no centro das relações jurídicas o sujeito 

constituído a partir de sua dignidade; frente a um modelo de Direito Civil até então nucleado, 

tradicionalmente, em torno do sujeito proprietário atomizado. FACHIN, Melina Girardi; GONÇALVES, 
Marcos Alberto Rocha. Reflexão sobre os mínimos: o diálogo civil constitucional da teoria do patrimônio 

mínimo com a noção de mínimo existencial. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 47 das 334 

 

 

associativo e participativo; alicerçado na solidariedade e legitimado pelo afeto, voltou-

se, primordialmente, para a tutela da pessoa humana e sua respectiva dignidade. Logo, o 

pendor humanista externado pela Constituição Brasileira de 1988 emplacou o fenômeno 

de “constitucionalização do Direito Civil” 
145

–– o que revela a opção constitucional pela 

reunificação e centralização do Direito Privado
146

. Até então disperso pelo advento 

praticamente diuturno de legislações especiais, que, por intermédio desse movimento 

inclusivo de distinção e prestígio de certos institutos pela abordagem constitucional, 

pretendeu alocar o indivíduo como centro e cerne do sistema jurídico-positivo
147

; 

sobrevalorizando o sujeito de direitos em relação ao objeto
148

, como bem constatado por 

Silmara Domingues Araújo Amarilla
149

. 

                                                                                                                                          
Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em 

homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.246. 
145Paulo Lôbo estatui que a patrimonialização das relações civis, que persiste nos códigos, é incompatível 
com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotado pelas constituições modernas. As 

quais, reencontrando-se a repersonalização com a trajetória da longa história da emancipação humana, no 

sentido de repor a pessoa ao centro do Direito Civil, passaram o patrimônio ao papel de coadjuvante; nem 

sempre necessário, impondo ao civilista o desafio de enxergar o indivíduo sob a perspectiva que abarque 

toda a sua dimensão ontológica, e, por meio dela, seu patrimônio. Que deixa de ser encarado como um 

mero titular de bens; consistindo a restauração da primazia da pessoa humana nas relações civis a 

condição primeira de adequação do Direito à realidade e aos fundamentos constitucionais. Lôbo, Paulo 

Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a.36, 

n.141, jan./mar. 1999, p.103. 
146Ricardo Lorenzettiressaltaque a Constituição tem disposições de conteúdo civilista aplicáveis ao 

âmbito privado; sob essa perspectiva o Direito Privado é Direito Constitucional aplicado. Pois, nele se 
detecta o projeto de vida em comum que a Constituição pretende impor; representando, assim, os valores 

sociais de vigência efetiva, por isso é que se vê modificado pelas normas constitucionais. LORENZETTI, 

Ricardo Luís. Fundamentos de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.252 e 253. 
147Fabíola Santos Albuquerque frisa que a Constituição transcendeu de uma condição exclusivamente 

política para espraiar, também, seus efeitos nas relações privadas; no sentido de corrigir uma inversão 

valorativa em relação à codificação civil, para quem a pessoa humana sempre cedia em prol do aspecto 

patrimonial. Propugnando, dessa forma, uma nova ordem consolidada na ideologia social, que modificou 

inteiramente a realidade socioeconômica com o fito de adequá-la às exigências fundamentais da justiça e 

da garantia de uma vida digna a todos. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O direito do consumidor e os 

novos direitos. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Org.). A construção dos novos direitos. Porto Alegre: 

Núria Fabris, 2008, p.81. 
148Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar e Clara Cardoso Machado Jaborandy relatam que essa 

repersonalização rompe com toda uma hermenêuticaque impunha ao Direito Civil e seus institutos 

basilares (família, propriedade e contrato) a completa submissão aos irretocáveis pilares do 

patrimonialismo, do individualismo, da autonomia privada infensa à atividade e da regulação estatal; 

sempre inexoravelmente atrelados aos dogmas de um sistema que não dialogava com a Carta 

Fundamental, até por ser anterior a ela. Contudo, evidencia que dita despatrimonialização não propõe a 

exclusão ou mesmo esvaziamento do conteúdo patrimonial do Direito, mas, tão somente a 

funcionalização do próprio sistema jurídico, de modo a respeitar a dignidade humana; devendo-se 

compreender, no âmbito das relações jurídicas, a pessoa em sua totalidade. Mudando-se o eixo valorativo 

da civilística clássica, de cunho patrimonialista, para centrar a atenção na tutela do ser humano. Dessa 

forma, o conceito de pessoa deixa de estar relacionado apenas à ideia de capacidade ou personalidade 

para ser compreendido na sua dimensão existencial concreta. GOLDHAR, Tatiane Gonçalves Miranda; 
JABORANDY, Clara Cardoso Machado. Em busca da função social da adoção: desconstruindo mitos 

sobre a adoção intuito personae. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 
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Igualmente Maria Berenice Dias
150

, entretanto, de forma ainda mais 

específica, atesta a iminente necessidade da constitucionalização do Direito de 

Família
151

 em particular; ao reconhecer, categoricamente, o fato de grande parte do 

Direito Civil estar contido na Constituição
152

acarretou o enlaçamento de temas sociais 

juridicamente relevantes no sentido de garantir-lhes efetividade. E que por isso, a 

intervenção do Estado no Direito Privado revigora os seus institutos, forçando o 

intérprete a redesenhar novos contornos à luz do Texto Constitucional
153

. 

                                                                                                                                          
OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 

homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.347 e 348. 
149AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.63 e 66. 
150 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.33. 
151Como bem evidenciado por Riccardo Guastini, o processo de constitucionalização de um ordenamento 

jurídico é oriundo da indefectível impregnação de suas normas pelo conteúdo da Constituição; 
desempenhando esta, ação extremamente invasora, capaz de condicionar o legislador, a jurisprudência, a 

doutrina, os atores políticos e as relações sociais. Reconhecendo-se, para tanto, de forma categórica, sua 

supremacia material, formal e axiológica; bem como a normatividade de seus respectivos princípios. 

GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamento jurídico: el caso italiano. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords.). Neoconstitucionalismo(s). Trotta: Madrid, 

2003, p.49. Geraldo Frazão de Aquino Júnior ressalta que, no âmbito de aplicação dos Direitos 

Fundamentais, o significado da constitucionalização não se restringe apenas à sua aplicação às relações 

privadas; pois, consagra um novo sistema de interpretação hermenêutica que demanda o cotejamento 

constante da norma infraconstitucional com a Constituição. Dessa forma, ante a ausência da primeira o 

juiz buscará na outra o conteúdo para solucionar o conflito em questão. E, mesmo que a matéria já tenha 

sido expressamente tratada pela norma infraconstitucional, deverá sempre ser interpretada em 
consonância com a Constituição; o que assegurará a revitalização do sentido de suas normas, 

proporcionando-lhes durabilidade pela pertinência com as mutações sociais. AQUINO JÚNIOR, Geraldo 

Frazão de. O direito contratual e a marcha de constitucionalização entre ouriços e raposas. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito 

Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019, p.426 e 427. 
152Ricardo Lucas Calderón faz referência ao surgimento de um novo Direito Civil, cujo traço marcante 

consiste na defesa efetiva da pessoa humana; funcionalizando institutos privados clássicos, de modo a 

lhes conferir maior limitação, responsabilidade e adequação ao projeto social daquela coletividade, 

sempre no sentido de tutelar a pessoa concreta na sua integralidade. Tal atenção, primordial para com 

outros valores além do patrimônio, evidencia uma flagrante despatrimonialização; além de certa 
publicização do Direito Privado. Restando claro que o atual momento vivido pela sociedade 

contemporânea abarca novas demandas; cuja solução não mais consegue ser encontrada na simples 

formatação conservadora, abstracionista e reducionista dos institutos privacionistas de outrora. Assim 

sendo, torna-se insustentável a simples leitura abstrata desses institutos lastreada em uma visão 

meramente codificada; uma vez que se assentou a necessidade de um diálogo constante das diversas 

formas de expressão do Direito e da prevalência da Constituição. Não é mais plausível, atualmente, 

defender a rígida dicotomia que imperou entre os ramos público e privado, ignorar a supremacia/eficácia 

da Constituição, nem negar que a pessoa concreta é que deve ser o foco central da preocupação do 

Direito. Dessa forma, a reconstrução do Direito Civil com base nessas premissas certamente o aproximará 

do seu real e verdadeiro papel junto à sociedade, que é, acima de tudo, ser um Direito a serviço da vida. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.178-180. 
153 No mesmo sentido Gustavo Tepedino afirma ser consenso para a melhor doutrina que as normas 

constitucionais dos Direitos e Garantias Fundamentais apresentam eficácia direta nas relações de Direito 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 49 das 334 

 

 

Restando claro então que o antropocentrismo trazido pela 

repersonalização do Direito Civil
154

 insculpiu boa parte dos ditames relativos ao 

regramento das famílias no Texto Constitucional
155

. 

 

2.2.1. Dignidade da pessoa humana 

 

O conceito moderno de dignidade da pessoa humana remonta 

diretamente a matriz Kantiana
156

, segundo a qual, no reino dos fins, tudo tem um preço 

ou uma dignidade; quando se tem um preço, em face da fungibilidade, é possível por em 

seu lugar qualquer outro como equivalente. Porém, estando acima de todo preço, e, 

como tal, não permitindo substituição por homólogo, então se tem dignidade. Impondo, 

pois, que se evite a coisificação do outro, ou seja, utilizá-lo apenas como meio para a 

consecução de um objetivo final
157

. Constituindo, assim, a dignidade a condição por 

meio da qual se extraído indivíduo o valor íntimo de poder encontrar um fim em si 

                                                                                                                                          
Civil. TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e relações de direito civil na experiência brasileira. 

In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.22. 
154Luiz Edson Fachin observa que, sendo o homem dotado de liberdade e criatividade, não pode receber 
do Direito o mesmo tratamento dispensado às coisas; havendo que se privilegiar, portanto, uma 

concepção personalista do Direito, que coloque o homem no centro, em oposição à postura 

patrimonialista que apresenta a propriedade como o grande núcleo de interesse da dogmática jurídica. 

FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 

p.48. 
155Danilo Rafael da Silva Mergulhão destaca que a elevação dos fundamentos do Direito Civil ao status 

constitucional foi oriunda de uma deliberada escolha axiológica da sociedade; esta, indispensável, tanto 

para a consolidação do Estado democrático e Social de Direito, quanto para a consequente promoção da 

justiça social e da solidariedade. Que, restando incompatíveis com o modelo liberal anterior de 

distanciamento jurídico dos interesses privados e da valorização do individualismo, tiveram seus 

fundamentos jurídicos e protagonistas principais; vale dizer: a personalidade, a família, o contrato, a 
propriedade e o dano, abarcados pela Constituição Brasileira de 1988, e por ela considerados partes 

essenciais do Direito civil, que, exatamente por isso, passou regulá-los como normas autônomas que 

congregam seus fundamentos básicos. MERGULHÃO, Danilo Rafael da Silva. Contratos 

interempresariais de seguro: a boa-fé objetiva como limitador da autonomia da vontade das partes. 

Curitiba: Juruá, 2018, p.49. 
156 KANT, Immanoel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Ed. 70, 

1986, p. 77. 
157 Na mesma direção, Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos sustentam que a irredutível 

subjetividade do ser humano subsiste em todos os momentos de sua vida; implicando na recusa de sua 

objetivação por meio de uma dignidade que, além de não aceitar qualquer tipo de massificação, ainda 

almeja a liberdade e realização plenas; não medindo esforços na busca pelos fins e meios necessários para 

tanto. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. A comunidade familiar. In:  
OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira 

Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.12. 
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próprio, e não apenas como meio autocrático para a realização arbitrária desta ou 

daquela vontade
158

. 

Por constituir alicerce fundamental do Estado Democrático de Direito
159

, 

desenvolve a dignidade da pessoa humana, o cerne de sustentáculo que firma todo o 

ordenamento jurídico
160

. Dos demais princípios retira seu fundamento de validade; 

gozando, igualmente, da prerrogativa da força normativa diretamente conferida pelo 

próprio Texto Constitucional
161

. Devendo o Estado, sem medição de esforços, assegurar 

a dignidade de todos, sem discriminação ou preconceito
162

, não podendo ser tolerado o 

mínimo ato nocivo contra ela dirigido
163

. 

                                                
158 Regina Fiuza Sauwen e Severo Hryniewicz enaltecem que respeitar o outro em sua dignidade consiste 

na difícil tarefa de tratá-lo efetivamente como pessoa e não como coisa. Ou seja, ser capaz não apenas de 

perceber nela valor sui generis, mas, igualmente, tratá-la como tal; insuscetível de apreciação econômica, 

além de combater veementemente toda e qualquer prática que a constranja ou diminua. Haja vista ser a 
pessoa humana, em sua totalidade, muito mais que um simples corpo ou máquina cujas “peças” podem 

ser facilmente obtidas por meio do simples desmonte de outra. Constituindo, assim, verdadeiro intricado 

de valores e relações que encontra fim em si próprio; logo, um centro de liberdade e complexidade único, 

indivisível e não intercambiável. SAUWEN, Regina Fiuza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito „in vitro‟ 

da Bioética ao Biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 45-48. 
159Maria Christina de Almeida anota que a dignidade da pessoa humana constitui cláusula geral que 

molda novas feições às estruturas e à dogmática do Direito Civil; justificando-se, esse novo aporte às 

relações privadas, nas conquistas seculares obtidas pelo Direito Público, que engendraram os Direitos e as 

Garantias Fundamentais do cidadão em face do Estado. Operando-se, assim, uma nova funcionalização 

do sujeito de direito junto à ordem jurídica, erigindo-o ao ápice do ordenamento; acabando por mobilizar, 

nessa qualidade, todo o tecido normativo para assegurar-lhe a garantia de uma existência digna por meio 
da realização da justiça social, do livre desenvolvimento, da respectiva personalidade e do seu preparo 

para o exercício pleno e autônomo da cidadania. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de 

filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.55. 
160Luiz Edson Fachin destaca que a dignidade da pessoa é o princípio estruturante, constitutivo e 

indicativo das ideias diretivas básicas de toda a ordem constitucional brasileira; que atua como um leme a 

orientar e conduzir todo o ordenamento jurídico nacional, compondo-lhe sentido e fulminando de 

inconstitucionalidade todo e qualquer preceito que com ele conflitar. FACHIN, Luiz Edson. Estatuto 

jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.180. 
161Pietro Perlingieri apregoa que a normativa constitucional não deve ser considerada sempre e somente 

como mera regra de hermenêutica, mas, também, como norma de comportamento; idônea a incidir sobre 

o conteúdo das relações entre situações subjetivas, funcionalizando-as aos novos valores. PERLINGIERI, 
Pietro. Perfis do direito civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. 

3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.12. 
162Segundo Maria Berenice Dias a valorização da dignidade da pessoa humana, elemento fundamental do 

Estado Democrático de Direito, não pode chancelar qualquer discriminação baseada em características 

pessoais individuais. DIAS, Maria Berenice. União homossexual: aspectos sociais e jurídicos. Âmbito 

Jurídico [online], Agosto [citado 07 julho 2016]. Disponível na World Wide Web: http://www.ambito-

juridico.com.br/ar/dfam0003.htm, 2001. 
163Romualdo Baptista dos Santos infere que proteger a pessoa e, consequentemente, sua dignidade, 

implica em assegurar-lhe o livre exercício a todos os aspectos de sua personalidade, não somente os de 

natureza material, mas, igualmente, aqueles que não têm conteúdo econômico mediato; e, por isso, 

chamados de bens morais. Assim sendo, todos os atos e negócios jurídicos, todos os atos administrativos, 

todas as leis e decisões judiciais devem ser orientadas para a realização desse valor fundamental. 
SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como valor 

jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.112 e 131. 
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A dignidade e o desenvolvimento da personalidade humana vêm 

espraiando, cada vez mais, a incidência de seus efeitos sobre a entidade familiar
164

 –– o 

que, diga-se de passagem, é absolutamente natural e inevitável, sobressaindo a 

conclusão lógica de que elas são o resultado da união de vínculos oriundos da vontade 

de comunhão de vida de pessoas individualmente consideradas
165

. Que, dando segmento 

aos projetos de realização pessoal, passaram a viver juntas, carecendo e merecendo, por 

conseguinte, proteção muito mais efetiva que o próprio grupo em si considerado
166

. 

Não obstante, nos tempos atuais, na sociedade brasileira, mormente nas 

últimas décadas do século passado, nomeadamente com o Estatuto da Mulher Casada de 

1962, da Lei do Divórcio de 1977 e da Constituição de 1988, vem ganhando força a 

concepção da família como o locus de realização existencial de cada um de seus 

membros e, portanto, de espaço preferencial de afirmação de suas dignidades. 

Culminando, assim, com a derrocada da perspectiva patriarcalmente tradicional, na qual 

a família era concebida como totalidade absoluta na qual se dissolviam, e às vezes até 

mesmo se anulavam as pessoas que a integravam. Especialmente os desiguais, como a 

mulher e os filhos e, desde a colonização portuguesa, estruturada sob o modelo de 

submissão ao poder marital e paterno de seu chefe, que, na maioria esmagadora das 

                                                
164Gustavo Tepedino esclarece que a interposição de princípios constitucionais nas vicissitudes das 

situaçõesjurídicas subjetivas está a significar uma alteração valorativa que modificao próprio conceito de 
ordem pública, tendo a dignidade da pessoa humanao valor maior, posto no ápice do ordenamento. Se a 

proteção aos valoresexistenciais configura momento culminante da nova ordem públicainstaurada pela 

Constituição, não poderá haver situação jurídica subjetivaque não esteja comprometida com a realização 

do programaconstitucional. TEPEDINO, Gustavo. Editorial. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de 

Janeiro: Padma, v. 4, out./dez. 2000, p.4. Na mesma direção, Romualdo Baptista dos Santos assevera que, 

tanto por ser indissociável dos seres humanos, quanto por colaborar, ao lado da intelctualidade, para a 

construção da pessoa, em sua individualidade, nas respectivas relações com os demais e com a sociedade, 

deve a afetividade ser reconhecida, protegida e assegurada; uma vez que, invariavelmente, constitui um 

dos pilares estruturais fundamentais da ponte que conduz o cidadão a dignidade inerente à pessoa 

humana. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como 

valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.131. 
165Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos indubitavelmente atestam que o ser humano é, 

em todas as fases da sua vida, essencialmente familiar, residindo exatamente esta natureza na capacidade 

do amor que dá sustentáculo à vida em comunidade; assim, encarada como grupo interindividual, e, 

enquanto comunidade ética material, encontra fundamento no amor e na solidariedade. CAMPOS, Diogo 

Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por 

Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.13. 
166 Waldyr Grisard Filho confirma que na modernidade a influência do princípio da dignidade humana vai 

muito além da fundação da organização política e social dos países. Atingindo, igualmente, às famílias, 

no sentido de que lhes sejam assegurados o pleno desenvolvimento das pessoas que as integram a 

liberdade de escolha, tanto em sua forma constitutiva, quanto na continuidade/dissolução da sociedade 

conjugal ou na definição dos valores morais, culturais e religiosos dos filhos; bem como da igualdade, 

que por meio da parificação dos direitos e deveres promove a expurgação da hierarquia, sepultando 
definitivamente o patriarcado. GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões depois 

da separação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 65. 
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vezes, não constituía o âmbito adequado para a concretização da dignidade de seus 

membros
167

. 

 

2.2.2. Solidariedade familiar 

 

Insculpido no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, como um dos 

objetivos da República Federativa do Brasil, busca fomentar e efetivar a solidariedade 

no seio da sociedade brasileira
168

. Ressalte-se que dita solidariedade não há de ser 

encarada como um singelo sentimento altruísta de caridade, mas, sim, como norma 

jurídica estabelecedora de um direito subjetivo
169

; dotada de efetividade, e, como tal, 

passível de ser por seu titular exigida em juízo caso necessário
170

. 

Ora, ao preceituar o constituinte originário um dever recíproco de 

solidariedade entre a vasta população de um país com dimensões continentais como o 

Brasil, em larga escala e em sentido geral, torna evidente o fato de que o referido 

princípio, também, se desdobrará para exigir solidariedade entre os membros de outros 

grupos bem mais restritos de pessoas. Como a família
171

, por exemplo, que, mais ainda, 

                                                
167LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.55. 
168Paulo Lôbo assinala que este princípio é revelado incisivamente no dever imposto à sociedade, ao 

Estado e a família (tanto à entidade, quanto à pessoa de cada membro) de proteção ao grupo familiar, à 

criança e ao adolescente e às pessoas idosas. LÔBO, Paulo Luiz Netto. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito 

Civil, Família. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.57. 
169Silmara Domingues Araújo Amarilla sustenta que, a solidariedade, como princípio jurídico diretivo da 

parentalidade enreda, inevitavelmente, a ideia de alteridade; na medida em que implica no 

reconhecimento do outroenquanto sujeito de direitos e credor inato do dever de cuidado. Evidenciando 

que, somente a partir da recognição da criança e do adolescente como autênticos personagens autônomos 

da cena familiar e, pois, titulares de direitos notadamente assistenciais, é que se tornou possível atribuir 

aos pais, tutores (e demais responsáveis legais) a condição de agentes prestadores de cuidado e amparo. 
Impondo à sociedade a assimilação de novos valores quanto ao exercício resposnsável da paternidade, 

uma vez que esta deve, também, atuar como intrumento de maturação e humanização da prole. 

AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós 

na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.86. 
170Maria Rita de Holanda Silva Oliveira assente que a solidariedade não reside apenas em um sentimento 

de bondade e de caráter assistencialista, mas, principalmente, em um compromisso pelo qual as pessoas 

se obrigam umas com as outras e cada uma delas com todas. Nesse sentido, seu primeiro locus encontra-

se exatamente no campo da moral. Porém, em razão da situação jurídica em que alguns grupos se 

encontram (sendo o caso da família), veio a ser apreendida pelo Direito. OLIVEIRA, Maria Rita de 

Holanda Silva. Função social da família e os deveres parentais à pessoa com deficiência. In: LÔBO, 

Fabíola Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função social nas relações privadas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.328. 
171Rolf Madaleno aduz que a solidariedade, além de princípio, é, também, o oxigênio indispensável a 

todas as relações familiares e afetivas. Haja vista a suscetibilidade de desenvolvimento e sustentação de 
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no caso específico desta, se encontra intrínseca e inerentemente unida por laços 

sanguíneos e afetivos
172

. 

Teresa Arruda Alvim
173

 observa que o princípio da solidariedade enseja 

um ambiente afetivo privilegiado; fazendo que a família desempenhe um papel 

protetivo de seus membros em relação ao resto da sociedade. O que ocasionou um 

progressivo desbotamento na nitidez da hierarquia e divisão de papéis, até então, em 

plena vigência no seio da entidade familiar
174

. 

Flávio Tartuce
175

 lembra que a função social tão aplicada aos diversos 

institutos do Direito Civil
176

pode e deve ser aplicada em sede de Direito de Família; 

                                                                                                                                          
tais vínculos apenas ser possível num ambiente recíproco de compreensão, cooperação e ajuda mútua. 

MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 90. 
172No mesmo sentido, TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: 

RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das 
Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.4. Conforme o autor o 

princípio da solidariedade tanto existe nos relacionamentos familiares que justifica, entre outros, o 

pagamento dos alimentos no caso de sua necessidade nos termos do art.1694 do atual Código Civil 

Brasileiro. 
173PINTO, Teresa Celina Arruda Alvim. Um novo conceito de família – reflexos doutrinários e análise da 

jurisprudência. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). direitos da família e do menor. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1993, p.83. 
174Paulo Lôbo assegura que, no Brasil, tanto a Constituição, quanto o Direito de Família são integrados 

pela onipresença de dois princípios fundamentais e estruturais: a dignidade da pessoa humana e a 

solidariedade. Constituindo ambos os hemisférios indissociáveis do núcleo essencial irredutível da 

organização social, política e cultural do ordenamento jurídico. De um lado, o valor da pessoa humana 
enquanto tal; do outro, os deveres de todos para com sua realização existencial na construção harmônica 

de suas dignidades. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio da solidariedade familiar. In: PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha (Coord.). Anais do VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família e Solidariedade. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris/IBDFAM, 2008, p.4 e 5. 
175TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira 

Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 

Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.50. 
176Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar e Clara Cardoso Machado Jaborandy relatam que a função social 

do Direito, ao romper com o paradigma liberal clássico patrimonialista, explicita a necessidade latente e 

iminente de que todo o ordenamento jurídico seja pautado na busca da paz, indivdual e social. Diante 

disso, nenhuma regra jurídica, ainda que exclusivamente oriunda do “Direito Privado”, será puramente 
individual, na medida em que ela regula a relação entre indivíduos numa sociedade. Logo, a 

funcionalização do Direito redireciona a bússola axiológica prevista para servir de vetor para o indivíduo, 

para o empresário, para a empresa e, também, para o próprio Estado. Dessa forma, a função social do 

Direito, pautada na dignidade humana, deve nortear todas as relações jurídicas; ultrapassando os limites 

das perspectivas do contrato, da posse e da propriedade para abarcar todas as relações entre particulares. 

Assim sendo, a autonomia privada precisa ser interpretada à luz do princípio da solidariedade; já que não 

mais se revela como interesse unicamente particular. Exigindo, para seu regular exercício, uma utilidade 

social que promova interesses igualmente sociais dentro da coletividade. Devendo, ao mesmo tempo, 

atender simultaneamente a ambos; pois, quando houver a satisfação dos interesses particulares em 

observância a axiologia constitucional, há, na verdade, o atendimento ao interesse geral da sociedade. 

Restando claro que nenhuma relação privada é tão privatista a ponto de não resvalar e repercutir no 

intersse geral da sociedade. GOLDHAR, Tatiane Gonçalves Miranda; JABORANDY, Clara Cardoso 
Machado. Em busca da função social da adoção: desconstruindo mitos sobre a adoção intuito personae. 

In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida 
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fundamentando o parentesco civil decorrente da paternidade socioafetiva e, 

consequentemente, exigindo sua consideração por parte dos institutos privados, nos 

exatos termos do contexto social vigente, quando da respectiva interpretação
177

. 

 

2.2.3. Igualdade 

 

A isonomia representa um dos pilares estruturais da ponte conducente à 

dignidade da pessoa humana, à consecução dos objetivos fundamentais da República 

Brasileira, bem como do tão almejado sonho de um Estado Democrático de Direito. 

Exatamente por isso, o art.5º do Texto Constitucional Brasileiro estatuiu 

serem todos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza; evidentemente que 

dita isonomia se apresenta de forma substancial. Haja vista a paridade atribuída ser 

conferida, eminentemente, às situações jurídicas avaliadas em concreto. Desta feita, 

caso o fator de discriminação esteja de acordo com o objetivo da norma não há que se 

falar em ofensa ao principio constitucional em tela. 

Assim sendo, deve-se repudiar e evitar, a todo custo, qualquer ato 

casuístico que conduza a atitudes discriminatórias indevidas no seio da entidade 

familiar
178

, visto a vedação constitucional incidir diretamente sobre as famílias, uma vez 

que esta é composta por pessoas; demais, além da compatibilidade genética, 

                                                                                                                                          
de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.348 e 349. 
177Lucas Abreu Barroso destaca que a função social da família responde ao processo de funcionalização 

dos institutos jurídicos de Direito Privado. Podendo ser facilmente vislumbrada na previsão constitucional 
de proclamar a família como base da sociedade; importando compreender que ela representa, atualmente, 

um locus privilegiado de busca pela realização pessoal e felicidade de cada um de seus integrantes. 

BARROSO, Lucas Abreu. Desmistificando as relações de família no novo direito civil. In: 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. 

(Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.127. 
178Hilda Ledoux Vargas afirma que, na construção da subjetividade dos filhos, as figuras do pai e da mãe 

desempenham representações simbólicas. Não sendo imprescindível que a função paterna seja exercida 

necessariamente pelo genitor, nem mesmo por um homem; pois, quando a mãe educa é o pai, e quando o 

pai cuida é a mãe. Até porque, não raras vezes, esses papéis são exercidos simultaneamente por ambos. 

Logo, resta claro que as imiscíveis, e anteriormente predeterminadas, funções rigidamente definidas pelo 

sistema patriarcal já não mais se compatibilizam com a realidade contemporânea. VARGAS, Hilda 
Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. 

Curitiba: Juruá, 2017, p.206 e 207. 
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desenvolvem fortes laços afetivos quando da construção do respectivo projeto de vida 

em comunhão com cada um de seus integrantes
179

. 

 

2.2.4. Igualdade entre filhos 

 

O Título VIII da Carta da República de 1988, que disciplina a ordem 

social, em seu Capítulo VII trata das relações familiares; logo, manifestamente clara 

está a importância que a entidade familiar representa para a sociedade brasileira, haja 

vista encontrar respectivo regramento no próprio Texto Constitucional
180

. 

Como um desdobramento lógico do princípio constitucional da isonomia, 

o art.227,§6º, proíbe qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Assim 

sendo, todos os filhos, havidos ou não da relação do casamento, por adoção, ou ainda 

com material genético de terceiro, terão iguais direitos e qualificações; gozando, pois, 

das idênticas prerrogativas e deveres familiares, uma vez que ostentam idêntica posição 

jurídica, independentemente de sua origem
181

. 

                                                
179Silvana Carbonera e Marcos Alves da Silva relatam que os sujeitos da relação paterno-filial passaram 

por um processo de valorização, de modo que os papéis de pai e filho foram reescritos à luz dos 

princípios constitucionais da dignidade e da igualdade. CARBONERA, Silvana Maria; SILVA, Marcos 
Alves da. Os filhos da democracia: uma reflexão acerca das transformações da filiação a partir da 

Constituição Federal de 1988. In: CONRADO, Marcelo; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. (Coords.). 

Direito Privado e Constituição: ensaios para uma recomposição valorativa da pessoa e do patrimônio. 

Curitiba: Juruá, 2009, p.350. 
180 Nesse sentido, BOMFIM, Thomé Rodrigues de Pontes e SILVA, Bianca Oliveira da. A tutela 

jurisdicional como instrumento para a implantação de políticas públicas na área da educação ante a 

omissão administrativa do Poder Público: critérios objetivos para a efetivação deste direito subjetivo. 
Revista Construindo Direito. Disponível em: <http://www.fis.edu.br> . 2015. Acesso em 20 de 
junho de 2017. Os autores apontam que não sepode descurar do fato de que todo o art.5º é abarcado 

como fundamental pela Constituição da República de 1988. E que, por isso, confere ao direito uma 
garantia de proteção jurídica muito grande; inicialmente por ser o referido texto, quanto ao critério da 

estabilidade, classificado como rígido. O que, per si, já exige um procedimento especial e solene para sua 

alteração; depois, porque revestido da prerrogativa de cláusula pétrea constitui limite expresso ao Poder 

Constituído Reformador, sendo apenas possível sua supressão da Ordem Constitucional vigente por 

intermédio do Poder Constituinte Originário. 
181Luis Edson Fachin observa o assentimento do legislador ao fato de que a filiação se constitui, em 

essência, no afeto que une pais e filhos, independentemente da existência de vínculo sanguíneo entre eles. 

Pois, ao estabelecer a igualdade entre filhos biológicos e adotivos, erigiu a filiação fundada na vontade e 

no afeto ao mesmo patamar da biológica. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à 

luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.21. Paulo Lôbo afirma que dita 

igualdade representa o ponto culminante da longa e penosa evolução pela qual passou a filiação, no 

decorrer de todo o século XX, na progressiva redução das reprováveis desigualdades. Pondo fim, 
definitivimante, ao odioso apartheid legal; corolário da família patriarcal, que, por lastrear-se 

exclusivamente na estrura do casamento como única forma legítima de constituição familiar, apresentava 
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Por seu turno, o artigo 1.596 do novo Código Civil Brasileiro repete 

taxativamente a redação do mencionado dispositivo constitucional coadunando e 

ratificando o princípio da igualdade entre os filhos, independentemente da respectiva 

origem
182

. 

 

2.2.5. Igualdade entre cônjuges e companheiros 

 

O Texto Constitucional Brasileiro, em seu o art.227,§5º, reconhece a 

homens e mulheres condições de igualdade e participação na sociedade conjugal por 

eles constituída; independentemente de esta ser oriunda do casamento ou de união 

estável. 

Flávio Tartuce
183

 lembra que o Código civil de 2002 reforça a dita 

isonomia ao preceituar no art.1.511 que o casamento estabelece comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges; e, que, exatamente por 

isso, como exemplo prático, do reconhecimento dessa igualdade, é permitido ao 

cônjuges/companheiros pleitearem entre si alimentos, ou mesmo adotar o nome do 

outro livremente, conforme a convenção das partes. 

 

 

                                                                                                                                          
como decorrências naturais, tanto a repulsa aos filhos ilegítimos, quanto a condição subalterna dos 

adotados. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil, Família. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.200. 
182Gustavo Tepedino destaca que a Constituição Brasileira de 1988 desenvolve, dentre outras, a 

importante função de centro reunificador do Direito Privado; que, até então, se encontrava disperso, tanto 

diante da proliferação da legislação especial, quanto em face da perda da centralidade do Código Civil. 

Consagrando, em definitivo, uma nova tábua de valores no ordenamento brasileiro, cujo pano de fundo, 
dos polêmicos dispositivos em matéria de família, pode ser identificado na alteração do papel atribuído às 

entidades familiares; sobretudo, na transformação do conceito de unidade familiar que sempre esteve na 

base do sistema. Assim, a reflexão sobre o impacto dessa ruptura axiológica torna-se indispensável para 

que se compreenda o sentido hermenêutico a ser atribuído às sucessivas leis especiais; mormente ao 

Código Civil de 2002, no que tange o Direito de Família. Dessa forma, verifica-se, do exame dos arts. 226 

a 230 do referido Texto Constitucional, que o centro da tutela se desloca do casamento para as relações 

familiares dele decorrentes (mas não unicamente), e que a milenar proteção da família como instituição, 

unidade de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à tutela 

essencialmente funcionalizada à dignidade de seus membros; em particular no que concerne ao 

desenvolvimento da personalidade dos filhos. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p.421 e 422. 
183TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira 
Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 

Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.43. 
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2.2.6. Igualdade na chefia familiar 

 

Este princípio apresenta-se, claramente, como um desdobramento do 

anterior, haja vista que –– se o outro estabelece condições de igualdade no 

desenvolvimento das funções inerentes à sociedade conjugal –– não quis o constituinte 

pairasse o menor resquício de dúvida sobre este ponto; assim, estabeleceu, 

expressamente, no bojo do art.227,§5º, que a chefia familiar deveria ser exercida tanto 

pelo homem, quanto pela mulher. 

Tal princípio traz uma profunda mudança na estrutura do conceito de 

família até então existente na sociedade brasileira. Porquanto com ele começa uma 

democratização da sociedade conjugal, já que, agora, a chefia familiar deixa de ser 

exercida de forma exclusiva pelo cônjuge varão
184

; que passa a contar, em condições de 

total igualdade de poder de decisão, com o suporte e a colaboração do cônjuge virago, e, 

ainda, com a possibilidade de os filhos opinarem. 

Não sendo à toa o total anacronismo da expressão “pátrio poder”, visto 

que, nos dias atuais, a figura paterna já não mais exerce o autoritarismo e poder de 

dominação que outrora decidia até sobre a vida ou morte dos membros do grupo. Vindo 

a ser substituída pela expressão poder familiar; assim sendo, os rumos tomados pela 

sociedade conjugal dos novos tempos serão decididos, em condições de igualdade, por 

seus integrantes. 

 

2.2.7. Não intervenção ou liberdade 

 

Conquanto o referido princípio não conste expressamente da Carta da 

República de 1988, não poderia deixar de ser aqui mencionado em virtude de sua 

importância crucial para o Direito de Família contemporâneo.  

                                                
184De acordo com Rosana Amara Girardi Fachin, o modelo institucional de família foi atenuado para 

melhor gerir a relação entre pais e filhos, que, por sua vez, encontra-se centrado na ideia de proteção. 

Logo, a paridade de direitos e deveres deu-se no sentido de melhor assegurar aos filhos os cuidados 

necessários para o desenvolvimento de suas potencialidades educacionais, morais e profissionais. 
FACHIN, Rosana Amara Girardi. Da filiação. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Coords.). Direito de família e o novo código civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.111. 
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Previsto no art.1.513 do Código Civil Brasileiro, proíbe, de forma 

categórica, a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de 

vida instituída pela família. E, não obstante seja permitido ao Estado incentivar o 

controle de natalidade, bem como o planejamento familiar por meios de políticas 

públicas, é-lhe defeso praticar intervenção coercitiva nas relações familiares; cabendo-

lhe apenas propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício deste Direito 

Fundamental Positivo
185

. 

Flávio Tartuce
186

 ressalta que o princípio em foco mantém íntima relação 

com a autonomia privada, que não existe apenas nas esferas contratuais e obrigacionais, 

mas, igualmente, na sede familiar. Assim, ao se estabelecer escolha em relação a que 

pessoa namorar, casar, ter união estável, enfim, constituir família, obviamente transita-

se pela via da autonomia privada. 

Já Paulo Lôbo
187

 preceitua que o princípio da liberdade diz respeito ao 

livre poder de escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção de entidade 

familiar. Sem imposição ou restrições externas de parentes, da sociedade ou do 

legislador; ressaltando a liberdade de agir assentada no respeito à integridade física, 

mental e moral de cada um dos seus componentes. Contudo, dita liberdade não se 

restringe apenas à criação, manutenção ou extinção dos grupos familiares, mas, 

igualmente, à sua permanente constituição e reinvenção. Ora, tendo a família se 

desligado de suas funções tradicionais, não faz sentido que o Estado continue 

regulamentando deveres que restringem profundamente a liberdade, a intimidade e a 

vida privada das pessoas, quando não apresentarem repercussão significativa no 

interesse geral. Assim, os únicos deveres comuns, tanto aos cônjuges, quanto aos 

companheiros, que não violam a respectiva privacidade/vida privada, nem interferem 

em sua comunhão de vida, são o dever de mútua assistência, de sustento, de residência e 

                                                
185Maria Luiza Póvoa Cruz observa que essa autonomia privada, expressamente prevista pelo 

ordenamento jurídico civil, traduz-se, acima de tudo, na preservação da dignidade dos membros da 

família. Sendo-lhes assegurada a prerrogativa de iniciar a construção de uma vida familiar livre; seja pelo 

casamento, união estável ou mesmo entre pessoas do mesmo sexo. CRUZ, Maria Luiza Póvoa. Aspectos 

polêmicos e práticos da separação/divórcio extrajudicial. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, 

Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.253. 
186TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira 

Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 

Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.45. 
187LÔBO, Paulo Luiz Netto. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil, Família. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p.64 e 65. 
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de educação dos filhos; e, exatamente por conta do interesse público relevante, 

exigíveis
188

. 

 

2.2.8. Convivência familiar 

 

A convivência familiar traduz-se na relação afetiva diuturna e duradoura 

entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de 

parentesco ou afetivos. E, a pesar de à primeira vista pressupor que num mesmo espaço 

físico, na realidade, tendo em vista garantir o direito de contato da pessoa com seus 

familiares, quer significar a referência a um ambiente comum ainda que em localidades 

separadas. Constituindo, pois, o ninho no qual as pessoas (especialmente as crianças)
189

 

se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas. Desaguando na comunhão 

de vida instituída pela família, que, por figurar como o substrato da verdade real da 

socioafetividade
190

 perpassa o exercício do poder familiar. Pois, ainda que os pais 

estejam separados, o filho tem direito à convivência familiar com cada um
191

.  

Silmara Domingues Araújo Amarilla aponta que, além do art.227º da 

Constituição Brasileira de 1988, o referido princípio encontra guarida no art.1.593 do 

Código Civil, no art. 9.3 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no art.19 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 3º do Estatuto do Idoso. Todos com 

inspiração direta na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 121), na 

                                                
188 Na mesma direção, Rose Meireles ratifica que, embora a lei desempenhe a função primordial de 

estabelecer limites externos à autonomia privada para conferir-lhe contornos mais precisos, com previsão 

constitucional, inclusive (art.5, III). Cabe, igualmente, ao princípio da legalidade, fomentar e garantir a 

liberdade nas relações privadas. Entretanto, não mais apenas por meio de uma concepção negativa para 
fazê-la merecedora de tutela, pois, sendo erigida ao patamar de conceito promocional de valores, já não 

mais se contenta em atingir, por meio do seu exercício, somente a lei, a ordem pública, a moral e os bons 

costumes; mas, também, a promoção de certos valores. Especialmente aqueles que fazem parte do projeto 

constitucional de igualdade, solidariedade, dignidade e justiça social. MEIRELES, Rose Melo Vencelau. 

Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.90. 
189No esteio do estabelecido pelo art. 9.3 da Convenção Internacional dos direitos da criança, a República 

Federativa do Brasil, como Estado signatário que é; não medirá esforços para a promoção e o respeitoao 

direito da criança, separada de um ou de ambos os pais, de manter regularmente relações pessoais e 

contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao seu interesse maior. 
190Paulo Lôbo aduz que o termo socioafetividade conquistou as mentes dos juristas brasileiros porque 

propicia enlaçar o fenômeno social com o normativo. Logo, as relações de parentesco são socioafetivas 

porque congregam o fato social com a incidência do princípio normativo. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 
Direito Civil, Família. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.26. 
191LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil, Família. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.68 e 69. 
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Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (art. V), no Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos (art. 17), na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (art. 11.2) e na Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 8). 

Evidenciando, assim, mormente em relação aos menores, o direito de viver e conviver 

com sua família; convocando-se este particular e especial núcleo de convivência para 

atender às necessidades materiais, afetivas e psíquicas daqueles indivíduos cuja 

personalidade ainda se encontra em processo de formação. Com efeito, a preservação da 

convivência familiar traz consigo, não apenas uma carga positiva, de cunho nitidamente 

prestacional, dirigida não apenas às famílias, mas, igualmente, ao Estado, ao qual 

incumbirá o fomento de políticas sociais ativas voltadas à preservação do núcleo 

familiar, ao fortalecimento da cidadania e à emancipação econômica coletiva, tanto do 

grupo, quanto de seus membros individualmente considerados; mas também outra 

carga, esta negativa, abstencionista e coibitiva de interferências estatais desnecessárias 

ou injustificadas no ambiente, estrutura, dinâmica e gestão familiar
192

. 

É de se ressaltar que o direito à dita convivência familiar não se esgota na 

família nuclear ou muito menos se restringe à relação paterno-filial. Devendo ser levado 

em conta, conforme o caso concreto, a abrangência da família, seus valores e costumes. 

Haja vista, na maioria das comunidades brasileiras, ser comum e natural o contubérnio 

com os avós, já devidamente assegurado pela Lei 12.398/2011; que, ao estender a eles, 

aos tios e, mesmo a outros parentes, o direito de visita, reconhece-lhes, categoricamente, 

a integração em um grande ambiente familiar solidário, cujo pilar central de sustentação 

se firma na afetividade entre seus membros
193

. 

 

 

 

                                                
192AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.88 e 89. 
193Paulo Lôbo explicita que o direito à convivência familiar não deve ser exclusivo da família nuclear 

(composta apenas por pais e filhos). Uma vez que, ante eventual conflito, deve-se levar em conta a 

abrangência da família considerada em cada comunidade, de acordo com seus valores e costumes. Posto 

que, na maioria das comunidades brasileiras, entende-se como natural a convivência com os avós e tios, 

todos integrando um grande ambiente familiar solidário. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias 

Contemporâneas e as dimensões da responsabilidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família 
e Responsabilidade: Teoria e Prática do Direito de Família. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2010, p.23. 
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2.3. Os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família Português 

 

A Constituição da República Portuguesa, em seu art.67º, reconhece a 

família como elemento fundamental da sociedade
194

. E, por isso, merecedora de 

proteção especial no sentido de assegurar as condições que permitam a realização 

pessoal de seus membros
195

. Para tanto, enumerou alguns princípios que norteiam a 

interpretação e aplicação do Direito da Família
196

. Este, conquanto ainda parte 

integrante do Direito Privado, vem, ao longo dos anos, sofrendo progressiva, mas 

profunda, desinstitucionalização
197

em seus contornos estruturais
198

. Que, diante do atual 

                                                
194Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos assinalam que é exatamente no seio da família 

que se tem levado a cabo as imprescindíveis funções de reprodução da espécie, de produção econômica, 

de transmissão dos conhecimentos e das técnicas de conformação aos valores sociais; para cujo exercício 
nenhuma sociedade conseguiu ainda encontrar um substituto minimamente adequado. Se não se 

assegurasse a primeira função, a vida não poderia existir, sem a terceira acultura desapareceria, sem a 

segunda a vida pereceria e sem a última a sociedade desintegrar-se-ia. CAMPOS, Diogo Leite de; 

CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica 

Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.55. 
195 Susana Almeida enfatiza que as relações familiaresrepresentam os mais fortes laços constituídos pelo 

homem enquanto animal social. Pois, é exatamente no enquadramento familiar que o ser humano vive os 

primeiros episódios de convivência com seus semelhantes. Construindo, experimentando e humanizando 

os mais dignos e magnos sentimentos; constituíndo a família o elemento socializador fundamental. Não 

sendo à toa que, a maioria dos textos constitucionais europeus, embora não apresente uma definição de 

família, reconhece-a como elemento natural e fundamental da sociedade. Justificando-se, nessa medida, a 
sua especial proteção enquanto instituição. ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar 

na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. 

Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2008, p.9 e 10. 
196José João Gonçalves de Proença, indiscutivelmente, atesta ser essa, de fato, a função das normas 

constitucionais: fixar os princípios gerais a que devem subordinar-se as leis ordinárias, para que estas, 

depois, explorem o quadro desenhado pelos referidos princípios. O que, se por vezes tem finalidades 

restritivas (limitar a intervenção do legislador), noutras propõe-se alargar o campo de ação da lei comum; 

designadamente quando se deseja criar, para além da evolução normal do Direito. PROENÇA, José João 

Gonçalves de. A família na Constituição da República Portuguesa de 1976. Lusíada. Direito. II série, 

n.º1, Lisboa, jan./jun., pp.127-147, 2003, p.138. 
197

Orlando de Carvalho anota que a repersonalização do Direito Civil, ou a polarização da teoria em volta 
da pessoa que lá se preconiza, não parte de nenhum partipris filosófico jusnaturalista ou personalista. 

Tratando-se, pura e simplesmente, de recolocar o indivíduo e os seus direitos no topo da regulamentação 

jure civile. Não apenas como um mero ator que esporadicamente intervém, mas, sobretudo, como o móbil 

que privilegiadamente explica a característica técnica dessa regulamentação. Assim sendo, restaurar a 

primazia da pessoa é o dever número um da teoria do Direito Civil. De onde, sem sombra de dúvidas 

tende a espraiar-se a todo o mundo do Direito. Restando claro que este, ao revés do que pretendiaa 

jurisprudência conceitual, não configura um sistema lógico, mas, na verdade, um complexo axiológico e 

ético a que o homem preside como o primeiro (e mais imprescritível) dos valores. CARVALHO, Orlando 

de. Teoria Geral da Relação Jurídica. 2. ed. Coimbra: Centelha, 1982, p.10, 92 e 93. Luis Edson Fachin 

observa que repensar o Direito de Família sob um prisma crítico, conduzido metodologicamente por uma 

hermenêutica sistemática e dialeticamente aberta, cujo esteio reside no confronto entre aquilo que é 

legalmente regulamentado e o que é vivencialmente constituído, implica problematizar a polêmica 
dicotomia, amplamente discutida e, em certa medida, tida por superada, entre o público e o privado. 

Abrindo espaço para a sua aceitação e ponderação. FACHIN, Luiz Edson. Famílias – entre o público e o 
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patamar jurídico galgado pela dignidade humana, privilegia antes a pessoa de seu 

integrante
199

, conferindo-lhe muito mais proteção e relevância que, propriamente, a 

instituição familiar abstratamente em si considerada
200

. 

                                                                                                                                          
privado. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do VIII Congresso Nacional do IBDFAM. 

Família: entre o público e o privado. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 2012, p.167. 
198 Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira afirmam que a lei representa apenas uma das muitas formas de 

revelação do Direito, acabando por ser, não raras vezes a mais infiel delas. Visto que, ele vive, sobretudo, 
nas próprias instituições ou ordens concretas; sendo a famíla, indiscutivelmente, uma destas 

ordens/intituições onde de o Direito emerge. Mais velha até que o próprio Estado constitui um organismo 

natural, preexistente às leis escritas, que vivencia uma ordenação íntima, complexa e difícil de 

racionalizar; extremamente permeável às modificações das estruturas políticas, sociais e econômicas. 

Restando ao legislador, tão somente, a conformação em limitar-se a reconhecer esse “Direito” que vive e 

constantemente se realiza na instituição familiar. COELHO, Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 2016, p.145-

147. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro concluiu, igualmente, que a quebra de 

paradigmas do Direito da Família tem como traço marcante e indelével a valorização do afeto e das 

relações de sua livre manifestação surgidas. Pondo, definitivamente, em xeque a antiga posturado sistema, 

meramente (e exclusivamente) patrimonialista e integralmente voltada para o aspecto procriativo da 

entidade familiar, no intuito de garantir o vetor de transmissão hereditário legítimo. Alcançando, as 
relações afetivas, independentemente de se constituírem entre pessoas de sexo diferente ou não, maior 

visibilidade; haja vista o constante exercício de comunhão de vida/interesses oriundo da reciprocidade 

zelosa de seus integrantes entre si. STJ, REsp n. 1.026.081/RJ, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado 

em 08/02/2010. 
199Ricardo Lucas Calderón recorda que as relações familiares desenvolvem-se sob uma sistemática 

completamente díspar das comerciais, trabalhistas ou administrativas. Pois, em regra, as primeiras se 

espraiam no tempo. Haja vista acompanharem a pessoa por grande parte de sua vida; bem como se 

baseiam na confiança, oralidade e informalidade, sendo, exatamente por isso, distintas, da grande parte 

das outras relações que também são tuteladas pelo Direito Civil. O que, per si, já justifica um olhar 

diferenciado. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p.355. Por seu turno, Paolo Grossi esclarece que o sujeito a ser respeitado, 
tutelado e incentivado pelo Direito já não é mais o indivíduo enquanto microcosmo da modernidade. Mas, 

uma pessoa de carne e osso, imersa da modernidade no centro de um relacional de direitos e deveres. 

Sempre pensado na dialética com o outro, e inserido em formações sociais que tanto o enriquecem, 

quanto incrementam a sua envergadura. Ensejando o encontro do sujeito com as suas raízes naturais, no 

sentido de que desenvolva o papel de protagonista na atual complexidade. O que apenas será possível se 

deposto o subjetivismo exasperado que foi a divisa e o marco indelével da modernidade. GROSSI, Paolo. 

Para além do subjetivismo moderno. In: FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira 

Leite (Orgs.). História do Direito em perspectiva: do antigo regime à modernidade. Curitiba: Juruá, 

2008, p.12. 
200Conforme Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos os princípios constitucionais do 

Direito da Família intentam proteger a personalidade da pessoa humana em si considerada, que não 
desaparece pelo fato dela se integrar a uma unidade familiar; que, garantindo ao indivíduo certa esfera de 

liberdade, o protege contra a intervenção de outros, fomentando-lhe existência livre e desenvolvimento 

humano pleno. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 

3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.93. Antoine 

Prost e Gèrard Vincent constatam que atualmente a família não mais se sobrepõe ao indivíduo, sendo 

agora analisada em função da contribuição que oferece à realização das vidas privadas individuais. Logo, 

a partir daí, a instituição matrimonial passa a desenvolver-se não mais apenas como entidade legitimadora 

da sexualidade, mas, do amor entre os consortes. É quando, então, o casamento abandona a feição de 

instituição para converter-se numa mera formalidade. PROST, Antoine; VINCENT, Gèrard. História da 

vida privada: Da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial. Trad. Denise Bottman, Dorothée de 

Bruchard. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.77 e 78. Eduardo de Oliveira Leite assevera que a 

desvalorização do aspecto institucional exige, como compensação necessária, uma supervalorização da 
vida afetiva, para qual nem sempre as pessoas estão preparadas. LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de 

Direito de Família: Origem e Evolução do Casamento. Curitiba: Juruá, 1991, p.349. 
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O constituinte Português ainda estabeleceu, como tarefa fundamental do 

Estado, dentre outras, a promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e a 

igualdade real entre os portugueses (artigo 9º, d); determinando que todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade social, sendo iguais perante a lei. Logo, ninguém pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer 

dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou 

orientação sexual (artigo 13). 

Exatamente por isso, salienta-se o grau de importância atribuído à 

igualdade substancial pelo constituinte português, tornando-a ponto de partida, 

obrigatório e imprescindível, para uma hermenêutica mais justa e precisa na searada 

entidade familiar em geral, mormente em se tratando daconstituição do matrimônio e 

determinação da filiação
201

. 

Silmara Domingues Araújo Amarilla destaca ser possível e salutar a 

construção, sob essa tônica, de um espaço no qual, ao invés de se contraporem a 

presença e a ausência do Estado nas relações familiares por intermédio da eleição de 

uma regra genérica e maniqueísta –– que apregoa a correição de uma postura sobre 

equívoco da outra –– privilegie-se uma visão crítica e reflexiva dessa dicotomia. E isso 

ao examinar as espacialidades pública e privada no terreno familiar a partir da 

consagração da dignidade humana como o fiel da balança; ou seja, de um elemento 

valorativo que, diante das particularidades de cada caso em concreto, penderá pela 

intervenção ou abstenção estatal. Dessa forma, o paradoxo da tirania que um elemento 

supostamente exerceria sobre o outro operará como a luz que cria uma sombra, um 

                                                
201

 Canotilho e Vital Moreira apontam que, nesse ponto, a Constituição da República Portuguesa 
estabeleceu dois direitos distintos: constituir família e contrair casamento. Deixando claro que a família 

matrimonializada não é a única modalidade legítima de entidade familiar por sí reconhecida, 

argumentando que, além de sua clara distinção no texto, quando do estabelecimento da igualdade dos 

filhos, independentemente de sua origem, o fez por meio da expressão nascidos fora do casamento, e não 

fora da família. Restando claro que o conceito constitucional de grupo familiar não é reduzido apenas às 

modalidades já juridicamente reconhecidas; logo, o casal nascido da união de fato também é família, 

ainda que seus membros não ostentem o estatuto de cônjuges. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 4. ed. v.I. Coimbra: Editora Coimbra, 

2007, p.561. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira alertam que apesar da formulação maximalista que a 

todos concede, em condições de plena igualdade, o direito de constituir família; a atribução deste direito 

não é imune a limitações/restrições por parte da lei ordinária. As quais poderão, até mesmo, ser impostas 

por outros princípios constitucionais do Direito de Família. COELHO, Francisco Manuel Pereira e 
OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 

2016, p.119. 
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elixir que embora fortifique o corpo, debilita a alma. Urgindo, por conseguinte, 

perquerir o afastamento do antagonismo tradicionalmente instalado entre uma instância 

e outra, para então encará-las, no esteio de Luiz Edson Fachin, como igualmente 

fundamentais à adequada tutela do sujeito concreto, de um ser humano único, dotado de 

vicissitudes e inserto em um ambiente familiar próprio. Assim, malgrado caiba ao 

Estado franquear a família enquanto unidade, jamais poderá descurar da individualidade 

de seus membros. Devendo-lhes ser assegurada ampla liberdade para estabelecer suas 

próprias regras de convívio; erigindo o modo pelo qual, na sua esfera mais íntima, 

relacionar-se-ão e vivenciarão suas escolhas pessoais na busca por felicidade, mediante 

a tutela integral de suas vulnerabilidades. Enfim, deverá o Estado manter uma postura 

mais protetiva que intervencionista, assumindo quanto à família, prevalentemente, uma 

ordem na qual se prestigia o reconhecimento em detrimento da atribuição
202

. 

 

2.3.1 Livre constituição de família 

 

O dispositivo constitucional, art.36º, garante aos indivíduos o igual 

direito de constituir família e contrair casamento em condições de plena igualdade; 

deixando a cargo da lei (Código Civil Título II)os respectivos requisitos, efeitos e 

dissolução, por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração. 

Evidentemente resta claro que o Estado Português, além de não conferir a exclusividade 

ao casamento como única forma de constituição legítima de entidade familiar, ainda 

repele qualquer manifestação restritiva de núpcias em razão de raça, nacionalidade ou 

crença religiosa
203

. Valorizando e fomentando a dignidade humana de seus cidadãos, ao 

reconhecer, categoricamente, que os respectivos projetos de vida e felicidade pessoal
204

 

sobrepõem-se, nesse sentido, a qualquer tipo de formalidade indevida
205

. 

                                                
202AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.185, 190 e 191. 
203Na mesma direção. FEITEIRA, Alice Maria Pereira Teixeira Mendes. Princípios informadores do 

estabelecimento da filiação no direito da família. In: SOUSA, Miguel Teixeira (Coord.). Temas de direito 

da filiação. Lisboa: AAFDL, 1994, p. 226. 
204O Supremo Tribunal Federal Brasileiro entendeu, no julgamento do RE 8.98.060/SC, realizado em 21-

09-2016, que o direito à busca da felicidade funciona como um escudo que protege o ser humano das 
tentavias do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. Dessa 

forma, é o Direito que se deve curvar às necessidades das pessoas, e não o contrário. Assim como um 
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2.3.2. Não discriminação quanto à origem dos filhos 

 

Como corolário da isonomia,
206

o Texto Constitucional Português, em seu 

art.36º, estabelece que os filhos, independentemente de seu nascimento ter ocorrido ou 

não durante a constância do casamento entre seus genitores
207

, não podem, 

exclusivamente por esse motivo, ser objeto de qualquer discriminação. Sendo vedado à 

lei ou às repartições oficiais utilizar designações discriminatórias relativas à filiação
208

. 

Julie Cristine Delinski adverte que o princípio constitucional da 

igualdade da filiação, ao impedir a discriminação entre filhos havidos ou não na 

constância do casamento, funda o Direito Subjetivo do estabelecimento da paternidade, 

permitindo assim, a todo filho ter um pai. Dessa forma, o estabelecimento da verdadeira 

paternidade torna-se um direito do filho, surgindo então as indagações: Qual é a 

verdadeira paternidade? Onde encontrá-la? Como defini-la? A resposta a tais questões 

revelou também ser possível o reconhecimento da paternidade na visibilidade das 

relações afetivas entre pai e filho. Que se traduzem no cuidado e carinho sedimentados 

pelo tempo; e, não necessariamente, origina-se da procriação ou de uma presunção 

legal, restando demonstrado, inequivocamente, a insustentabilidade de um conceito 

monolítico de paternidade. Para tanto, basta verificar as variações de valores atribuídos 

ao estabelecimento da filiação; que já não é mais aquela favorecida por uma presunção 

                                                                                                                                          
alfaiate, ao deparar-se com uma vestimenta em tamanho inadequado, faz ajustes na roupa e não no 

cliente. 
205Segundo Michael Miaille acreditar que se possa estudar um mundo de puras formas sem jamais atentar 

e referir aos conteúdos socioeconômicos das quais elas são a expressão, ou é pura ilusão, candidamente 

imaginada pelos os juristas mais honestos, ou simplesmente desmedida hipocrisia, no caso dos juristas 

que verdadeiramente conhecem as realidades que as formas exarcebadas e intrasponíveis escondem. 

MIAILLE, Michael. Introdução crítica ao direito. Trad. Ana Prata. Lisboa: Moraes Editores, 1979, p. 28. 
206

O princípio da igualdade já se encontrava efetivamente descrito na Constituição da República 
Portuguesa de 1976 cujo artigo 13 preceitua que todos os cidadãos possuem a mesma dignidade social, 

sendo iguais perante a lei. Logo, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 

qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual. 
207Luis Edson Fachin arremata que o princípio da igualdade fez desaparecer qualquer tratamento 

discriminatório em face da situação jurídica dos autores da descendência, legítimo ou adulterino, o 

estigma é extirpado, sendo os filhos todos iguais e por inteiro. FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: 

relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p.94. 
208Boaventura de Sousa Santos remete que temos o direito a ser iguais quando nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente 
ou reproduza as desigualdades. SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos 

do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.429. 
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decorrente do casamento, conducente a uma “mentira jurídica” para quem a paz familiar 

importava muito mais que o Direito à verdade, lastreada numa impugnação que só 

poderia se dar por ato exclusivo do marido em prazos altamente exíguos. Não, nos dias 

atuais, o ato de ser pai não se limita à procriação, mas, exige amar, compartilhar, cuidar, 

construir uma vida juntos; e, se a procriação é apenas um dado, a relação paterno-filial 

exige muito mais do que a mera consanguinidade, revelando-se, através da posse do 

estado de filho. Essa outra paternidade fundada nos laços de afeto, a rigor, esse novo 

enfoque, dado à família e à filiação, ensejou uma profunda mudança na forma de 

interpretação do ordenamento jurídico positivo, de forma que toda norma fosse 

interpretada conforme os ditames dos valores constitucionais. Daí emergindo a imagem 

de uma família estruturada sobre os alicerces do afeto; devendo, exatamente sob essa 

concepção, ser o Direito revisto. E, ainda que o legislador ordinário permaneça inerte, 

restará aos juízes e juristas proceder ao inadiável trabalho de adequação da legislação 

civil à Constituição
209

. 

 

2.3.3. Igualdade na educação e manutenção dos filhos 

 

A Carta Política da República Portuguesa, também em seu art.36º, ainda 

trata de outras questões relativas à família, ao casamento e à filiação, estabelece a plena 

igualdade dos cônjuges quanto à capacidade civil e política, bem como no tocante à 

manutenção/educação dos filhos. Atribui aos pais posições equidistantes para o 

desempenho do direito/dever de educação e manutenção dos filhos, cabendo-lhes 

exercê-los em patamar isonômico; devendo, pois, sempre lastreado no interesse superior 

da criança, promover sua dignidade humana e formar-lhes a respectiva personalidade 

ainda em desenvolvimento
210

, independentemente de existência ou constância de 

relação matrimonial entre eles. 

                                                
209DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.91, 100-103. 
210Muito embora caiba ao Estado promover e fomentar a educação para os seus tutelados, em relação às 

crianças, deve este agir em cooperação com os respectivos pais, fornecendo todo um apoio estrutural, 

como creches, escolas e outros equipamentos para o apoio às famílias, no sentido de auxiliá-los na função 

de educadores dos próprios filhos; porém, apto a intervir sempre que seja necessária sua proteção ante o 

exercício abusivo oriundo do poder familiar. Na mesma direção, Maria de Fátima Abrantes Duarte alega 
que se o poder parental constitui importante prerrogativa a ser exercida por ambos os pais, inclusive cujo 

papel insubstituível é constitucionalmentereconhecido, não menos importante, são os direitos dos filhos. 
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Hugo Manuel Leite Rodrigues
211

 ressalta que a igualdade entre os 

cônjuges abarca consequências tanto na esfera conjugal, quanto nas relações paterno-

filiais. Porquanto, ao ser reduzida a supremacia dos poderes funcionais do marido sobre 

o filho, passaram ambos os cônjuges ao exercício simultâneo do poder familiar
212

, 

desenvolvendo, assim, os mesmos poderes-deveres, cabendo ao tribunal decidir no caso 

de eventual conflito entre os pais. 

 

2.3.4. Convivência entre pais e filhos 

 

É constitucionalmente assegurado aos pais, pelo mesmo art.36º, o direito 

de não serem separados de seus filhos, salvo quando não cumpram seus deveres 

fundamentais para com eles. Em todo caso, sempre mediante decisão judicial. Todavia, 

será constitucionalmente assegurada, a separação paterno-filial, com base no interesse 

superior da criança, se o menor vier a ser objetivamente exposto à situação de perigo, 

sendo absolutamente despiciendo, para tanto, uma necessária violação culposa por parte 

dos pais neste sentido. 

 

2.3.5. Proteção à família 

 

A Constituição da República Portuguesa (art.67º) reconhece na família o 

elemento fundamental da sociedade. Exatamente por isso, confere-lhe especial proteção 

                                                                                                                                          
Os quais devem ser protegidos tanto pelos pais, como guardiões naturais, quanto pelo Estado que, ante a 

fiscalização do exercício do poder familiar, deverá, quando for o caso, substituir os pais, que não o 

conseguiram ser, na procura efetiva da realização integral da criança. DUARTE, Maria de Fátima 

Abrantes. O poder paternal. Contributo para o estudo do seu actual regime. Reimpr. da ed. de 1989. 
Lisboa: AAFDL, 1994, p.40. 
211RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das 

responsabilidades parentais. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 45. 
212Nesse sentido, o Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 05-06-2007, na apelação 1915/07-2, 

consultado em www.dgsi.pt, entendeu que ambos os pais encontram-se, atualmente, num patamar de 

igualdade no que se refere ao exercícico de direitos e deveres quanto ao desempenho das 

responsabilidades parentais. Inexistindo, inicialmente, fundamento constitucionl ou legal para tratamento 
diferenciado no que se refere à residência, cuidado, educação ou sustento da prole; salvo o período de 

dependência necessária dos filhos à mãe por força de imposições filogenéticas. 

http://www.dgsi.pt/
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do Estado, no sentido de que lhe seja assegurada a efetivação de todas as condições que 

permitam a realização pessoal de cada um dos seus integrantes
213

. 

Para tanto lhe incumbe a responsabilidade de instituir e fomentar uma 

série de políticas no sentido de garantir prerrogativas que resguardem a entidade 

familiar, nomeadamente: a) promover a independência social/econômica dos agregados 

familiares; b) promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e 

de outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira 

idade; c) cooperar com os pais na educação dos filhos; d) garantir, no respeito da 

liberdade individual, o direito ao planejamento familiar, promovendo a informação e o 

acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, bem como organizar as estruturas 

jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma maternidade e paternidade 

conscientes; e) regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a 

dignidade da pessoa humana; regular impostos e benefícios sociais em harmonia com os 

encargos familiares; f) definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e 

executar uma política de família com carácter global e integrado; g) promover, através 

da concertação das várias políticas setoriais, a conciliação da atividade profissional com 

a vida familiar. 

Segundo Carla Patrícia Oliveira
214

, a importância atribuída à família dá-

se em virtude do papel fundamental por ela desempenhado na formação do indivíduo
215

, 

haja vista buscar incutir nele seus conceitos baseados no espírito de amor, confiança, 

respeito, abnegação e sacrifício, contribuindo para que a própria sociedade assimile tais 

valores, visto ser ela mesma composta por essas pessoas
216

. 

                                                
213Heloisa Helena Barboza observa que a responsabilidade pelo cumprimento dos respectivos deveres 

compete não apenas à família, em todas as suas concepções, mas, também, à sociedade e ao Estado; 
devendo todos os constitucionalmente responsabilizados agir em conjunto, num sistema de colaboração e 

controles recíprocos, sempre no interesse superiror do melhor atendimento dos direitos das crianças, 

adolescentes e jovens, no sentido de lhes assegurar a autonomia acerca do modo de gerir sua própria vida. 

BARBOZA, Heloisa Helena. Perfil jurídico do cuidado e da afetividade nas relações familiares. In: 

PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias 

(Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p. 178. 
214OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.32. 
215O art.16.º, n.º 3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, enxerga na família o elemento 

natural e fundamental da sociedade e, exatamente por isso, tem direito à proteção por parte do Estado. 
216João Paulo Cunha ressalta que a vantagem maior do afeto é a possibilidade da realização da ternura 

navida de cada um, nos momentos de paz e nas ameaças de conflito. Umaética que parta desta dimensão e 
atravesse os caminhos da amizade e dapolítica tem tudo para fazer os homens mais homens. A felicidade 

seguesendo uma hipótese. Mas uma hipótese real, de um mundo real. E nummundo com essas 
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Capítulo 3 

 

A afetividade e sua influência no Direito de Família  

 

Com os movimentos de constitucionalização e repersonalização do 

Direito Civil Brasileiro, a pessoa humana foi, mais uma vez, ratificada como o centro 

gravitacional do ordenamento jurídico
217

, restando claro que este existe em função da 

outra, e não o contrário
218

. Tais fenômenos ocasionaram uma profunda modificação na 

entidade familiar
219

, visto começar esta a ser enxergada como um espaço para a 

realização pessoal, existencial, e, por vezes, afetiva de seus integrantes
220

. Passando-se a 

conferir maior atenção e até mesmo um tratamento mais condigno aos “parentescos” 

                                                                                                                                          
características, a norma emana da vida e não para avida. O único sonho universalista num cenário como 

esse é o da constituição de um universo moral, de uma comunidade ética. CUNHA, João Paulo. A ética 

do afeto. In: GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.). Direito de família 

e psicanálise – Rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 86. 
217Diogo Leite de Campos estatui que o amor conjugal, filial e parental surge como o alfa e o ômega da 

família. CAMPOS, Diogo Leite de. A nova família. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos 

da família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.25. 
218Flávio Tartuce anota que o Direito Civil Constitucional pode ser encarado como um novo caminho 

metodológico a ser trilhado, que procura analisar os institutos de Direito Privado, tendo como ponto de 

origem a Constituição. Porém, não se trata apenas de estudar os institutos privados nela previstos, mas, 

sim, de inquiri-los sobre o prisma do Direito Civil e vice-versa. TARTUCE, Flávio. Direito civil. Vol. 5. 
12ª ed. Revista, Ampliada e Atualizada, Forense: Rio de Janeiro, 2017, p.47. 
219Eduardo Bittar observa que a constatação da insuficiência do discurso moderno deve ser a base para o 

desenvolvimento de uma crítica que recupera o lugar do afeto como categoria epistemologicamente 

valiosa e socialmente relevante. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Razão e Afeto, Justiça e Direitos 

Humanos: Dois Paralelos Cruzados Para a Mudança Paradigmática. Reflexões Frankfurtianas e a 

Revolução do Afeto. Revista do Mestrado em Direito, UNIFEO – Centro Universitário FIEO, Osasco, 

EDIFEO, ano 8, n.1, p.99-128, 2008, p.101. Andréa Aldrovandi e Rafael Simioni corroboram que apenas 

a afetividade e não a lei mantém unidas as entidades familiares. ALDROVANDI, Andréa; SIMIONI, 

Rafael Lazzarotto. O direito de família no contexto de organizações socioafetivas: dinâmica, instabilidade 

e polifamiliaridade. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, n.34, fev./mar. 2006, p.17.  

Rodrigo da Cunha Pereira ratifica que o verdadeiro sustentáculo da vida em família não é vínculo 
jurídico, mas, o desejo e o afeto. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Uma principiologia para o direito de 

família. In: EHRHARDT JUNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras 

complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.45. 
220Giselle Câmara Groeninga analisaum crescente valor, cada vez mais concedido ao afeto como uma 

qualidade da pessoa que finalmente ganha valor jurídico diferenciado, tornando-se a matéria prima da 

subjetividade, que, pavimentando, assim, as relações intersubjetivas nos força um repensar que permita 

um novo equilíbrio entre o afeto e o intelecto na balança da justiça. GROENINGA, Giselle Câmara. Os 

Direitos da Personalidade e o Direito a Ter Uma Personalidade. In: ZIMERMAN, David; COLTRO, 

Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Aspectos Psicológicos na Prática Jurídica. Curitiba: Juruá, 2008, p.59 e 

60. Ressaltando, ainda, a referida autora, que, exatamente por conta disso, já não pode mais o jurista se 

dar ao luxo de excluir de suas considerações a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de 

uma mesma família, de forma que possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente a essas 
relações. GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família. In: BARBOSA, Águida Arruda; VIEIRA, 

Cláudia Stein (Orgs.). Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.28 
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oriundos não de uma genética compatível; mas, sim, do apoio mútuo e da partilha de 

projetos de vida
221

, constantemente exercitados na convivência diária
222

.  

Essa abertura axiológica promovida pela incidência da lógica 

Constitucional no Direito Civil –– além de proporcionar um contato bem mais próximo 

com os valores adotados –– ainda enseja um diálogo permanente, e muito necessário, do 

Direito com as premissas socais e éticas da sociedade, cuja imprescindível normatização 

deu azo ao seu surgimento, para que pudesse, a contento, regulamentá-la no sentido de 

perquirir a tão almejada paz social
223

. 

                                                
221Cfr. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Socioafetividade em Família e a Orientação do Superior Tribunal de 

Justiça. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (Coords.). O Superior Tribunal de Justiça e a 

Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.645 e 646. No mesmo 

sentido, Rolf Madaleno considera o afeto como a mola propulsora dos laços familiares e das relações 

interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim, e ao cabo, dar sentido e dignidade à 

existência humana; devendo estar presente nos vínculos de filiação e parentesco, variando tão somente na 
sua intensidade e nas especificidades do caso concreto. Assim sendo, não necessariamente os laços 

consanguíneos se sobrepõem aos afetivos, que decorrem da liberdade que todo indivíduo deve ter de 

afeiçoar-se a outro, e, exatamente por isso, sustenta uma concepção sociológica da família; assentada no 

afeto cultivado no dia a dia, no companheirismo, na cooperação, na cumplicidade. Presente tanto nas 

relações entre homem e mulher, quanto entre pais e filhos; estes, não necessariamente advindos do até 

então “imprescindível vínculo biológico”. MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 27 e 95. 
222Ricardo Lucas Calderón aduz que não se pode perder de vista a compreensão de que o Direito é um 

processo construtivo contínuo; bem como de que é influenciado pelas diversas concepções extrajurídicas 

que permeiam determinada sociedade. Dessa forma, jamais indicará a existência de uma única teoria 

jurídica finalizada, pronta, acabada, que disponha previamente de todas as respostas sobre as palpitantes 
questões apresentadas pela temática “jusfundamental”. Havendo que se ter ciência da permanência desse 

processo construtivo, com um viés teórico-prático, sempre tendo como norte os primados da Constituição, 

que certamente permitirão colher respostas para as demandas que estão a surgir. Perpassando, a releitura 

do Direito Civil contemporâneo, tanto pela referida temática, quanto pela concretização das normas 

constitucionais; devendo, pois, ser encarado a partir dos referidos aportes teóricos, de modo a adotar uma 

relação dialógica com os princípios e Direitos Fundamentais, para então abrir espaço para a sustentação 

da afetividade como princípio no sistema jurídico brasileiro. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.138 e 139. 
223Ricardo Lucas Calderón pondera que dita metodologia, aplicada ao Direito de Família, jogará luz sobre 

a questão da afetividade inerente a muitos dos relacionamentos familiares hodiernos; de modo a viabilizar 

a sua eventual valoração pelo sistema jurídico. Dessa forma, as relações de parentesco se desvencilharam 
do vetusto pilar de sustentação da relação parental com base exclusivamente na autoridade e na 

hierarquia; as quais vêm cedendo cada vez mais espaço à igualdade e liberdade. Assim, a maior 

proximidade das pessoas com o respectivo reconhecimento da sua subjetividade, deu azo à assunção de 

outra faceta por parte das relações paterno-filiais; esta bem mais privada, calcada antes na afeição, que 

propriamente em critérios formais ou institucionais. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.187 e 203. Carlos Eduardo 

Pianovski Ruzyk ratifica que a constitucionalização do Direito Civil recolhe a expressão abstrata da 

norma, a expressão concreta das decisões que definem seu sentido e os valores que informam a 

identificação de princípios explícitos, para projetá-los para a permanente renovação do Direito. Com o 

fito de acompanhar as demandas e a multiplicidade de valores de uma sociedade plural; promovendo, 

dialeticamente, a cidadania em emancipação. RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. A metodologia do 

direito civil no pensamento de Luiz Edson Fachin. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO 
JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos 

em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.35. 
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No sentido de cumprir o nobre desiderato ao qual se destina, é 

imprescindível, ao Direito Objetivo, que se mantenha permeável à realidade subjacente 

que o rodeia, não podendo manter-se alheio às inúmeras e diversas situações que diária 

e diuturnamente lhe batem à porta clamando pelo timbre jurídico necessário por meio de 

uma tutela adequada
224

. 

Infelizmente a própria complexidade do processo legislativo não permite 

que a reposta seja dada com a mesma velocidade da mudança sofrida pelo fato social 

que pretende regulamentar; que, aliada à estrutura engessada das codificações, dificulta 

ainda mais a solução dos novos conflitos. Mormente em se tratando de fenômeno tão 

peculiar como as entidades familiares, que possuem um regramento próprio, respectivo 

e altamente dinâmico
225

, forçando a doutrina e a jurisprudência a pavimentar uma 

sinuosa estrada cuja concretagem consiste na afetividade como fator apto a engendrar 

uma gama de situações
226

, que, embora cada vez mais comuns, ainda padecem ante a 

ausência de previsão legislativa expressa no cenário jurídico brasileiro
227

. 

                                                
224Hilda Ledoux Vargas afirma que o grande desafio que se apresenta ao Direito de Família da atualidade 

é o de integrar a afetividade às novas formas de configuração de família; ampliando essa integração às 

motivações conscientes e inconscientes que alimentam a vida familiar, assim como às questões 

econômicas e patrimoniais, sem, necessariamente, substituir a base patrimonial pela afetiva. Porém, desta 

guardando a devida derivação por meio da consolidação do afeto e da solidariedade, haja vista o Direito 

Pós-Moderno vir agregando cada vez mais concepções humanistas, que enxergam o ser humano para 
além do biologismo e dos aspectos socioculturais, abrindo espaço para o aspecto ontológico. Dessa forma, 

o indivíduo passou a ser encarado como um ser tridimensional, formado não apenas por suas origens 

genéticas e por suas vivências afetivas, mas, igualmente, pelas respectivas relações com seu mundo 

íntimo interior. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.109 e 110. No mesmo sentido, SANTOS, 

Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-

modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.113. 
225 Cfr. FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil à luz do Código Civil Brasileiro. 3. ed. rev. 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p.22. 
226Catarina Almeida de Oliveira afirma que a afetividade será o animus da família, não apenas 

considerado como elemento que integra; mas, sim, como o verdadeiro traço característico que, tanto 
identifica uma entidade familiar, quanto lhe prova a existência. Exatamente por isso, não deve ser 

interpretado e encarado como mero sentimento de afeto, fazendo muito mais referência ao braço, ao 

ombro e à razão, que, propriamente, ao coração. OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o afeto nas 

relações de família. Pode o direito impor o amor? In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT 

JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: 

estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.49. 
227Ricardo Lucas Calderón assinala que, tanto o desenvolvimento das relações pessoais subjetivas, quanto 

à importância crescente gradativamente conferida à afetividade, não foram tempestivamente 

acompanhados pela legislação. Permanecendo essa, indissociavelmente, atrelada ao inexorável corpo 

codificado, lastreado na ideia fixa de que sua única fonte era a lei. Evidentemente a leitura positivista que, 

durante um longo período, monopolizou a doutrina, em nada contribuiu para a superação desse 

descompasso; para tanto, a jurisprudência foi quem desenvolveu papel fundamental na construção da 
afetividade como elemento suficiente para o estabelecimento do vínculo parental. Já quanto aos juristas o 

disenso é maior, e, embora ainda existam aqueles que acreditam que a afetividade, por ser um sentimento, 
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Maria Clara Sottomayor
228

 reconhece na afetividade
229

 fator importante 

para o desenvolvimento da personalidade infanto-juvenil
230

; logo, encara as relações 

afetivas como verdadeiro corolário do interesse superior da criança
231

. Preconizando, 

inclusive, exemplificativamente como ocorre com a adoção, que uma maior aceitação 

por parte da sociedade em relação à modalidade monoparental trará novos tipos de 

adotantes. Que, despidos de determinados estigmas sociais, e, portanto, com 

mentalidade distinta da maioria dos casais, sejam capazes de admitir a hipótese da 

manutenção do contato do adotando com alguns membros da sua família de origem a 

quem o menor esteja mais afetivamente ligado
232

. Contribuindo, dessa forma, 

imensuravelmente, para um desenvolvimento mais feliz, pleno e infinitamente menos 

                                                                                                                                          
e, pois, estranho ao Direito, não deve ser por ele valorada; ganha cada vez mais força a ideia de que ela 

merece ser reconhecida pelo ordenamento jurídico. Porém, divergem em que sentido, uns sustentam que 

como um princípio jurídico, outros apenas como um valor relevante; não obstante, toda essa maciça 
construção foi edificada ante a mais completa ausência de positivação expressa na legislação, tendo como 

precursores os estudos de Guilhere de Oliveira em Portugal e de João Baptista Villela no Brasil, cuja 

inspiração guiou a formulação das respostas para as novas perguntas apresentadas, e que simplesmente 

não podiam mais aguardar uma alteração legislativa, que, diga-se de passagem, até agora, ainda não veio. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.13-15 e 212. Rodrigo da Cunha Pereira ressalta, na mesma trilha e de igual importância 

para a consolidação do afeto enquanto valor jurídico no cenário brasileiro, os estudos de Giselda 

Hironaka, Maria Berenice Dias e Sérgio Resende de Barros. Contudo, foi apenas com Paulo Lôbo que o 

afeto teve reconhecido seu status de princípio, quando, em 1999, utilizou pela primeira essa expressão em 

seu texto sobre filiação apresentado durante II Congresso Brasileiro de Direito de Família promovido pelo 

IBDFAM. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.32. 
228SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A adopção singular nas representações sociais e no 

direito. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.118. 
229O verdadeiro significado dos afetos consiste em ultrapassar a fronteira imposta pelo biologismo no 

sentido de transportar o amor para além do sangue. 
230Cfr. PAULO, Beatrice Marinho. Ser Mãe nas Novas Configurações Familiares: a Maternidade 

Psicoafetiva. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo 

Horizonte: IBDFAM, n.09, abr./mai. 2009, p.57. No mesmo sentido, o Acórdão proferido pelo Tribunal 

da Relação de Évora, em 18-09-2008, no agravo 975/08-2, consultado em www.dgsi.pt, assevera que o 

menor necessita de paz, tranquilidade, afeto, carinho e atenção. 
231

Romualdo Baptista dos Santos define a afetividade como um objeto complexo, constitutivo do ser 
humano, integrante da esfera psíquica da personalidade; que se desenvolve da primeira infância até a 

idade adulta, projetando os seres humanos para a vida em sociedade. Cuja má formação ou degeneração 

acarretaria prejuízos extremos e irreparáveis ao indivíduo. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela 

jurídica da afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 

2011, p.171. 
232Ricardo Lucas Calderón aponta que, no processo de adoção, a crucial definição de família extensa ou 

substituta é eleita num dado momento central. Não obstante, para tal contexto, o legislador achou por bem 

incluir a afetividade como um dos critérios que orientarão a análise dos responsáveis pela decisão; 

evidentemente que conjuntamente com os demais critérios estabelecidos pela própria lei, e, sempre em 

atenção ao melhor interesse da criança e do adolescente. Restando claro, pois, a indicação da lei no 

sentido de que a afetividade será fator relevante a ser levado em conta no momento decisivo do processo 

de adoção. O que parece correto (e indicado) em face das peculiaridades das relações envolvidas nas 
questões de estilo. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.259. 

http://www.dgsi.pt/
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traumático para a criança
233

; priveligiando, assim, o respectivo interesse superior ao 

colocar o seu bem-estar, físico e emocional, em primeiro lugar. 

Segundo Carla Patrícia Oliveira
234

, a família desempenha papel 

preponderante no desenvolvimento da criança; sendo absolutamente imprescindível um 

círculo familiar estável e harmonioso que a eduque e lhe dê afeto para que ela cresça de 

forma equilibrada e completa. Chegando mesmo a afirmar que ser amado é tão 

importante quanto estar bem nutrido. Pois, embora os cuidados base de alimentação, 

saúde e higiene sejam fundamentais, não são capazes de fazer com que a criança seja 

feliz e se desenvolva integralmente como pessoa. Logo, o grau de amor e de carinho 

refletido nas relações familiares condiciona suas experiências futuras, seu 

desenvolvimento social, seus estados emocionais e suas expectativas. 

A despeito de a afetividade ainda não ser plenamente reconhecida como 

critério determinante para o estabelecimento da filiação, não há como negar que sua 

presença já se faz constante na averiguação das relações paterno-filiais
235

. Porquanto, 

por exemplo, para efeitos da avaliação social e psicológica, levam-se em consideração 

as condições pessoais de personalidade, saúde, idoneidade para criar/educar o menor, 

                                                
233Agostinho Reis Monteiro relata que muitos dos instrumentos jurídicos internacionais sobre os direitos 

da infância reconhecem a impotância e o valor da afetividade para o bem-estar e o desenvolvimento do 

menor, citando, inclusive, a Declaração dos Direitos Psicológicos da Criança, aprovada pelo 3º Colóquio 

da International School Psychology, em julho de 1979. Cuja primeira garantia visa assegurar ao infante o 

direito ao amor, afeto e compreensão. Da mesma forma, a Recomendação 874 da Carta Europeia Sobre os 

direitos da criança, adotada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, também em 1979, 

inclui no rol de maus tratos emocionais a negligência/recusa de amor e afeto. Restando claro que, a 

necessidade de amar e ser amado, é vital para a formação da personalidade ainda em desenvolvimento, e, 

como tal, corolário do melhor interesse da criança. Impondo, tanto ao Estado, quanto à família, o dever de 
zelar, garantir e promover o livre exercício destes direitos aos menores. MONTEIRO, Agostinho Reis. 

Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.100-104. 
234OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.34 e 35. 
235Patrícia Branco e João Pedroso indicam que a “sentimentalização” tornou-se um neologismo bastante 

expressivo de uma das mais predominantes características das transformações em curso do Direito de 

Família atualmente; fazendo com que o projeto parental seja encarado por outras vias em nome da 

valorização do afeto. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a família. As 

mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: Revista Crítica de 

Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.61 e 62. Igualmente, o 

pronunciamento do Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 26-02-2007, no agravo 0750239, 

consultado em www.dgsi.pt, preceitua que, respeitado o superior interesse da criança, a medida de 
proteção confiança a instituição, com vista à futura adoção, será cabível, no caso de se revelar que os 

progenitores têm uma vida pessoal errática e afetivamente instável.  

http://www.dgsi.pt/
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situação familiar/econômica, bem como as razões determinantes do pedido de 

adoção
236

.  

Na verdade, o que se pretende constatar são as reais condições do 

candidato a adotante ser suscetível ou não de construir com o adotado um vínculo de 

filiação fundado na afetividade
237

; vale dizer, na respectiva predisposição natural para 

ser pai ou mãe
238

, independentemente da completa ausência de compatibilidade 

genética
239

, que, diga-se de passagem, será completamente apagada caso concedida a 

adoção plena
240

; outrossim, toda e qualquer decisão deverá primar sempre pelo interesse 

superior do menor
241

. 

                                                
236OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.34 e 102. 
237Silmara Domingues Araújo Amarilla observa que, com a virada paradigmática, os vínculos familiares 

deixaram de buscar (e encontrar) fundamento em critérios de poder e dominação, passando a se legitimar 
por meio da afetividade. Alicerçando-se, portanto, na função social que lhes é imanente, qual seja a de 

servir de espaço privilegiado para a consagração do cuidado e respeito recíprocos; favorcer a cooperação 

entre seus membros em prol da consecução de suas aspirações pessoais; e possibilitar, na órbita desse 

especial núcleo de convívio, o desenvolvimento integral da personalidade de seus membros fomentando a 

formação de agentes multiplicadores de referências parentais positivas e o fortalecimento da cidadania. 

Agora, se tais objetivos serão realmente alcançados, se os laços serão mantidos ou vivenciados em toda 

sua potencialidade, se o amor de fato germinará (conquanto torça-se para que ocorra); são questões que 

fogem por completo à tônica da afetividade enquanto valor jurídico e paradigma dos vínculos parentais. 

Não cabendo ao Direito regular sentimentos, ou ainda impô-los coercitivamente. AMARILLA, Silmara 

Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos 

vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.124. 
238Giselda Hironaka sustenta que se deve entender o direito ao pai como a prerrogativa atribuível a 

alguém de conhecer, conviver, amar e ser amado, de ser cuidado, alimentado e instruído, de se colocar em 

situação de aprender e apreender os valores fundamentais da personalidade e da vida humana, de ser 

posto a caminhar e a falar, de ser ensinado a viver, conviver e sobreviver, como normalmente ocorre, em 

quase toda a extensão mencionada, com a grande maioria dos animais que compõem a escala biológica 

que habita e vivifica a face da terra. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Se eu soubesse que 

ele era meu pai. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do II Congresso Brasileiro de Direito 

de Família. A família na travessia do milênio. Belo Horizonte: IBDFAM/OAB-MG/Del Rey, 2000, p. 

177. 
239Cfr. BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de 

direitos: visão prática dos principais institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. 
Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, p.329. 
240Maria Clara Sottomayor conclui que a extinção das relações familiares entre o adotado e seus 

ascendentes e colaterais naturais, respeitadas as restrições relativas aos impedimentos matrimoniais, não 

se deu, automaticamente, no ato da concessão da adoção plena, já tendo sido, na verdade, há muito 

consolidada na ausência, intencional ou não, do próprio progenitor no projeto de vida da sua prole; não 

representando, a verdade biológica para a criança, neste contexto, nada além de um espectro 

absolutamente alheio e completamente vazio. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de 

Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 2014, p.269. 
241José Fernando Simão recorda, com propriedade, que não pode o pai deixar de sê-lo somente por não ser 

ascendente genético do menor, como também não pode o filho deixar de sê-lo exclusivamente por não ter 

o DNA de seu pai; não se tratando de opção ou vontade, mas, dado de realidade em razão de construção 

social. Apenas por meio dessa leitura é que o afeto será levado às últimas consequências e reconhecido 
definitivamente como valor jurídico. Assim, como na adoção não há dois pais (o biológico e o adotivo), 

mas um só: o adotivo; passando outro tão somente a categoria de ascendente genético, o erro está em 
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Susana Almeida e Zamira de Assis
242

 apontam uma crescente ascensão 

dos afetos no ordenamento jurídico português, inclusive demonstrando seu vasto reflexo 

na legislação. Citando como exemplos a equiparação, ou mesmo primazia, no campo 

sucessório, do laço afetivo matrimonial ao consanguíneo, que erigiu o cônjuge à 

primeira classe de sucessíveis, nos termos do artigo 2.133º do Código Civil Português, a 

relevância do laço conjugal não matrimonial assente, exclusivamente, no afeto e na 

comunhão de vida. Que, clamando por tutela jurídica, enseja o surgimento da Lei nº 

7/2001 que passou a regulamentar a matéria adotando medidas protetivas para com as 

uniões de fato; o artigo 3º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
243

, em sua 

mais recente alteração, estabelece que a falta de cuidados e de afeição dos familiares 

biológicos pode conduzir à limitação ou exclusão das responsabilidades parentais dos 

progenitores; a presunção no âmbito da investigação da paternidade nos termos do 

artigo 1871º do Código Civil Português, dentre outros, quando o filho houver sido 

tratado como tal pelo pretenso pai e reputado como filho também pelo público, ou seja, 

quando o vínculo que une o filho e o pretenso pai é social e afetivo (posse do estado de 

                                                                                                                                          
acreditar que a criança, tendo sido criada por seu pai socioafetivo, sem nunca ter visto ou sabido da 

existência de seu ascendente biológico, tem “dois pais”. Não! Isso é desprestigiar o afeto, a criança tem 

um pai e um ascendente biológico, que não é seu pai, e, embora o tempo de convívio possa ensejar o 

surgimento de uma segunda paternidade aliada à primeira, isso não é regra e nem se dará por sentença, no 

caso desta última, a depender da moldura fática do caso concreto, até mesmo engendrando verdadeira 
violência ao menor. SIMÃO, José Fernando. Que 2016 venha com as decisões do STF necessárias ao 

Direito de Família. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-dez-13/2016-venha-decisoes-

necessarias-direito-familia#_ftnref1>. Acesso em 06 de dezembro de 2018. 
242ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.28 e 29. 
243António Castro Fonseca explicita que a expressão crianças e jovens em risco é amplamente utilizada 

para definir menores em dificuldades ou com múltiplos problemas. Que, em consequência dessa situação, 

podem ver seu desenvolvimento normal ou nível de adaptação social seriamente comprometidos. 

FONSECA, António Castro. Crianças e jovens em risco: Análise de algumas questões actuais. In: 

SILVA, Maria Helena Damião da; FONSECA, António Castro; ALCOFORADO, Luís; VILAR, Maria 

Manuela; VIEIRA, Cristina Maria (Orgs.). Crianças e jovens em risco: da investigação à intervenção. 
Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra. Coimbra: Almedina, 2004, p.12. Para Maria 

Clara Sottomayor a criança que, desde o seu nascimento ou idade muito precoce, foi criada por terceiros, 

com quem estabeleceu fortes laços afetivos semelhantes à filiação, é uma criança em perigo em termos 

psicológicos. Uma vez que, a vida nessas condições, sem que a relação afetiva construída com as pessoas 

que realmente cuidam de si esteja protegida por uma decisão judicial, enseja uma grave situação de 

instabilidade e insegurança. Pelo fato de, a qualquer momento, poder ser reclamada pelos pais biológicos 

e desinserida da família de fato, que sempre conheceu e amou, causando-lhe uma dor semelhante à da 

morte dos pais. Trata-se, portanto, de um perigo emocional e psicológico abissal para uma criança, 

podendo lhe ocasionar sérios danos psicológicos. Aos quais os Tribunais não podem ser insensíveis, 

insistindo em fazer prevalecer, a todo custo, o vinculo biológico sobre a continuidade/qualidade dos laços 

afetivos consolidados. Haja vista ser a criança uma pessoa, e não uma cidadã de segunda categoria, um 

ser inanimado, sem sentimentos ou vontade própria. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 
Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.81. 
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filho). Reconhecendo, portanto, categoricamente, que aquele que desempenha o papel 

socioafetivo é o verdadeiro pai
244

. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da afetividade aparece 

nos parágrafos terceiro do art.28 e único do art.25, ambos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ao estabelecer, respectivamente, que na apreciação do pedido de inserção 

do menor em família substituta levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 

afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da 

medida; bem como, ao esclarecer que família extensa ou ampliada é aquela que se 

estende para além da unidade de pais e filhos ou do casal. Sendo, pois, igualmente, 

formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade; logo, percebe-se claramente que a 

afetividade foi erigida pelo referido diploma legal à condição de critério determinante 

para deferimento de adoção
245

.  

Já o Código Civil Brasileiro, no parágrafo 5º do art.1584º, aponta que, 

ante a constatação de que o filho não deva permanecer sob os cuidados do pai ou da 

mãe, o juiz deferirá a residência à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 

afetividade
246

. 

                                                
244 Capelo de Sousa refere, citando o nº I da Exposição de Motivos da Lei n.º 61/2008, que a 

sentimentalização foi um dos grandes movimentos ocorridos no decurso do século XX, que transformou 

profundamente as estruturas familiares dos portugueses, definido-a como o predomínio dos afetos no 

núcleo fundador e central da vida conjugal, sendo, pois, decisivo para o bem-estar dos indivíduos. 

SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. As alterações legislativas familiares recentes e a 

sociedade portuguesa. In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família 

para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.528. 
245Conforme Luis Edson Fachin, compreender a adoção apenas como um ato solene apto a estabelecer o 

vínculo da filiação é subestimá-la compreendendo-a menos. Apreender o mais é defender a ideia segundo 
a qual o adotivo ocupa a inexorável condição de filho, sendo assim aceito por quem lhe é, até então, 

estranho. Logo, é na adoção que os laços de afeto são imediatamente e sensorialmente viabilizados, 

superlativando a base do amor verdadeiro que nutrem entre si pai e filho. FACHIN, Luiz Edson. Direito 

de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 

p.238. 
246Rodrigo da Cunha Pereira ressalta a importância prementedo princípio da afetividade no Direito de 

Família contemporâneocomo conseqüência das mudançasparadigmáticas e interferência do discurso 

psicanalítico; obrigando-nos a pensar um ordenamento jurídicopara a família que revalorize e 

redimensione os “princípios” como uma fonte do Direito realmente eficaz e de aplicação prática. 

Organizar e enumerar esses princípios específicos e particulares do Direito de Família, além de fazer-nos 

compreender melhor a base e estrutura deste ramo do Direito, contribuirá para uma hermenêutica que 

certamente estará aproximando o justo do legal. Em outraspalavras, o estabelecimento de princípios 
norteadores específicos para o Direito de Família tem aintenção de contribuir na organização do 

pensamento jurídico, inclusive para que os julgamentosneste ramo do Direito possam fazer a difícil 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 77 das 334 

 

 

Silmara Domingues Araújo Amarilla arremata que a Constituição 

Brasileira de 1988 instituiu no sistema normativo nacional um novo paradigma para o 

reconhecimento da parentalidade. Libertando-o das amarras biológicas e dos liames 

artificiais na identificação, aferição e imputação dos vínculos parentais. Passa, com isso, 

a colher fundamento na afetividade, relegando as questões de cunho patrimonial ou 

biológico a um plano meramente secundário; e, embora a Constituição não tenha feito 

expressa alusão ao afeto ou à afetividade, é perfeitamente possível extrair, a partir de 

uma leitura sistêmica de seus preceitos e valores imanentes, sua consagração como o 

grande elemento legitimador da família contemporânea. Faz-se necessário, para tanto, 

entrelaçá-lo com o respectivo interesse superior do menor; que impõe, com prioridade, a 

convivência familiar independentemente de qualquer condicionante biológica, bem 

como o tratamento isônomico da prole. Pretende o constituinte, assim, projetar por todo 

o campo jurídico a recognição da família como fenômeno cultural e social, legitimada 

nos laços de afeto e não na consanguinidade. De fato, ao exaltar a igualdade entre os 

filhos, sem ter em conta a origem, ratificou, constitucional e definitivamente, a ausência 

de primazia entre a progenitura e a filiação não biológica; dissociando de vez a 

parentalidade do casamento e do sexo. Dentro desse contexto, tem-se que a 

parentalidade corresponde à situação na qual uma pessoa vivencia a real condição de 

pai, mãe ou filho de alguém. Independente de qualquer vínculo biológico, sendo tal 

estado inaugurado no íntimo de cada um dos autores da vida familiar, estabilizando-se e 

consolidando-se com a convivência contínua, duradoura e qualificada; emergindo a 

afetividade como elemento primordial para a aferição do liame parental. Logo, se não 

existe qualquer subordinação rígida dos indivíduos aos papéis e funções parentais, 

homens e mulheres já não mais se atrelam a esse lócus porque, assim, lhes impõe a 

biologia, ou mesmo porque maniteados pela conjugalidade. Mas, sim, porque edificados 

sobre um sólido alicerce que brota da aceitação interna da condição de pai, mãe e filho, 

floresce na convivência que viabiliza o repasse do mandato transgeracional, constituído 

por valores, referências (e mitos) familiares e, por fim, frutifica pela experiência 

afetiva
247

. 

                                                                                                                                          
distinção entre ética e moral e, assim, aproximarem se mais do ideal de justiça. PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 18. 
247AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.100-103. 
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3.1. A família contemporânea – breve escorço histórico 

 

Praticamente toda família ocidental sofreu influência da estrutura 

familiar encabeçada pelo pater familias
248

, do Direito Romano
249

, em que o patriarca 

detinha o poder de vida e morte sobre todos os seus integrantes
250

; dispondo ele de 

incontestada prevalência diretiva sobre os integrantes da entidade familiar, cumulando o 

exercício das funções políticas, sociais e religiosas
251

. Que resultava na prerrogativa de 

decidir sobre a vida e morte dos filhos, impondo-lhes castigos físicos ou, conforme o 

caso desfazer-se deles pela venda
252

.  

                                                
248Luis Edson Fachin preceitua que a interpretação tradicional no Direito Ocidental ainda é a mesma 

dispensada às fontes romanas; se inserindo a família, neste modelo, como uma unidade política, jurídica e 

religiosa. Que, atravessando a Idade Média, se projeta para o Código Civil Francês incorporando o 

individualismo e o voluntarismo político, que, por sua vez, repercutiu nas codificações civis brasileiras de 

1916 e 2002. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.60 e 61. 
249Guilherme de Oliveira esclarece que a família tem origem etimológica no fâmulo do direito romano e 

significava o conjunto de parentes e criados que viviam na mesma casa sob a autoridade direta de um 

pater, cabendo a ele inclusive a decisão de vida ou morte sobre os demais. OLIVEIRA, Guilherme Freire 

Falcão de. A criança maltratada. In: Temas de direito da família. 2.ª ed. Centro de Direito da Família. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.216. Rodrigo da Cunha Pereira anota que, como se não bastassetoda 
uma interferência políticae econômica por parte do Estado que ditava um tom patrimonializado 

ehierarquizados às famílias ocidentais; ainda pairava sobre esta a sombra escura, ditatorial e 

preconceituosade uma moral sexual civilizatória. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais 

norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.52. 
250Hugo Manuel Leite Rodrigues lembra que a patria potestas dos romanos concedia ao pater familias 

vastos poderes; tudo em nome da manutenção da dependência familiar de todos para com ele. Assim 

sendo, seria possível, por exemplo, que os filhos fossem objeto de um negócio jurídico de compra e venda 

ou locação. RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das 

responsabilidades parentais. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 17. 
251Orlando Gomes preceitua que, no Brasil, a codificação civil refletia, ao tempo de sua elaboração, a 

imagem da família patriarcal. Entronizada numa sociedade essencialmente agrícola, com deformações 
provenientes das disparidades da estratificação de classes; que, sob a permanente vigilância da Igreja, 

estendida às mais íntimas relações conjugais e ao comportamento religioso, funcionava como um grupo 

altamente hierarquizado, no qual o chefe exercia o seus poderes sem qualquer objeção ou resistência. A 

tal extremo que se chegou mesmo a descrevê-la como um agregado social constituído por um marido 

déspota, uma mulher submissa e filhos aterrados. GOMES, Orlando. O Novo Direito de Família. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1984, p.64. Ricardo Pereira Lira confirma que, especificamente no 

Brasil, o Código Civil de 1916 refletiu um espírito integralmente voltado para o passado. Haja vista ter 

sido o projeto elababorado por Clóvis Beviláqua em 1899, com o objetivo de regular uma sociedade 

essencialmente rural; que não apresentava qualquer traço de industrialização iminente, e que, 

efetivamente, só veio a ocorrer, embrionariamente, no início da década de quarenta do século passado. 

LIRA, Ricardo Pereira. Breve estudo sobre as entidades familiares. In: BARRETO, Vicente (Org.). A 

Nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.28 e 29. 
252Cfr. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: aspectos sociojurídicos do 

casamento, união estável e entidades familiares. São Paulo: Atlas, 2011, p. 3 e 4. 
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Da mesma forma, a mulher, incondicionalmente subordinada à vontade 

masculina, se mantinha, ora sob o jugo do pai, ora sob o domínio do marido
253

; 

suscetível de ser, a qualquer tempo, abandonada, imotivadamente, não restando às 

mulheres e crianças, por exemplo, qualquer prerrogativa ou mesmo opinião
254

. Haja 

vista serem elas tidas apenas como mero objeto e não como sujeitos de direito
255

; donde 

ser possível a conclusão de que a entidade familiar surge, em primeiro momento, muito 

mais preocupada com a construção patrimonial amealhada por seu chefe
256

, que, 

propriamente, com a felicidade pessoal e condição humana de seus componentes
257

. 

                                                
253Caio Mário da Silva Pereira alega que para o Direito Romano todas as relações civis giravam em torno 

desta comunidade de culto; obedecendo a família, sobre ela organizada, rígidos princípios religiosos, 

sendo o casamento, confarreatio, o cerimonial de admissão da mulher a esse culto, com a partilha de um 

pão de flor de farinha, farreus panis, diante do deus lar pater familias. E, como o culto só se transmitia de 

varão a varão, a descendência que continuaria os ritos contava-se na linha masculina, sendo considerados 

como parentes apenas os que provinham de um tronco ancestral comum nessa linha, agnatio; e filho só 

aquele que o pai apresentava diante do altar, como continuador de seu culto. Logo, a filiação não se 
assentava na consanguinidade, uma vez que a generatio, por si, de nada servia sem da chancela 

legitimadora do cerimonial religioso, a única capaz de tornar o recém-nascido um agnado. Por outro lado, 

o filho adotivo, ainda que não compartilhasse do mesmo sangue era considerado “verdadeiro” uma vez 

introduzido no culto ancestral. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento da paternidade e seus 

efeitos. 7ª ed. Revista e atualizada por Heloisa Helena Barbosa e Lucia Maria Teixeira Ferreira. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p.22. 
254Luis Edson Fachin sustenta que o traço de exclusão marcou indelevelmente o patriarcado, fundando um 

padrão familiar sob a lei da desigualdade, tanto da concubina, quanto dos filhos tidos fora do casamento. 

Sendo-lhes excluída a cidadania jurídica, em homenagem à “paz e a honra” das famílias 

matrimonializadas; uma vez que os segredos conservavam uma decência aparente da família 

institucionalizando a “mentira jurídica” que lhes negava o estatuto efetivo de sujeito de direito. Esse 
regime de exclusão se funda num assento tripartite que une sexo, sangue e família; propiciando que as 

formulações jurídicas privadas modelem as relações de direitos sob um padrão social de interesses 

dominantes. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.51 e 52. 
255Caio Mário da Silva Pereira recorda que as civilizações mediterrâneas seguiram a documentação 

bíblica no sentido de reconhecer, como objetivo primário do casamento, a estruturação do núcleo familiar 

sobre a franca preeminência do patriarcalismo. E nós, herdeiros intelectuais da civilização romana, 

encontramo-la documentada nas pesquisas históricas de Mommsenn e Fustel de Coulanges, ou referida 

nos depoimentos de Aulo Grélio e Tito Lívio; ressaltando, ainda hoje, o tônus emocional com que Cícero 

alude à figura veletudinária de Apius Claudius. Que dirige os seus com a plena autoridade de patriarca 

autêntico, não obstante a idade avançada e quase cegueira; servindo, as regras fixadas através do tempo, 
como testemunhas autênticas e incontestes da referida tipicidade familiar, desde a época anterior ao 

Código Decenviral até a codificação justinianeia do século VI. PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil. vol. V. Direito de Família. 25ª ed. Revista e atualizada por Tânia da Silva 

Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 19 e 20. 
256Agostinho Reis Monteiro, citando Jean Pirre Néradau, aponta que entre os romanos a palavra pater não 

implicava paternidade biológica, mas, sim, um poder, orientado muito mais para a continuação de um 

culto e salvaguarda de um patrimônio; sendo, pois, bem mais relevantes, para a fundação da entidade 

familiar que, propriamente, os afetos ou mesmo o sangue. Haja vista o verdadeiro nascimento ser mais 

simbólico que biológico, assim, nascendo a criança, e, sendo viável, o pai deveria fazer um gesto 

indicativo de que aceitou-a na família, tirando-a do solo e erguendo nos braços, enquanto estivesse no 

chão a criança não existiria. Sendo exatamente o gesto paterno que a traria à verdadeira existência, 

substituindo o nascimento de fato pelo ritual, e, recebendo, alguns dias mais tarde, um nome, completaria 
sua integração simbólica no mundo dos vivos, já que, até lá, era como se ainda não tivesse nascido. O 

autor ainda refere que o patria potestas era exercido exclusivamente sobre os filhos, tendo denominações 
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Assim sendo, desde a sua origem, ressalte-se, fora criada exclusivamente 

para isso
258

, o famulus
259

 veio indelevelmente marcado por um traço firme e nítido de 

instituição social altamente corporativista e autocrata. Protetivo do status quo 

econômico do momento
260

, ditando, projetando e defendendo, a qualquer custo, a 

                                                                                                                                          
diferenciadas conforme seu objeto: manus sobre a mulher, dominica potestas sobre os escravos e dominun 

sobre os bens; sendo sua expressão mais extrema o jus vitae necisque (direito de decidir sobre quem vive 
ou morre), consistindo  a família numa espécie de monarquia em que o pai era o soberano absoluto por 

refletir e representar a vontade de Deus nesse modelo de poder político. MONTEIRO, Agostinho Reis. 

Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.15 e 17. 
257Paulo Lôbo assinala que a legislação sobre a família no Brasil se funda sobre dois pilares estruturais: a 

concepção do homem livre proprietário e a estrutura da família patriarcal. Privilegiando, pois, de forma 

bastante nítida uma postura eminentemente patrimonialista em detrimento da afetividade. Tanto que dos 

290 artigos do Livro destinado ao Direito de Família constantes no Código Civil de 1916, 151 artigos 

tratavam de relações patrimoniais enquanto apenas 139 de relações pessoais. Não se descure, porém, que 

as entidades familiares também possuem uma natureza patrimonial bastante acentuada; contudo, ao se 

tornarem determinantes desnaturam a função principal de espaço para realização pessoal e afetiva de seus 

componentes, negando veementemente a afirmação de que a pessoa humana constitui o objetivo central 

do Direito. Logo, urge trilhar direção diametralmente oposta, valorando-se o ser em vez do ter, 
constituindo, assim, a pessoa humana o fator de medida do patrimônio, passando este a desempenhar 

função meramente complementar. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018, p.20-23. Joaquim Manuel da Silva afirma que a evolução galgada pelo Direito de Família 

atual, consagratória da intimidade e da realização individual/pessoal, trouxe para os ordenamentos 

jurídicos ocidentais a noção de que a família se constitui como meio para a plenitude e felicidade do 

indivíduo, e não o contrário. SILVA, Joaquim Manuel da. A família das crianças na separação dos pais: 

a guarda compartilhada. Lisboa: Petrony, 2016, p.40. 
258 Waldyr Grisard Filho relata que a instituiçãofamiliar fora concebida para cumprir a finalidade precípua 

de conservação e transmissão do patrimônio. Que, por meio dos casamentos, compunha um mecanismo 

de alianças, subordinando a vontade de seus integrantes ao interesse social pelas tarefas que cumpriam na 

família. Sendo esta a mais autêntica mediadora entre o indivíduo e uma sociedade na qual ele sequer tinha 
identidade própria; cabendo-lhe, tão somenete, gozar e dar seguimento ao status que a família ocupava na 

escala social. Mesmo entre os gregos, o povo mais culto e desenvolvido da antiguidade, a entidade 

familiar não era oriunda do amor individual, mas, sim, das condições econômicas. Mais especificamente 

da intenção de triunfo da propriedade individual sobre a comunidade espontânea primitiva, que, lastreada 

na posição social dos contraentes visava como objetivo principal a procriação; cuja necessária 

perpetuação da espécie constituia, claramente, além de uma pesada carga, um dever para com os deuses, o 

Estado e os antepassados, que todos eram obrigados a cumprir. GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias 

reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p.52 e 67. 
259Paulo Lôbo, citando Engels, esclarece que o vocábulo “família” não poderia ser inicialmente aplicado 

ao casal e filhos na Roma Antiga, mas, somente aos cativos, haja vista representar, etimologicamente, o 
conjunto de escravos pertencentes a um mesmo homem. Ainda no tempo de Caio, a família id est 

patrimonium (quer dizer, parte da herança) era testamentariamente transmitida; sendo a expressão 

posteriormente cunhada para designar um novo organismo social. Cujo chefe detinha sob seus auspícios a 

mulher, os filhos e certo número de escravos, submetidos ao poder paterno romano, que dispunha 

inclusive sobre a vida e morte de todos eles. Tal entidade baseava-se no domínio do homem com a 

expressa finalidade de procriar filhos de paternidade indiscutível e incontestável; exatamente porque estes 

seriam chamados a ingressar na posse da fortuna paterna por sucessão. Dessa forma, o primeiro núcleo 

familiar institucionalmente formado fora nitidamente instituído em atenção a condições estritamente 

econômicas. Com o fito de fazer triunfar a propriedade individual sobre a copropriedade espontânea 

primitiva. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, n. 24, jun./jul. 2004, p.139. 
260Carmela Salsamendi de Carvalho assinala que, em decorrência disso, a prerrogativa de filho somente 

caberia ao legítimo, que, nascido sob a égide do casamento civil, seria o único digno de integrar a família 
codificada. Restando aos demais viver à margem, em uma condição subalterna, em clara desconsideração 

à condição de pessoa humana, e, em especial, ao direito do estado de filho, hoje fundamental. 
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perpetuação dessa realidade
261

, inclusive, determinando a forma de organização e 

exercício do quadro do poder político vigente
262

. Sendo, pois, para tanto, imperioso, 

manter exclusivamente para si o monopólio do ambiente propício, lícito e genuíno para 

a procriação da espécie humana; no sentido de preservar a linhagem
263

, garantindo-lhe a 

efetiva transmissão do patrimônio auferido
264

 para os herdeiros verdadeiramente 

                                                                                                                                          
CARVALHO, Carmela Salsamendi de. Filiação Socioafetiva e “Conflitos” de Paternidade ou 

Maternidade: A Analíse sobre a Deconstituição do Estado Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: 

Juruá, 2012, p.34. 
261Cfr. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e 

os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.35. E Luis Edson Fachin confirma 

que a proposta do legislador do Código Civil Brasileiro de 1916 era superficial e assitencialmente 

assentada na família doséculo XIX, patriarcal, heterossexual, hierarquizada e matrimonializada; com a 

qual o Estado muito se preocupava, inclusive atribuíndo-lhe diversas missões, dentre elas a procriação, a 

transmissão de patrimônio e a formação, tanto da mão de obra, quanto de uma primeira base de 

aprendizado. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.66 e 67. Ainda segundo o referido autor, tal concepção 
marginalizava as pessoas naturais, mormente os filhos não matrimoniais, que sequer alcançam esse 

estatuto privilegiado do contrato e do patrimônio, derivando daí a concepção insular do Direito Civil 

enquanto norma de exílio, separada tanto dos homens, quanto da vida. FACHIN, Luiz Edson. Da 

paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 97. 
262Fustel de Coulanges anota que o pai é o primeiro junto ao lar, pois, é ele quem o alumia e conserva. É o 

seu pontífice, exercendo em todos os atos religiosos a mais alta função; é ele quem degola a vítima, é de 

sua boca que se pronuncia a fórmula da oração, atraindo para si e para os seus a proteção dos deuses. 

Dessa forma, a família e o culto são perpetuados, necessariamente, por seu intermédio, portanto, é sobre 

ele que repousa o culto doméstico, quando então se pode dizer como um hindu “Eu sou o deus”, e, 

quando a morte chegar, será um ser divino, a quem os descendentes invocarão. COULANGES, Fustel de. 

A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma. 11. ed. São Paulo: 
Clássica Editora, 2013, p.124 e 125. Jorge Shiguemitsu Fujita ratifica que a religião exerceu grande 

influência sobre a família romana; na medida em que o pater familias, além de juiz (domesticus 

magistratus) e chefe (caput), era, também o sacerdote (pontifex) do culto doméstico aos deuses. FUJITA, 

Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.13. 
263Jaqueline Filgueras Nogueira assevera que, nessa época, os vínculos jurídicos e os laços de sangue, por 

serem tidos como muito mais importantes, prevaleciam sobre o amor e a atração pessoal. Uma vez 

ausente de afeto, a coesão do casamento ligava-se visceralmente à propriedade e à estirpe; logo, os laços 

conjugais atavam-se por amarras preponderantemente econômicas, e não afetivas. Dessa forma, a 

presunção pater is est é criada justamente para favorecer e consolidar a família calcada no matrimônio; 

pois, sua incidência era a garantia legal de que todos os filhos gerados pela mulher casada teriam, 

necessariamente, como pai seu marido. Mantendo-se, assim, a família como um conjunto de pessoas e 
bens subordinados a um chefe, que os administrava com a finalidade de transmitir tanto o nome, quanto o 

patrimônio familiar. NOGUEIRA, Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do 

afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.27 e 28. 
264Aline Terra e Gisela Guedes apontam que a preocupação da legislação, nessa época, consistia em 

tutelar o sujeito individual e egoísticamente considerado, que não representava um fim em si mesmo, 

mas, apenas um meio de proteger a atividade por ele desenvolvida. Contruíndo-se o sistema para gravitar 

em torno do “ter” e não do ”ser”, atrelando-se, inexorável e indissociavelmente, a tutela da pessoa à do 

patrimônio. Protegendo-se o indivíduo tão somente como sujeito de direito, sobretudo, quando assumia o 

papel de contratante ou proprietário; mostrando-se, o Direito Civil, altamente excludente, já que, deixava 

à sua margem um sem-número de pessoas que, apenas por não serem proprietários ou contratantes, 

ignorava-lhes a existência. TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. A 

repersonalização do direito civil e suas repercussões na responsabilidade civil. In: EHRHARDT JÚNIOR, 
Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da 

Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.474. 
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legítimos
265

, que em face da consanguinidade, evidentemente por meio de uma união 

heterossexual
266

, previamente determinada e aprovada pelo patriarca
267

, jamais viriam a 

desfalcar o legado até então obtido
268

.  

Não sendo à toa a total proibição e repúdio, ético, moral e legal, ao 

incesto. Haja vista a motivação estratégica de união dos clãs pelo matrimônio visar, 

                                                
265Gustavo Tepedino aduz que a disciplina do Código Civil, pela qual a tutela dos filhos estava vinculada 

à espécie de relação preexistente entre seus pais, respondia a uma lógica patrimonialista bem definida. Em 

primeiro lugar, os bens deveriam ser concentrados e contidos na esfera da família legítima, assegurando-

se a sua perpetuação na linha consanguínea, para que fossem resguardados pelos laços de sangue. Em 

seguida, e, em consequência, por atrair o monopólio da proteção estatal à família, o casamento 

representava um valor em si próprio, que se identificava com a noção (legítima) de família. De sorte que a 

sua manutenção deveria ser preservada a qualquer custo, ainda que o preço da paz doméstica formal 

exigisse o sacrifício individual dos seus membros, em particular, da mulher e dos filhos sob o pátrio 

poder. TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da filiação na perspectiva civil-constitucional. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Direito de Família Contemporâneo: Doutrina, Jurisprudência, 
Direito Comparado e Interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p.550. 
266Julie Cristine Delinski observa que a família retratada enquanto “comunidade de sangue” tinha 
como fonte exclusiva o casamento. Logo, apenas seria verdadeiramente considerada como filhos a 
prole oriunda dessas uniões matrimonializadas. Dessa forma, qualquer situação que ameaçasse a 
segurança familiar era simplesmente ignorada pelo ordenamento jurídico, e.g., filhos 
extramatrimoniais, no sentido de fazer prevalecer, a todo custo, um único interesse, o da primazia 
da família matrimonializada. Assim sendo, em caso de conflito entre a paternidade biológica e a 
jurídica estabelecida pela presunção pater is est, prevaleceria, sem sombra de dúvidas, esta última, 
com o escopo de tentar coincidir a verdade jurídica com a biológica. E, ainda que a pretentida 
compatibilização entre elas venha aumentando cada vez mais, o sistema insiste em abrigar tal 
distanciamento em nome da preponderância da segurança da institução familiar sobre o 
estabelecimento da paternidade. Tal persistência, assentada no favor legitimitatis, leva à conclusão, 
a que chegou Guilherme de Oliveira, de que a “mentira jurídica” era absolutamente essencial à “paz 
familiar”. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.16, 22 e 
23. 
267Jorge Shiguemitsu Fujita relata que o pater familias gozava, ainda, das prerrogativas de escolha do 

futuro cônjuge/dissolução do casamento de seu filho (exercendo, evidentemente, a manus sobre sua nora). 

Bem como, livremente dos bens deste, por ato inter vivos ou mesmo causa mortis. FUJITA, Jorge 

Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.12. 
268Antônio Carlos Wolkmer sustenta que o Código Civil Brasileiro de 1916, sem desconsiderar o valor e o 

avanço do processo de codificação em relação ao anacronismo da legislação até então dominante, 

reproduziu e muito as condições socioeconômicas do final do século XIX. Estando bem mais próximo de 

um perfil conservador do que inovador, muito em razão da ênfase infinitamente maior atribuída antes ao 

patrimônio privado, que, propriamente, à pessoa humana. Admitindo um pátrio poder rigoroso, que foi 
diminuído posteriormente com a gradativa concessão de direitos à esposa. Dessa forma, o primeiro 

Estatuto Civil pátrio, em que pesem seus reconhecidos méritos de rigor metodológico, sistematização 

técnico-formal e avanços sobre a já obsoleta legislação lusitana anterior; era completamente avesso às 

grandes inovações sociais que já se infiltravam na legislação dos países mais avançados do ocidente. 

Refletindo a mentalidade patriarcal, individualista e machista de uma sociedade agrária preconceituosa, 

presa aos interesses dos latifundiários do café e de uma gananciosa burguesia mercantil. Restando clara a 

inegável penetração de um “privatismo doméstico sobre a regulamentação da família e sucessão 

hereditária”. Tratando-se, pois, do mais deliberado acerto legal, e conciliador, dos arrojos bafejados pelo 

apoio à burguesia urbano/mercantil; que enxergava no liberalismo econômico a ideologia mais 

compatível com a expansão de seus interesses. Na verdade, a Codificação Civil, enquanto uma das 

primeiras grandes realizações da jovem República, traduzia, em seus avanços relativos, sem muita 

ousadia, os intentos de uma classe média consciente e receptiva às ideias liberais. Porém, igualmente 
comprometida com o poder oligárquico. WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 9. 

ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.153 e 154.  
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além da solução pacífica dos conflitos, o alargamento quantitativo e qualitativo do 

grupo
269

; e, com ele, o fortalecimento político-social da própria entidade familiar
270

. 

Tal visão fez que se construíssem conceitos, presunções e paradigmas 

dentro do Direito de Família, que culminaram com a exacerbada limitação do 

instituto
271

; aliada a uma dificuldade exagerada nas dissoluções e recomposições de 

sociedades afetivas. Vale dizer, o Estado passou a interferir, demasiadamente, na 

conceituação, caracterização e dissolução das sociedades familiares, de modo a primar 

pela exclusividade da família matrimonial
272

 –– influência da Igreja Católica
273

 –– pelos 

                                                
269Geraldo Frazão de Aquino Júnior corrobora que, historicamente, o ideal burguês da autodeterminação 

individual embasou a concepção do Estado Liberal; segundo a qual bastava o controle político estatal sem 

interferência no domínio econômico para que a liberdade contratual fosse garantida plenamente. Uma vez 

que o próprio mercado se encarregaria de equilibrar os interesses privados; cuja tônica repousava nos 

estandartes do Estado mínimo e da liberdade individual/contratual. Entretanto, essa experiência 

demonstrou apenas que a liberdade desmedida levava a iníquas condições de contratação; que muitas 

vezes acarretavam situações injustamente abusivas em função do grande desnível econômico entre as 
partes contratantes. AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. O direito contratual e a marcha de 

constitucionalização entre ouriços e raposas. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, 

Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em 

homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.420. 
270Carmem Lucia Silveira Ramos cita a edição, pelo imperador Otávio Augusto, de leis objetivando coibir 

o grande número de uniões não formalizadas, no intuito de induzir o casamento. Incrementando, com um 

maior número de nascimentos oriundos de uniões legítimas, o contingente de cidadãos romanos. Ao passo 

que, buscava ainda, desestimular a prática de uniões sexuais com pessoas de status moral ou social 

inferior, proibindo-lhes o casamento. Com o fito exclusivo de preservação do matrimônio, impedindo a 

produção de qualquer efeito jurídico, pessoal ou patrimonial, oriundo desse tipo de vínculo. Contudo, 

curiosamente, tais medidas produziram efeito contrário ao desejado, servindo apenas para aumentar a 
incidência dos casos de concubinato; que, por evidenciar o relacionamento entre pessoas de castas 

diversas, era claramente incompatível com os princípios do casamento romano enquanto intrumento 

viabilizador de alianças sócio-político-econômicas. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem 

casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, 

p.60 e 61. 
271Ricardo Lucas Calderón registra que, a partir do início do século passado, o Direito Civil foi 

indelevelmente marcado pelo monopólio traçado pela centralidade da codificação no tratamento das 

questões privadas. De modo que a vida “particular” era regulada e apreciada exclusivamente sob os 

auspícios do código, cujas disposições, obviamente, refletiam o interesse da sociedade da época da sua 

edição. Relegando, pois, muitas das necessidades da parcela menos favorecida, que era a grande maioria; 

seguindo à risca o receituário clássico oitocentista que adotava o sujeito de direito abstrato, o modelo da 
relação jurídica, a técnica do direito subjetivo e o ideal de liberdade/igualdade meramente formais; 

restringindo muitos direitos ao campo discursivo, e, enquanto exibia uma nítida preocupação com a 

proteção dos direitos patrimoniais, discorria sobre institutos que muitas vezes eram criados apenas para 

servir de moldura para se apreciar e manter o status quo vigente. Tal formatação marcou profundamente o 

Direito de Família deste período; cuja concepção, precipuamente formal, categorial e indissociavelmente 

atrelada a uma leitura sistematicamente hermética, embora tenha imperado por um grande período, não 

foi capaz de regular, a contento, a realidade social. Mostrando-se insuficiente e ineficaz para solucionar 

muitas das questões que lhe foram apresentadas; principalmente em face do modelo elegido, o da “grande 

família”, uma relevante instituição de base patriarcal, viés patrimonial e total ausência de preocupação 

com a realização individual de cada um de seus membros. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.228-230. 
272Conforme Guilherme de Oliveira a sexualidade pré-matrimonial e a experimentação de vários parceiros 
eram veementemente censuradas, sendo o casamento a única salvação para os infratores. Tanto que o 

sistema jurídico da maior parte dos países aceitou livremente a prova de que um filho nascido de mãe 
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aspectos patrimoniais da família
274

 e pelo sancionamento exacerbado
275

 para os que, em 

busca de uma recomposição afetiva
276

, ousavam contrariar o suposto "interesse do 

Estado”
277

, desconstituindo a própria sociedade conjugal
278

. 

                                                                                                                                          
casada também era do marido, não cabendo antes a um terceiro a responsabilidade pela sua concepção. 

Provas estas que, evidenciando o adultério da mulher, rompiam veementemente com o inexorável dever 

de fidelidade, que outrora se preferia manter num segredo decente e conservador a despeito dos eventuais 

prejuízos que a situação falsa acarretasse aos membros da família conjugal. OLIVEIRA, Guilherme Freire 
Falcão de. Sobre a verdade e a ficção no direito da família. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro 

de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.7. 
273Sobre a forte influência da Igreja Católica no sentido de que o Estado mantivesse a primazia da 

identidade biológica, e, pois, a ideia da família como ambiente próprio para procriação, visando à 

sucessão patrimonial, a grande probabilidade era de que a exclusão de herdeiros adotivos e fictícios de 

pessoas que não tinham filhos tornava praticamente certa o fato de que estas deixassem seus bens para 

ela, Cfr. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena 

de menor e oposição dos pais biológicos. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 2008, p.150. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. A 

comunidade familiar. In:  OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família 

para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.25-26. 

Exatamente por isso, concluem mais adiante Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos, que, 
na idade moderna, com a imposição da institução matrimonial pelos clérigos à sociedade, o casamento 

deixa de ser uma questão de foro íntimo de cada um para se tornar um problema da moral coletiva; 

representado como o elemento central da sociedade, e, pois, de instituição da ordem jurídica social. Logo, 

todos os imbróglios da família são tratados como de interesse público e, como tal, regualdos pelo Direito, 

levando à multiplicação de textos que encerravam uma rede contínua de “normas de viver corretamente”. 

CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista 

e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.58-60. 
274Silmara Domingues Araújo Amarilla aduz que a consagração de um modelo familiar lastreado no 

patriarcado revela, sob um viés social e antropológico, nítido enfoque patrimonialista, muito mais 

preocupado com os interesses do pater familias que, propriamente com o do grupo. Sob essa roupagem, 

garantiu-se a ele a supremacia conjugal, com todos os direitos a essa situação inerentes, inclusive o 
completo aniquilamento da capacidade feminina para os atos da vida civil; assegurando e restringindo a 

permanência do acervo patrimonial a um mesmo núcleo familiar, desconsiderando, para fins sucessórios, 

a prole nascida sob a pecha da ilegitimidade. Tal concepção, inspiradora das antigas codificações, como a 

Legislação Mosaica e os Códigos de Hamurabi e Manu, que, com diáfano enfoque religioso prestigiavam 

a supremacia do marido sobre a mulher, dos pais sobre os filhos e dos senhores sobre seus servos.  

AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós 

na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.28. 
275Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos anotam que o Direito desta época era 

fortemente inspirado pela ordenação social, esta, por sua vez, completamente assente num despotismo 

estruturado por normas imperativas fundadas e sancionadas na vontade do príncipe. Da mesma forma, a 

família, repleta de regras éticas fundamentais oriundas dos cânones da Igreja Católica, era totalmente 
engendrada e sustentada pela vontade do pai, que detinha legitimidade para aplicar-lhes uma infinidade de 

variadas sanções, que iam desde a privação de recursos materiais, até às mais severas punições morais e 

físicas. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. 

Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.85. 
276Rolf Madaleno afirma que não se cogita uma sociedade de homens sós, apartados do núcleo familiar, 

pois, é exatamente dentro dele que o homem satisfaz suas necessidades, evolui e vive plenamente sua 

existência. MADALENO, Rolf. A disregard nos alimentos. In: WANBIER, Teresa Arruda Alvim; 

LEITE, Eduardo Oliveira (Coords.). Repertório de doutrina sobre direito de família. vol. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p.343. 
277Silvana Carbonera reforça que, para aqueles que se adequavam aos requisitos legais, o sistema jurídico 

dava toda a proteção a partir da atribuição do sentido de legitimidade; que tinha origem na existência do 

casamento e qualificava tanto a relação conjugal como a filiação, atribuindo-lhes efeitos jurídicos. Já para 
os que não praticassem os atos descritos na lei, ao revés, restava a marginalidade, e, estar à margem do 

sistema significava estar descoberto, sem nenhuma tutela, sem produção de efeitos jurídicos, e, por 
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Segundo Leite de Campos
279

 a família, desde os primórdios, se assentou 

num caráter de unidade de culto
280

, sobretudo, no início da Idade Moderna, quando se 

foi afirmando a consciência do caráter sacramental do casamento. Transformando-se 

numa instituição religiosa, chefiada pelo marido
281

 que devia conduzir a todos no 

caminho da salvação, tornando-se uma célula básica da Igreja
282

. E, como tal, a única 

                                                                                                                                          
consequência, sem o estabelecimento válido de qualquer relação jurídica de família. CARBONERA, 

Silvana Maria. A família e sua tutela: Aspectos relevantes para a análise da eficácia do ordenamento 

jurídico no plano das relações familiares. In: Pensando o Direito: Reflexões em busca da afetividade. 

Curitiba: Centro Universitário Positivo, 2005, p.137. No mesmo sentido. MATOS, Ana Carla Harmatiuk. 

As famílias não fundadas no casamento e a condição feminina, Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.48. 
278Como afirmado por Carmem Lucia Silveira Ramos, se é fato que a redação dos textos de Direito 

Positivo Liberal, em matéria de família, foi influenciada, precipuamente, pelas normas do Direito 

Canônico; com a burguesia instalou-se a secularização e o domínio do Direito centrado no Estado, 

passando a ser, a partir de então, a legislação, sua única fonte. Postura esta radicalizada ainda mais pelo 

positivismo; o que levou a Igreja a um desprestígio de tal ordem que, em matéria de matrimônio, os 

casamentos apenas religiosos passaram a ser considerados sem qualquer validade para efeito de 

constituição da família. Chegando mesmo, nesse sentido, a serem equiparados ao concubinato, sendo-lhes 
afastado qualquer valor ético, conforme ratifica o tratamento atribuído pelos Tribunais Brasileiros até 

meados do século passado; em nome da separação de poderes entre a Igreja e o Estado, supervalorizada 

pela República Velha. Assim sendo, a ascensão da burguesia ao poder consagrou os valores 

patrimonilistas desta classe, inserindo nas codificações de perfil liberal e individulista, uma vinculação 

fortíssima entre casamento, família e apropriação de bens. Logo, como consequência ao paradigma 

adotado, a exclusão de dignidade jurídica ao casamento religioso trouxe consigo a imposição de uma 

verdadeira sanção de caráter econômico aos que não se sujeitassem à celebração de casamento civil. 

RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade 

jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.64-66. 
279CAMPOS, Diogo Leite de. A nova família. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da 

família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.15, 16 e 17. 
280Fustel de Coulanges anota que já na Roma Antiga o laço de sangue, por si só e isoladamente 

considerado, não legitimaria o filho como verdadeiro integrante da família, sendo necessário, para tanto, o 

laço de culto; pois, ao filho nascido de mulher não associada ao esposo pela cerimônia do casamento não 

era permitido tomar parte do culto, oferecer repasto fúnebre, e, consequentemente, perpetuar a família. 

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de 

Roma. 11. ed. São Paulo: Clássica Editora, 2013, p.167. 
281 Mais adiante, junto com Mónica Martínez de Campos, Leite de Campos reafirma este posicionamento 

afirmando que, até a não muitos anos, tanto na Europa quanto na América, a família era exclusivamente 

enxergada sob a perspectiva da supremacia exclusiva do pai/marido cuja vontade e interesse 

inexoravelmente se impunham aos demais. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. 

Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: 
Almedina, 2017, p.14. 
282Eduardo de Oliveira Leite assevera que a influência religiosa (legada pela Igreja), o sistema 

sociopolítico (transplantado de Portugal) e o modelo legislativo importado da França (via Code Civil) 

engendraram o Código Civil Brasileiro de 1916. De cunho acentuadamente tradicional epatriarcal; 

divisor, de forma nomeadamente rígida, das funções entre homem e mulher na família, impunha 

esquemas de comportamento próprio a cada membro familiar, discriminando todos os filhos oriundos das 

relações não necessariamente vinculadas ao casmento. Dependendo, assim, a posição de filho, 

diretamente do estado dos pais. LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito de família. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1994, p.123. Juliane Queiroz afirma que interessava a esse modelo familiar 

específico, já arraigado nos costumes e leis brasileiras, a coesão da família, não importando quantos 

direitos se preteriam em nome dessa unicidade. Porém, tudo justificado em prol de uma utópica paz 

doméstica. QUEIROZ, Juliane Fernandes. Contornos contemporâneos da filiação. In: RIBEIRO, Gustavo 
Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das 

Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.193. 
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entidade legítima para procriação
283

, sociabilização, direito de propriedade, apoio moral 

e assistência mútua. Configurando, dessa forma, a mais essencial e durável instituição 

social; fornecendo um denominador comum para o conjunto da cultura, um espelho em 

que a sociedade refletia a sua própria compreensão
284

. Assim permanecendo até meados 

do século XIX, quando restou evidente a necessidade do Estado em galgar maior 

autonomia desvencilhando seus institutos das vestes sacrais
285

e, no caso em tela, 

instituindo o casamento civil; não obstante, ainda muito centrado na figura do homem 

                                                
283Silmara Domingues Araújo Amarilla assinala que, embora a restrição romana imposta aos filhos 

havidos fora do casamento possa parecer, a um olhar mais desavisado, algo totalmente deslocado da 

realidade atual; recorda que a Igreja Católica, ainda hoje, impede, ou, por vezes, dificulta o batismo de 

crianças nascidas de casais em segundas núpcias; sob a justificativa de que a indissolubilidade do 

matrimônio original aloca a segunda união à situação de ilicitude. Ficando, assim, a criança como algo 

assemelhado às máculas que porta o fruto da árvore envenenada, impedida de receber o batismo, 

carregando consigo o pecado atribuído a seus pais. Eis aí a prova inequívoca de que, ainda nos dias atuais, 

alguns ranços da família matrimonializada persistem; penalizando a Igreja Católica, com a privação do 

sacramento, os filhos de uniões que ousaram divergir de seus dogmas. Para quem restam basicamente três 
alternativas: buscar junto ao Tribunal Eclesiástico a anulação de seu primeiro casamento sob alguma das 

justificativas contempladas pelo Direito Canônico; contar com certa dose de flexibilidade de algum 

pároco, considerando que a vedação tantas vezes aplicada não encontra arrimo em qualquer disposição do 

Códico Canônico; ou, enfim, buscar pelo sacramento, ou algo que o valha, em outra religião. 

AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós 

na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.36. Ainda a respeito da imposição 

obrigatória para a constituição legítima do casamento no ocidente europeu, as uniões oficiais eram 

determinadas pelo grupo a que pertenciam os noivos, decorrendo a vida matrimonial nos exatos termos 

por ele estabelecidos; respeitando os valores e exigências próprios, no cumprimento de um destino 

predefinido, com uma relevância fundamentalmente econômica e reprodutiva, cfr. OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de. Queremos amar-nos... mas não sabemos como. In: Temas de direito da 

família. 2ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.333. 
284Susana Almeida e Zamira de Assisrelatam que a constituição da família unicamente pelo casamento; 

bem como sua consequente insituição como base da sociedade, exaltavam o “amor conjugal” dentro de 

um esquema rigidamente definido como social, moral e juridicamente válido. Qualquer atitude dos pais 

contrária a esses ditames, inexoravelmente, determinaria a exclusão social de sua prole por força de lei; 

vindo esse pesado estigma, que já os condenava a privação de direitos desde o nascimento, os 

acompanhar pelo resto da vida. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zahar. Parentalidade sócio-afectiva: 
Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.88 e 89. Maria Clara Sottomayor afirma, 

exemplificativamente, que tal pecha negativa, ainda hoje, se faz presente nos processos de seleção dos 

candidatos a adotante, assentando-se no mito da família nuclear patriarcal, para quem a criança está, 

necessariamente, melhor com um pai e uma mãe do que com um progenitor ou educador único; bem 

como na anterior discriminação legal e social dos filhos nascidos fora do casamento ou de mães solteiras. 

SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A adopção singular nas representações sociais e no 

direito. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.105 e 106. 
285Jorge Shiguemitsu Fujita verifica que a diminuição da patria potestas foi ocasionada pela noção moral 

de dever de afeição (officium pietatis) começando exigir do pater o respeito aos demais integrantes do 

grupo. Com isso, extinguiram-se os direitos de matar e/ou vender o filho, conservando apenas em relação 

a eles o direito de correção (ius domesticae coercitionis). No período da Monarquia Absoluta passaram  

os filhos a ter a possibilidade de denunciar eventuais maus-tratos e reclamar alimentos; já não mais lhe 
sendo permitido aexposição do recém-nascido sob pena de morte. FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.12. 
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enquanto o patriarca que de todos cuidava e provia
286

. Outrossim, foi apenas nas últimas 

décadas nos diversos países da Euro-América que surgiu uma incessante consciência 

que abarcou um novo conceito de família
287

, tanto nas suas características sociais, como 

no seu tratamento jurídico
288

, que, sem se opor ao modelo tradicional, continua a suprir 

as mesmas necessidades do ser humano
289

. Porém, por meio de estrutura e dinâmica 

completamente renovadas
290

.  

                                                
286Jo Van Every alerta que não obstante as advertências da sociologia, tanto em relalação à dificuldade de 

definir a família, quanto à pluralidade e diversidade das formas que esta assume nas sociedades 

contemporâneas; foi cientificamente incentivada à construção de um conceito de família normal. 

Parecidíssima com aquela que uma geração anterior de sociólogos se sentira à vontade para definir, 

centrada nas relações heterossexuais, monogâmicas, coabitantes, e que originam prole. VAN EVERY, Jo. 

From Modern Nuclear Family Households to Postmodern Diversity? The Sociological Construction of 

“Families”, In: JAGGER, Gill; WRIGHT, Caroline. (Orgs.), Changing Family Values. London: 

Routledge, 1999, p.167. Signe Howell lembra que a antropologia construiu um conceito de família 

envolto numa unidade social imaginária onde os mitos e rituais, próprios e já previamente definidos, estão 

de tal forma intimamente ligados à nossa vida corrente que se tornam quase indissociáveis do nosso 
imaginário. HOWELL, Signe. Changes in Moral Values About the Family, Adoption Legislation in 

Norway and the US. Berghahn Journals. v. 50, p.146-163. New York/Oxford, 2006, p.149. 
287Carmem Lucia Silveira Ramos preceitua que a antinomia entre fato e Direito traduzida no constante 

conflito entre o absoluto monopólio Estatal na produção da norma jurídica e o reconhecimento da força 

criadora do Direito contida no fato, foi primordial para a derrocada do sistema familiar patriarcal. Pois, se 

este consagrava como corolários o princípio da legalidade e a secularização do casamento, de modo que 

esta era a única maneira reconhecidamente legítima para o surgimento da família, a ótica da realidade 

evidenciou a flagrante contradição entre o famígero paradigma pelo sistema positivado e a vivência da 

sociedade contemporânea. Engendrando um sem número de relações familiais de fato sem nenhum 

reconhecimento jurídico; dando azo a inssurreição dos fatos contra a codificação, ante a 

incompatibilidade do Direito Positivo com as necessidades de fato manifestadas pela sociedade. RAMOS, 
Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio 

de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.1-3. 
288Ricardo Maurício Freire Soares observa que a pluralidade do Direito de Família pós-moderno pode ser 

facilmente constatada a partir do simples momento em que a noção de entidade familiar deixa de se 

restringir à esfera institucionalizada do casamento. Passando, então, a admitir-se o surgimento de novos 

grupos familiares; que também demandam a necessária regulação jurídica. Dentre elas, a união estável, a 

família monoparental, ou, mesmo, a comunidade de parentes constituída, por exemplo, entre avôs/netos 

ou tios e sobrinhos. Cujo reconhecimento pelo Direito abala profundamente os já débeis alicerces do 

modelo familiar tradicional, voltados, exclusivamente, para a consecução de finalidades eminentemente 

patrimoniais e reprodutivas. SOARES, Ricardo Maurício Freire. O Direito de Família Pós-Moderno: 

Breves Apontamentos. Revista Brasileira De Direito Das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; 
Belo Horizonte: IBDFAM, n.3, abr./mai. 2008, p.19. 
289 Michelle Perrot registra que o que está em franca derrocada não é, propriamente, a instituição familiar 

em si; mas, sim, o modelo excessivamente rígido e normativo anteriormente assumido. Rejeitando-se o 

nó, não o ninho; passando o lar, cada vez mais, a se tornar o centro da existência. Uma vez que oferece, 

num mundo duro, abrigo e um pouco de calor humano, adicionando a solidariedade familiar às liberdades 

individuais, e, engendrando, exatamente por conta disso, novos modelos de famílias. Mais igualitários nas 

relações entre sexos e idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, menos 

sujeitos às regras e mais ao desejo, buscando fomentar e conservar, no terceiro milênio, os aspectos 

positivos da solidariedade, fraternidade, ajuda mútua e fortalecimento dos laços afetivos. PERROT, 

Michelle. O nó e o ninho. Trad. Paulo Neves. In:Reflexões para o futuro. Veja – 25 anos. São Paulo: 

Editora Abril e Fundação Emílio Odebrecht, 1993, p.81. 
290No mesmo sentido, Ricardo Lucas Calderón conclui que, tanto o reconhecimento da mutação constante 
(e cada vez mais acelarada) nas relações pessoais, quanto à consciência de que apenas a face externa da 

família é que pode ser assimilada, já são suficientes para rechaçar a utópica pretensão de que as categorias 
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Rodrigo da Cunha Pereira
291

 aponta que o Código Civil Brasileiro de 

1916 regulava essa família patriarcal sustentada pela suposta hegemonia de poder do pai 

e baseada na hierarquização das funções, na desigualdade de direitos entre marido e 

mulher, na discriminação dos filhos
292

, na desconsideração das entidades familiares e no 

predomínio dos interesses patrimoniais em detrimento do aspecto afetivo. Sendo do 

maior interesse do Estado que esta família monolítica, como unidade produtiva e esteio 

econômico da nação, fosse ostensivamente regulada. No entanto, a partir das 

modificações políticas, sociais e econômicas foi inevitável o declínio do caráter 

patriarcal e hierarquizado da família enquanto unidade exclusivamente baseada no 

casamento. Dando azo a uma nova família, que valoriza o afeto, a solidariedade e a 

cooperação entre seus membros, em que finda a hierarquização entre seus componentes, 

que se igualam em direitos e deveres; abrigando uma autonomia de vontade que deve 

ser respeitada, sobretudo, pelo Estado. Dessa forma, sob outra roupagem e assumindo 

novo papel, a entidade familiar contemporânea não mais admite a ingerência 

desmedidamente invasiva do ente estatal. Principalmente em se tratando da intimidade 

de seus membros, devendo aquele limitar-se apenas a proteger e tutelar a família, 

assegurando-lhe, inclusive, a ampla manifestação de vontade; além de proporcionar a 

seus membros as condições próprias à manutenção do núcleo afetivo. O que já se 

encontra efetivamente estabelecido pelo Código Civil de 2002, em seu artigo Art.1.513, 

segundo o qual é defeso a qualquer pessoa, de Direito Público ou Privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família. Justificando-se a intervenção estatal apenas 

                                                                                                                                          
jurídico-familiares são finitas, herméticas e formalmente predeterminadas. Concepção que, além de não 

trazer nada de útil, ainda impede o saudável contato do Direito com a realidade. CALDERÓN, Ricardo 

Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.22. Mauro 

Nicolau Júniorcorrobora configurar-se, dessa forma, a crise do Direito de Família contemporâneo, 
consubstanciada no fato de que os modelos existentes já não atendem às necessidades jurídicas, 

filosóficas e ideológicas dos tempos atuais; ainda que, por outro lado, não se disponha de outra 

configuração já consagrada e, pois, socialmente aceita. NICOLAU JÚNIOR, Mauro. Paternidade e coisa 

julgada: limites e possibilidades à luz dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais. 4ª 

reimp. Curitiba: Juruá, 2008, p.106. 
291PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadoresdo direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.110-112. 
292Renato Maia destaca que, durante muito tempo, desde o Direito Romano, distinguiam-se os filhos em 

legítimos e ilegítimos; estes últimos, em naturais e espúrios. Os naturais eram os que nasciam de pais não 

casados um com o outro, desde que não houvesse qualquer impedimento que os levasse para a classe dos 

espúrios. Nesta os que, ao tempo da concepção, ostentavam alguma restrição: impedimento de parentesco 

em grau proibido (incestuosos); impedimento resultante de investidura de ordens sacras maiores ou de 
entrada em ordem religiosa aprovada (sacrílegos); ou impedimento de vínculo matrimonial (adulterinos). 

MAIA, Renato. Filiação paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS Editora, 2008, p.23. 
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como uma função instrumental para constituir meio garantidor de realização pessoal dos 

integrantes do grupo familiar
293

. 

A obtenção da justiça social exige a promoção efetiva da dignidade da 

pessoa humana a todo cidadão
294

 –– o que, por sua vez, também não será possível sem a 

completa e efetiva fruição dos Direitos Fundamentais
295

. Não se perca de vista que a 

funcionalidade dos Direitos Humanos depende, diretamente, da sua concretização pela 

                                                
293No mesmo sentido, Luiz Edson Fachin observa que se está diante de um notório processo de 

privatização das relações, com propagação da interferência mínima do Estado no âmbito das relações 

privadas, notadamente nas relações de família, as chamadas “privatização do Estado” e 

“desinstitucionalização da família”. FACHIN, Luiz Edson. Da função pública ao espaço privado: aspectos 

da “privatização” da família no projeto do Estado mínimo. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. 

Direito e neoliberalismo - elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996, p. 144-

145. Por seu turno, Orlando Gomes preceitua que a consequência imediata, ao pretender-se assumir um 

novo fundamento para a filiação, deve sera revisão do sistema atual. Afinal, se a família patriarcal e 

autoritária é uma estrutura perempta, a lei deve organizá-la sem que o novo estatuto repita o passado. 

GOMES, Orlando. Direito de Família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.9. 
294Conforme Francisco Amaral, a referência à função social de algum instituto significa a aproximação do 

Direito com as demais ciências em um processo interdisciplinar que ofereça respostas às questões que a 

sociedade apresenta ao jurista. Que, atento à realidade de seu tempo, deverá ostentar uma postura crítica 

em prol de uma ordem social mais justa e solidária para todos. AMARAL, Francisco. Direito Civil: 

Introdução. 9. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017, p.366. Pablo Malheiros da Cunha Frota 

adverte que, nesse diapasão, para que a Constituição (texto e contexto) seja efetivada e, 

consequentemente, promova e concretize a justiça social em qualquer seara jurídica; deve primeiro ser 

interpretada, tendo em conta  sua pluralidade de formas de expressão; identificando-se a questão jurídica 

como um problema social a ser contextualizado nas vertentes formal, material e prospectiva, irradiando 

efeitos à sociedade e ao Estado. Consistindo o grande desafio em apreender extrassistemicamente o 

conjunto de possibilidade da constitucionalização como ação permanente. Viabilizando na força criativa 
dos fatos sociais que se projetam para o Direito, doutrina, legislação e jurisprudência; por meio da qual os 

significados se constroem e refundam de modo incessante, sem juízos apriorísticos de exclusão. Captando 

os sentidos histórico-culturais dos códigos para então reescrever, por intermédio da ressignificação dessas 

balizas linguísticas, os limites e as possibilidades emancipatórias do próprio Direito. Evitando-se, assim, a 

opacidade do real, enformada, informada e deformada por um sistema jurídico “à la carte”. FROTA, 

Pablo Malheiros da Cunha. Princípio da dignidade da pessoa humana ressignificado a partir do direito 

civil constitucional prospectivo. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. 

(Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a 

Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.42, 43 e 45. 
295Ingo Von Münch recorda que, uma vez desmoronada a barreira que, segundo a doutrina precedente, 

represava o Direito Constitucional no dique do Direito Público, os Direitos Fundamentais se precipitaram 
como uma incontrolável cascata no mar do Direito Privado. MÜNCH, Ingo Von. Drittwirkung de 

derechos fundamentales em Alemania. In: CODERCH, Pablo Salvador (Coord.). Associaciones, 

Derechos Fundamentales y Autonomía Privada. Madrid: Civitas, 1997, p.28. Por seu turno, Paulo Nalim 

e Hugo Sirena enxergam na repersonalização a grande guinada de perspectiva na proteção do indivíduo 

pelo Direito Privado. Pois, se, até então, o sujeito era reconhecido de forma abstrata como mais um ente 

de guarida jurídica, agora a pessoa se torna o elemento de abrigo pelo ordenamento jurídico vigente. Mais 

do que isso, reconhece-se, agora, o sujeito como um indivíduo com necessidades concretas; que deve ser 

atendido com maior proximidade nas suas precisões, superando-se o viés instrumental de mero elemento 

da relação privada, para promovê-lo à perspectiva finalística do ser humano juridicamente protegido pela 

suficiência de sua existência, valorizando-se o sujeito de carne e osso antes do patrimônio. NALIN, 

Paulo; Sirena, Hugo. O patrimônio mínimo na obra de Luiz Edson Fachin e sua abordagem em três 

tempos: estatuto existencial da pessoa humana, trânsito jurídico e titularidades. In: EHRHARDT 
JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 

anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.222. 
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via jurídica, sendo imprescindível que a dogmática efetive os conteúdos traduzidos em 

elementos estruturais de situações subjetivas de vantagem e elementos objetivos 

reconhecidos pelo ordenamento normativo concreto de cada Estado em particular. 

Com a construção moderna acerca dos Direitos Humanos 

Fundamentais
296

, a pessoa humana passou a ter mais importância que a própria entidade 

familiar da qual faz parte
297

. Impõe-se a conclusão lógica de que a sociedade conjugal 

se tornou um espaço de felicidade pessoal
298

, onde o ser humano necessita estar inserido 

                                                
296Daniel Sarmento anota que, de acordo com a doutrina liberal clássica, os Direitos Fundamentais 

prestar-se-iam, exclusivamente, à regência das relações públicas; vale dizer, que apresentavam, 

obrigatoriamente, o Estado em um dos seus polos. Sendo, pois, enxergados apenas como limites ao 

exercício do poder estatal, e, portanto, incapazes de se projetar para o cenário das relações jurídico-

privadas. Todavia, dita concepção, tributária que era do individualismo possesivo que caracterizava o 

constitucionalismo liberal-burguês, revela-se hoje profundamente anacrônica; restando, de fato, 

indiscutível que, se a opressão e a violência contra a pessoa provêm não apenas do Estado, mas, também, 

de uma multiplicidade de atores privados, tais como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa, a 
incidência dos Direitos Fundamentais nas relações entre particulares torna-se um imperativo 

incontornável, porém, sempre analisada à luz do caso concreto. Atentando-se, inclusive, para a 

característica específica do poder privado que se tem em mira; frisando que a influência da desigualdade 

fática de sua incidência nas relações privadas não comporta simplificações equivocadas ou muito menos 

cabem em fórmulas matemáticas. Haja vista a enorme variedade de situações heterogêneas que não 

podem nem devem ser equiparadas pelo intérprete. Daniel Sarmento. SARMENTO, Daniel. A 

Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito Comparado e no Brasil. In: 

BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos 

Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p.193, 194, 275 e 277. 
297 Rodrigo da Cunha Pereira afirma que o advento da Constituição Federal de 1988 causou uma reforma 

significativa nos pilares do Direito Civil Brasileiro, até então centrados na propriedade e no contrato. 
Evidenciando, a nova Carta Magna, a crise nas categorias jurídicas pré-constitucionais, que entraram em 

choque com as recém-criadas, cuja tônica e preocupação era com a preservação da dignidade da pessoa 

humana; fazendo com que fossem revistos regras e institutos do Direito Civil, a partir de uma 

despatrimonialização em prol do indivíduo. Vale dizer, na compreensão da dignidade como cerne do 

sujeito e, consequentemente, de toda e qualquer relação jurídica. Neste sentido, ampliou-se o campo de 

aplicação da autonomia privada, reduzindo-se, consideravelmente, a intervenção estatal. Sobretudo, no 

âmbito das relações familiares, pois, no seio da família, são os seus integrantes que devem ditar o 

regramento próprio da convivência; exsurgindo, desta órbita interna, disposições que farão com que a 

sociedade e o Estado respeitem e reconheçam tanto a família, enquanto unidade, como os seus membros 

individualizadamente considerados. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores 

do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.110. Na mesma direção, Patrícia Branco e João 
Pedroso revelam que a família tende, cada vez mais, a transformar-se de experiência total e permanente 

em experiência parcial e transitória da vida individual. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se 

os tempos, muda-se a família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em 

Portugal. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 

2008, p.53. Cfr. SOUSA, Miguel Teixeira de. Do direito da família aos direitos familiares. In: 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira 

Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.554. 
298Carmem Lucia Silveira Ramos alega que durante o transcorrer do século XX as fisionomias estruturais 

e funcionais da entidade familiar sofreram progressiva alteração, superando a concepção burguesa, 

secularizada e regulamentada pelo Direito Positivado; passando a ser vista como um núcleo de 

solidariedade e desenvolvimento da pessoa e de proteção de sua dignidade. Dito contexto social exigiu do 

Estado a assunção formal do papel intervencionista e solidarista em matéria de família. RAMOS, 
Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio 

de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.46. Guilherme de Oliveira observa já não ser sem tempo o 
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por laços de afetividade
299

, sem os quais ele perde o seu objetivo principal
300

. Devendo, 

pois, ser assegurado a seus componentes a liberdade
301

, não apenas de desconstituição, 

                                                                                                                                          
reconhecimento da existência, no seio da sociedade conjugal, de dois parceiros individualmente 

considerados, sujeitos ao mesmo processo de promoção/ampliação da subjetividade, tão característico das 

sociedades modernas; procurando cada um, no âmbito da comunhão de vida, a maior realização e 
satisfação que lhes for possível. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Queremos amar-nos... mas não 

sabemos como. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 

2001, p.335. Já Raphaële Miljkovitch destaca que a evolução da sociedade ocidental nas últimas décadas 

foi acompanhada de um rearranjo da noção da vida em comum. Haja vista antigamente, o casamento era 

tido como uma verdadeira e irretocável instituição que instaurava uma rígida estrutura hierarquizada, que 

ditava e organizava a vida em família, cujo elemento unificador repousava nas convenções sociais. Logo, 

ficava-se junto porque se estava casado e porque se tinha filhos; atualmente, embora tal preocupação 

ainda seja levada consideração quando da escolha de vida, o casal encontra-se muito mais preocupado em 

buscar sua própria satisfação pessoal. MILJKOVITCH, Raphaële. Os Fundamentos da Relação Afetiva. 

Trad. Rena Singer. Campinas: Armazém do Ipê, 2002, p.XVII. 
299Conforme Bertoldo Mateus de Oliveira Filho a cessação da exigência de castidade da mulher, a 

distinção da sexualidade relativamente ao fato biológico da procriação e a superação gradual dos 
preconceitos alusivos ao vínculo homoafetivo ocasionaram um enfoque diferente acerca da visão social 

da família; o que lhe permitiu atingir um patamar que apresenta certa diversidade conceitual. Logo, nos 

dias atuais, o casamento, que não mais goza da primazia de antes; coexistindo harmonicamente com 

uniões oficiosas e comunidades monoparentais. A quem, também, foram conferidas a rubrica de 

verdadeiras entidades familiares pelos parágrafos 3º e 4º do art.226 da Constituição Federal Brasileira; 

que, ensejando  um Direito Constitucional à felicidade, impõe que cônjuges, conviventes, companheiros, 

pais e filhos sejam encarados como pessoas vocacionadas para um projeto de vida intencional, 

consistente, profundo e, quiça, duradouro. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: 

aspectos sociojurídicos do casamento, união estável e entidades familiares. São Paulo: Atlas, 2011, p. 10. 

Joaquim Manuel da Silva afirma que a evolução galgada pelo Direito de Família atual, consagratória da 

intimidade e da realização individual/pessoal, trouxe para os ordenamentos jurídicos ocidentais a noção 
de que a família se constitui como meio para a plenitude e felicidade do indivíduo, e não o contrário. 

SILVA, Joaquim Manuel da. A família das crianças na separação dos pais: a guarda compartilhada. 

Lisboa: Petrony, 2016, p.40.  
300Para Paulo Lôbo a restauração da primazia da pessoa nas relações de família no intuito de promoção da 

afetividade é a condição primeira de adequação do Direito à nova realidade social que se apresenta de 

forma iminente e inevitável. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p.23. Já Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos esclarecem que a instituição 

familiar em si considerada não é portadora de interesses diferentes da comunidade de seus membros. Ao 

revés, visa antes o bem de todos que a integram; não ostentando uma idenentidade diferente ou muito 

menos superior ou soberana. Sendo, pois, exatamente ela quem humaniza; permitindo a sobrevivência 

pessoal ao servir de elo do ser para com o outro através da demonstração do amor. CAMPOS, Diogo 
Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. A comunidade familiar. In:  OLIVEIRA, Guilherme Freire 

Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2016, p.9-11. 
301Jussara Meirelles destaca que o sujeito virtual idealizado pela lei é reconhecido tanto por ter nome de 

família e registro, quanto por ser absolutamente livre para autorregulamentar seus próprios interesses; 

sendo-lhe possível, inclusive, eleger se contrata ou não, com quem contrata, e, até mesmo, determinar o 

conteúdo a ser contratado, tudo conforme sua conveniência. Esse sujeito conceitual tem, igualmente, 

família constituída a partir do casamento e bens suficientes para honrar os compromissos assumidos (ou 

eventualmente responder pelos danos causados a outrem); apenas apresenta um grave e inarredável 

defeito: no mais das vezes, não corresponde a um sujeito real. Uma vez que a prerrogativa, na verdade, 

não se destinaria originariamente à proteção do sujeito da relação jurídica, mas, sim, ao papel social e 

familiar que esse sujeito ocupa. MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. O ser e o ter na codificação civil 
brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: FACHIN, Luiz Edson. Repensando Fundamentos 

do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 
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mas igualmente de formação da própria família
302

, sem a necessidade da exacerbada 

carga de regras estatais
303

. Ora, a família é o que é e não o que o Estado quer que ela 

seja
304

. 

Dessa forma é ululante que a cada qual, e somente a si, cabe a escolha, 

pela entidade familiar na modalidade que melhor lhe aprouver
305

. Não sendo admissível 

                                                
302 Orlando Gomes preceitua que, quando do estudo do Direito de Família, deve-se ter em conta, 
inicialmente, seu caráter histórico. Uma vez que estar-se a tratar de um termo que varia no tempo, 

refletindo as mudanças que atestam ou confirmam sua evolução no terreno jurídico. Possuindo, como 

tendência mais recente, a de fazer da affectio a ratio única do casamento. Em seguida, há de se salietar a 

sua relatividade, posto que, a ideia que se faz da família é inexoravelmente condicionada à posição 

ideológica do observador; bem como à dimensão que, para ele, tem sua problemática sob o aspecto moral 

e sociológico. GOMES, Orlando. O Novo Direito de Família. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1984, p.26. 
303Silvana Carbonera sustenta a necessidade de preservação de uma esfera particular nas relações 

conjugais, alheia à interferência estatal, que clama pelo reconhecimento de um espaço de convivência que 

garanta aos cônjuges certo âmbito de liberdade, de atuação e de escolha, de modo que o real conteúdo 

pessoal da conjugalidade possa ser livremente construído a partir da realidade. Tendo como norte as 

diretivas gerais constitucionais e como objetivo a produção de condições para o desenvolvimento das 
personalidades de cada um deles num espaço relacional familiar. CARBONERA, Silvana Maria. Reserva 

da Intimidade – uma possível tutela da dignidade no espaço relacional da conjugalidade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p.296. Miguel Teixeira de Sousa relata que na família deve haver, necessariamente, um 

espaço de intimidade e de privacidade que o Direito não pode pretender regular; denominado, por ele 

próprio, de ajurídico, citando como exemplo o tipo de relacionamento íntimo que os cônjuges adotam, os 

valores que os pais querem transmitir aos filhos e a educação que lhes pretendem dar. SOUSA, Miguel 

Teixeira de. Do direito da família aos direitos familiares. In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de 

(Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2016, p.559. No mesmo sentido, a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem aprovada em 4 de Novembro de 1950, garante ao indivíduo, enquanto integrante de uma entidade 

familiar, a plena liberdade e o respeito, tanto pela vida privada e familiar (art. 8.º), quanto pelo o direito 
de escolha em casar e constituir família da forma que melhor lhe aprouver (art. 12.º). 
304 Nessa direção, RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido 

contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2013, p.145. STACEY, Judith. Cruising to Family Land: Gay Hypergamy and Rainbow 

Kinship. Current Sociology, nº 52, p.181-198, 2004, p.183. Teresa Arruda Alvim aponta a crescente 

tendência das pessoas em não mais admitir a imposição de padrões legais num terreno estritamente 

afetivo, pessoal, íntimista e privado, se permitido, por si própias, a opção de estar na companhia de 

alguém, de com ele permanecer, e, formar, assim, seu próprio grupo familiar. PINTO, Teresa Celina 

Arruda Alvim. Um novo conceito de família – reflexos doutrinários e análise da jurisprudência. In: 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). direitos da família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, 

p.84. Susana Almeida assevera que, embora os legisladores nacionais e internacionais tenham assegurado 
à família e à vida familiar as prerrogativas inerentes aos Direitos Humanos Fundamentais, impondo, 

como tal, sua efetiva proteção, o fizeram sem delinear os contornos precisos acerca deste conceito. Assim 

sendo, muito embora os direitos cristalizados no aflorado rol dos dispositivos fundamentais resultem num 

patrimônio de valores comuns à maior parte do globo, não raras vezes, podem apresentar conteúdo 

diverso. Devendo, pois, ser diferentemente interpretados conforme os padrões sócio-culturais instantes 

que lhes subjazem. Daí a exigência de uma intepretação objetivista e atualista, apta à proteção desta nova 

realidade social que se apresenta. ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. 

Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2008, p.15 e 17. Contudo, Sasha Roseneil recorda que, 

não obstante ter alargado o âmbito do significado do termo família de forma a abranger um leque mais 

amplo de entidade familiar, a sociologia continua a marginalizar o estudo do amor, da intimidade e do 

cuidado vividos para lá da realidade familiar. ROSENEIL, Sasha. Viver e amar para lá da heteronorma: 
uma análise queer das relações pessoais no século XXI. In: Revista Crítica de Ciências Sociais. nº 76, 

Trad. João Paulo Moreira. Coimbra, Centro de Estudos Sociais, p.33-51, 2006, p. 38. 
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que esta importante garantia fundamental constitucionalmente assegurada seja tolhida 

de forma arbitrária e injustificada
306

, em privilégio de um regramento obtuso e 

anacrônico, o qual já se encontra completamente superado, nesse aspecto, pela 

onipotente vontade do sujeito
307

. 

                                                                                                                                          
305Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos anotam que o Direito de Família 
contemporâneo, indelevelmente marcado pela introdução dos direitos da pessoa humana, desvinculou-se 

da ideia de padronização das relações familiares, negando veementemente qualquer interferência estatal 

nesse sentido. Exatamente por isso, intentou o legislador constitucional assegurar a formação de um novo 

Direito de Família diametralmente oposto ao anterior; antes dominado por princípios de hierarquia e 

tradição; hoje lastreado na promoção e realização de certos aspectos ínsitos à personalidade humana de 

cada um de seus membros. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito 

da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, 

p.19, 107. No mesmo sentido, Jaqueline Filgueras Nogueira assevera que a família encontra na 

afetividade, independentemente de sua construção, a sua pedra angular; tanto faz se nuclear, formada por 

pais separados, por pessoas homossexuais, sem pai, sem mãe, com filhos adotivos ou mesmo sem prole. 

Sempre será um locus subjetivo, onde recorremos todas as vezes que necessitarmos de referências, apoio 

e conforto para tratar das várias e intrincadas questões que a vida, diária e diuturnamente, nos apresenta. 
NOGUEIRA, Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor 

jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.61. 
306Sandra Marques Magalhães assinala que a proteção da família independe da forma como ela foi 

originada. Logo, ao lado do modelo matrimonializado, patriarcal e hierarquizado outrora prevalente, deve 

ser igualmente respeitado a constituição da família sob a forma que melhor convier e aprouver aos 

indivíduos que a compuserem; resguardadas a intimidade e a vida privada familiar num contexto de 

autodeterminação. MAGALHÃES, Sandra Marques. Aspectos Sucessórios da Procriação Medicamente 

Assistida Homóloga Post Mortem. Coimbra: Coimbra, 2010, p.35. No mesmo sentido, Cecília Macdowell 

Santos, Ana Cristina Santos, Madalena Duarte, e Teresa Maneca Lima sustentam que o Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem tem feito coexistir a definição tradicional de família, fundada no casamento, com 

os laços familiares afetivos que de fato unem uma família. Concluindo que, na verdade, esta é a única 
interpretação que se releva consoante com a expressão “qualquer pessoa” contida no art. 8.º, bem como 

com a proibição de discriminação fundada no art. 14, ambos integrantes da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos. Sendo exatamente neste contexto que, por exemplo, no Acórdão Keegan c. Irlanda, de 

26 de Maio de 1994, o referido Tribunal acentuou que a noção de família subjacente ao já citado art. 8º 

não se confinaria às relações fundadas no casamento; podendo compreender outros laços familiares de 

fato, decorrentes da circunstância das pessoas viverem juntas fora do casamento. Além disso, o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem tem ainda aliado os critérios de efetividade, de laços interpessoais e 

aparência de família, na averiguação quanto à existência de vida familiar entre pessoas sem ligação de 

parentesco, casamento ou adopção. Tendo sido efetivamente estes os critérios utilizados para reconhecer a 

existência de vida familiar em Acórdão c. Reino Unido proferido em 22 de Abril de 1997. Reconhecendo 

que a relação existente entre um transexual submetido à cirurgia de reconversão, sua companheira, e a 
criança originada após a realização de inseminação artificial com doador, não se distinguia da noção 

tradicional de vida familiar. SANTOS, Cecília Macdowell; SANTOS, Ana Cristina; DUARTE, 

Madalena; LIMA, Teresa Maneca. Homoparentalidade e desafios ao direito: o caso Silva Mouta na 

justiça portuguesa e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. In: Revista Crítica de Ciências 

Sociais, n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.43-68, 2009, p. 59 e 60. 
307António Marcelo Reis aponta que a vida familiar encontra-se indelevelmente insculpida no universo da 

vida privada, constituindo uma noção ampla que abarca a integridade física e moral do indivíduo, a sua 

identificação, orientação e vida sexual, o seu nome, as informações relativas à sua saúde, a sua identidade 

étnica, o seu direito à realização pessoal e a estabelecer relações com os seus semelhantes e com o mundo 

exterior. Logo, a noção de vida familiar é autônoma e não depende das ordens nacionais; tendo como 

cerne irrestringível o direito de viver junto, em termos que permitam a formação e manutenção de laços 

afetivos que demonstrem uma vontade de vida em comum. REIS, António Marcelo. Parentalidade e 
filiação – Filiação e parentalidade à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 

1ª ed. Edição. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 03 jun 2019]. Disponível na 
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Silmara Domingues Araújo Amarilla
308

 constata que –– ao deixar de 

encontrar arrimo na família matrimonializada, bem como abandonando qualquer 

subordinação ao sexo –– a parentalidade passou a colher fundamento em outros valores 

e princípios diretivos; notadamente no prestígio da pessoa humana e na 

sobrevalorização da vontade juridicamente qualificada e externada no projeto parental 

(o desejo pela progenitura e sua concretização a partir do processo de parentalização). 

Sob esse prisma, nota-se que os avanços tecnológicos experimentados na área de 

pesquisa das origens e de reprodução humana, possibilitaram, ao mesmo tempo, além, 

da investigação e, consequente, definição de ancestralidade genética do indivíduo, o 

processo de desbiologização da paternidade
309

. Logo, ainda que os indivíduos 

carreguem os genes que neles habitam não se resumem apenas a eles; uma vez que 

também são resultado de um construído articulado a partir de elementos sociais, 

culturais e psicológicos aportados por aqueles que desempenham os papéis parentais 

cotidianamente, independentemente da transmissão de qualquer carga genética. 

Todavia, se a superação do determinismo genético produziu efeitos extremamente 

benéficos para a leitura de um Direito de Família mais consentâneo com a realidade, 

rompendo com a estrutura absolutista, monológica e coercitiva dos vínculos parentais a 

partir de seu encarceramento em verdades científicas, também é fato que a edificação da 

parentalidade jurídica contemporânea, alicerçada no pluralismo e, sobretudo, na 

dignificação de seus partícipes, não deve se assenhorear de um modelo vincular rígido e 

inflexível, que intente alçá-la ao posto da grande verdade incontestável. 

É inegável, que, ao lado família nuclear, existem outras modalidades que 

se formam e que igualmente necessitam da proteção jurídica estatal que lhes resguarde e 

proteja; sendo inconcebível, por conseguinte, que, nos dias atuais a referida tutela seja 

                                                                                                                                          
internet:<URL:http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/Parentalidade_e_filiação.pdf.>. ISBN978-

972-9122-98-9. 
308AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.156, 157, 163, 166 e 167. 
309Hilda Ledoux Vargas relata que a antropologia ofertou um contributo decisivo para a desnaturalização 

da família, até então restrita à biológica, deslocando a atenção da unidade em si considerada para as 

relações de parentesco. Assim, o foco principal dos estudos antropológicos enxergou além da unidade 

mínima definida pelas três relações básicas do parentesco (aliança, filiação e consanguinidade), passando 

a centrar-se no grupo familiar enquanto um sistema complexo e permeável pelas várias e variadas 
realidades que o circundam. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as 

famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.78. 
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exclusivamente dispensada apenas aos grupos que predeterminadamente se adequem ao 

modelo legal estabelecido
310

.  

Assim sendo, vivenciamos um momento de nítida incidência/influência 

da teoria dos Direitos Fundamentais
311

 junto ao Direito de Família
312

, o qual impõe uma 

profunda e completa reestruturação nos Direitos Individuais clássicos
313

, que, 

atualmente interpretados sob a égide da Constituição
314

, modificaram completamente os 

                                                
310Rodrigo da Cunha Pereira atesta que a lista dos novos arranjos familiares é grande, comportando, 

dentre outros, as famílias recompostas, reconstituídas, binucleres, casais com filhos de casamentos 

anteriores e seus novos filhos, casais sem filhos, casais homossexuais, etc. Independentemente da 

respectiva forma de constituição, o fundamental é auferir se os sujeitos que se dispuseram a unir-se o 

fazem pelos laços afetivos e se constituíram uma entidade familiar que está além de um convívio 

supreficial e despretencioso. Se assim for, devem ser tomados e protegidos como família. PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadoresdo direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p.199. 
311Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos confirmam que tal contexto engendrou o 

surgimento do Direito Constitucional da Família que, ao estabelecer suas normas fundamentais, passou a 
constituir a base deste importante ramo do Direito Civil. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica 

Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. 

Coimbra: Almedina, 2017, p.36. 
312Norberto Bobbio observa que no século passado, à medida que a contraposição entre sociedade civil e 

Estado ganhava espaço e se evidenciava a prioridade da primeira em relação ao segundo, preconizava-se 

o advento do momento privativista do Direito. Porém, em seguida, deu-se exatamente o contrário; pois, já 

no início deste século restou evidente o inexorável declínio das instituições tradicionais do Direito 

Privado em face da progressiva publicização do sistema jurídico. BOBBIO, Norberto. Da estrutura à 

função: novos estudos de teoria do direito. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007, 

p.147. Luis Edson Fachin anota que ante a forte constitucionalização do Direito de Família em prol da 

realização da dignidade humana, o privado não se mais se restringe apenas ao direito das relações 
domésticas da família; assim como o público não mais somente representa o direito que diz respeito ao 

Estado e ao político. FACHIN, Luiz Edson. Curso de Direito Civil: elementos críticos do direito de 

família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.42 e 43. Canotilho pondera que a afirmação da igualdade de 

todos os indivíduos, a supressão da hereditariedade e, principalmente, a proibição da escravatura 

expressam, de forma nítida, categórica e indubitável, a aplicação dos Direitos Fundamentais na ordem 

jurídica privada. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Civilização do Direito Constitucional ou 

Constitucionalização do Direito Civil. In: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis Santiago 

(Orgs.). Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p.110. 
313Lucas Abreu Barroso esclarece que muito embora a fronteira da transmodernidade demonstre que uma 

das suas principais caracterísiticas seja a desreferencialização do sujeito, perdendo a humanidade suas 
crenças e ideologias, e, refletindo no espaço social a gradual destruição dos valores fundamentais que 

serviam de referenciais comunitárias como a família; a individualização confronta a cidadania, causando-

lhe sérias deteriorações e cuja tendência a liberdade sem precedentes traga consigo a responsabilidade de 

enfrentar tais consequências; a entidade familiar passou a ser encarada como um ambiente de direitos, um 

espaço para alocuções normativas, encerrando na perspectiva projetos e discursos a fórmula Direito-

família-sociedade. Restando evidente, ante sua posição constitucional, o intuito do legislador em fomentar 

e assegurar a construção de uma vida decente centrada na figura do sujeito enquanto cidadão, visando a 

superação do individualismo em proveito dos interesses sociais. BARROSO, Lucas Abreu. 

Desmistificando as relações de família no novo direito civil. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.128 e 

129. 
314Renata Vilela Multedo e Maria Celina Bodin de Moraes ressaltam que por meio das constituições, após 

a segunda guerra mundial, o Estado, até então inimigo das minorias, protagonista da repressão e da 
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alicerces básicos de sustentação da entidade familiar
315

. Desse modo, deixou esta de ser 

enxergada sob o prisma único da onipotente garantia de transmissão da propriedade ao 

herdeiro genético legítimo
316

; passando, atualmente, a englobar o direito subjetivo de 

liberdade para planejar e encetar um projeto de tanto de vida, quanto de felicidade 

pessoais
317

, que, também sob a ótica dos filhos consiste num direito básico de ter 

                                                                                                                                          
imposição da moral dominante, como se fosse a única legítima, cedeu lugar à tolerância e à inclusão 

social; inaugurando, assim, uma nova fase do Direito de Família, baseada no pluralismo, onde novos 

arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir família. Dessa forma, transcendeu o modelo de 

rígida organização autoritária para tornar-se forma de convivência solidária, na qual se desenvolve de 

modo livre a personalidade humana. Ora, em termos de conjugalidade o casal apenas existe se (e 

enquanto) representa a vontade dos cônjuges, não cabendo ao Estado restringir sua constituição, ou 

mesmo dificultar sua dissolução; uma vez que a descoberta do caminho de realização do respectivo 

projeto de vida pertence, de forma exclusiva ao casal. Logo, em se tratando de pessoas livres e iguais, soa 

anacrônica a incessante heteronomia em matéria tão íntima, justificando-se a interferência estatal somente 

quando necessária para garantir o exercício da liberdade. MULTEDO, Renata Vilela; MORAES, Maria 

Celina Bodin de. Liberdade e afeto: reflexões sobre a intervenção do Estado nas relações conjugais. In: 

PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias 
(Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.491. 
315Segundo Julie Cristine Delinski a entidade familiar vem sofrendo inúmeras mudanças, onde o outrora 

ambiente legítimo para procriação e transmissão torna-se um centro de existência lastreado no afeto, 

protegido pelo muro espesso da vida privada, oferecendo, num mundo duro, abrigo e proteção; cujos 

alicerces repousam em valores como solidariedade, fraternidade e ajuda mútua. DELINSKI, Julie 

Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.99. Na mesma direição Giselda 

Hironaka corrobora que as relações interparentais atualmente encontram-se moldadas muito mais em um 

patamar igualitário que sobre uma torre de poder, onde os mais velhos desenvolvem com os mais novos 

uma convivência harmoniosa e produtiva, aprendendo e ensinando reciprocamente. Fazendo com que as 

relações hierarquicas, até então baseadas na obediência cega aos modelos de repetição tradicional, cedam 

espaço para os novos paradigmas norteadores das relações parentais no seio da família contemporânea, 
como o afeto, o amor, a cooperação, a mútua proteção e a sadia cumplicidade entre seus membros. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante travessia dos tempos e a renovação dos 

paradigmas: a família, seu ”status” e seu enquadramento na pós-modernidade. In: BASTOS, Eliene 

Ferreira; DIAS, Maria Berenice (Coords.). A família além dos mitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, 

p.64. 
316Roberto Paulino de Albuquerque Júnior explicita que, incorporando uma metodologia 

constitucionalizada do Direito Civil, o Direito de Família abandona o viés patrimonializante próprio do 

Estado Liberal. Passando a valorizar muito mais as relações familiares, segundo seu prioritário aspecto 

existencial, que o caráter econômico nelas eventualmente envolvido, que fora posto em segundo plano. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. Ensaio introdutório sobre a teoria da responsabilidade 

civil familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, 
Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo 

Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.398. 
317José Renato Nalini aponta uma profunda alteração na família e, consequentemente, nas relações dela 

decorrentes, aceitando a sociedade, com naturalidade, as novas conformações de convívio, e, embora o 

casamento continue a merecer a tutela da lei, ao seu lado erigiram-se outros conceitos para os demais 

perfis de partilha existencial. Por exemplo, o concubinato, que sempre existiu, foi reabilitado da 

conotação pejorativa que o tisnava; tendo sido o constituinte bastante sensível a esse novo quadro, ao 

contemplar-lhe a união estável, outro rótulo para situação idêntica, porém, escoimado da carga repulsiva 

que sempre acompanhou a figura mais frágil da concubina, resquício do machismo que impregnava, 

dominava e ditava a cultura, e, por consequência, o Direito então vigente. E não parou por aí, ao lado do 

casamento e da união estável novos desenhos também se delinearam, tais como relações ocasionais e não 

duradouras, mas, geradoras de prole ou de efeitos patrimoniais, filiação autônoma desvinculada de 
sociedade conjugal e filhos oriundos de fecundação in vitro ou barriga de aluguel. NALINI, José Renato. 

Ética e Família na Sociedade Pós-Moralista. In: COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Coord.). Estudos 
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família e de crescer num ambiente digno e sadio
318

, com o mínimo de atendimento às 

respectivas necessidades fundamentais, quer patrimoniais, quer afetivas
319

. 

Dessa forma, passa a pessoa humana, com suas aspirações e interesses, a 

ser colocada no centro da família
320

, cujo objetivo central não mais repousa nas funções 

                                                                                                                                          
Jurídicos em Homenagem ao Centenário de Edgard de Moura Bittencourt: a revisão do direito de 

família. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p.386. No mesmo sentido, Heloisa Helena Barboza aduz que, tão 

importante quanto às prescrições legais, os vínculos afetivos e os papéis sociais por eles gerados 

finalmente passaram a ser reconhecidos pelo Direito. De que é exemplo cabal a união estável, que, gerada 

por laços afetivos entre homem e mulher não casados entre si, chegou a ser considerada imoral no início 
do século passado e, somente após décadas de batalhas judiciais, foi reconhecida como verdadeira 

entidade familiar. Porém, não sem antes passar pelo concubinato e pelo companheirismo. BARBOZA, 

Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de Direito das Famílias 

e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.10, jun./jul. 2009, p.25 e 26. 
318Conforme relata Maria Christina de Almeida o interesse público estatal foi, simultaneamente e aos 

poucos, Mudando seu foco de atenção e deslocando seu olhar, até então, fixo no Código Civil, para a 

realidade social vigente. Com vistas a acabar, tanto com a injusta e injustificada discriminação entre as 

diferentes categorias de filiação (legítimos, ilegítimos ou adotados), quanto a tutelar o imenso número de 

filhos carentes de proteção jurídica. Procurando, inicialmente, nesse rumo, amparar os frutos que, embora 

oriundos de uniões não submetidos ao modelo positivado, nem por isso ostentariam menor direito ao 

status de filho, evidenciando, já daí, a crise do sistema clássico; cuja superação somente seria possível 
com uma completa e renovada oxigenação, mormente pelo reconhecimento e adoção de uma política em 

favor do filho desfavorecido pela situação jurídica de seus progenitores. ALMEIDA, Maria Christina de. 

DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.110. 
319Rosa Martins infere que a entidade familiar moderna assumiu a função essencial e irredutível de 

“grande mediador cultural”. Fomentadora do nascimento do homem enquanto ser sociocultural, 

operacionalizando-se como instrumento de formação da pessoa, destinada a realizar de forma privilegiada 

o pleno desenvolvimento da personalidade de cada um dos seus membros. Um espaço de realização 

pessoal onde se satisfazem e vêem satisfeitas as necessidadades existenciais do ser humano, tais como 

convivência, afetividade e solidariedade. Porém, a nova família não é caracterizada apenas por estas 

novas funções que desempenha, mas, também, por uma estrutura completamente renovada que promove 

esse mesmo desempenho. Já não mais assentada na ultrapassada estrutura hieráquica, em que predomina a 

sujeição à autoridade do marido e pai “chefe de família”, mas, sim, numa base igualitária, democrática e 
participativa, fundada nos valores da afetividadae, solidariedade, respeito mútuo e cooperação entre seus 

membros. MARTINS, Rosa. Menoridade, (In)capacidade e Cuidado Parental. Coimbra: Coimbra, 2008, 

p.155 e 156. 
320Eduardo Bittar conclui que uma série de transformações no modo de vida, tais como a urbanização, e 

toda uma gama de novas exigências de qualificação; bem como o aumento da competitividade nas 

relações de trabalho trouxe novos desafios à sociedade, que afetaram diretamente a identidade da família. 

Afrouxando os laços e degradando o ethos interor, ensejando a derrocada da força centrípeta da casa que 

impunha o olhar para dentro de si. Agora, ao revés, os olhares são cada vez mais direcionados ao exterior, 

donde a autoidentidade de seus membros se torna cada vez menos aderente e mais escorregadia, e a busca 

constante pela unidade cede em prol da realização do indivíduo. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. 

Família, sociedade e educação: um ensaio sobre individualismo, amor líquido e cultura pós-moderna. 
Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Magister, IBDFAM, n. 0, out./nov. 2007, p.13 e 

14. Ricardo Lucas Calderón assinala transparecer, assim, o aspecto subjetivo nas relações interpessoais. 

Vale dizer, houve a percepção de que a pessoa, enquanto indivíduo particular poderia deliberar sobre seus 

próprios relacionamentos, e optar, de acordo com seus interesses pessoais, pela forma de viver em família 

que melhor lhe aprouvesse. Não imperando mais outras instâncias a decidir pelo destino afetivo e 

matrimonial das pessoas, cabendo exclusivamente a cada um, no exercício da sua individualidade e 

subjetividade, livremente, exercer sua escolha, já sendo possível daí afirmar que o afeto constitui a 
matéria prima da subjetividade. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de 

Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.201. 
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econômicas, religiosas, políticas ou de perpetuação de gerações
321

, mas, sim, na livre 

escolha e no amor, que autenticam as relações familiares
322

. Sendo, por isso, a 

realização íntima do casal
323

 e o desenvolvimento regular da personalidade dos filhos a 

razão fundamental que alicerça esta comunhão de vida
324

. 

Ora, por constituir a base da sociedade, família necessita e merece, 

indubitavelmente, especial proteção por parte do Estado
325

, devendo esta ser-lhe 

                                                
321Nesse sentido, RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido 

contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2013, p.97. VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. nº21, p.400-418, 1979, p.413. LÔBO, Paulo Luiz 

Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.15. Pereira Coelho e Guilherme de 

Oliveira frisam que, com o passar do tempo, a evolução do conceito de entidade familiar vem 

abandonando algumas das funções tradicionais que sempre lhe foram intrínsecas, e representavam seus 

corolários mais inerentes, inexoráveis e absolutos. Dentre elas, a função política (estruturada sobre o 

parentesco agnatício, assentava-se na ideia de subordinação/sujeição ao pater familias), a função 

econômica (unidade de produção), bem como, o ideário de meio próprio e legítimo para transmissão de 
patrimônio após a morte do respectivo titular. Vindo, dita desfuncionalização, curiosamente, a reforçar as 

funções essenciais e irredutíveis do grupo familiar, lastreadas na mútua gratificação afetiva entre os 

cônjuges e na socialização dos filhos, por meio da transmissão da cultura enquanto conjunto de normas, 

valores, e modelos de comportamento do indivíduo. Desempenhando o papel de grande mediador, 

fomentando a formação sócio-cultural e dando à luz ao ser social após seu nascimento físico. COELHO, 

Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 

5ª ed. Coimbra: Coimbra, 2016, p.100 e 101. 
322Cláudia Pozzi observa que, para a efetividade do Direito, a força interior das práticas e vivências da 

afetividade são fontes plurais que clarificam o modelo da atualidade; fundado na legalidade formal da 

validade das relações familiares (lícita/ilícita, reconhecida ou não) e complexificada na pós-modernidade 

pela autodeterminação dos indivíduos no campo das afetividades. Impondo ao Direito o grande desafio de 
reavaliar a teoria e a prática, o universal e o particular para a construção de uma nova consciência no 

jurista, em que, cada vez mais, já não são mais aceitáveis normas jurídicas monistas e de conteúdo rígido. 

POZZI, Cláudia Elizabeth. (Trans) Fronteiras da Parentalidade – OS Olhares Epistemológicos de Grossi e 

Arnauld no Campo das Famílias. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Orgs.). Pensamento 

Crítico do Direito Civil Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011, p.45. 
323José Carlos Teixeira Giorgis lembra que o verdadeiro fator de identificação familiar repousa num tipo 

de afeto especial, que, por meio de um convívio diário e diuturno, vincula fortemente essas pessoas, que 

se afeiçoam, e, conjugam tão intimamente suas vidas, que se tornam cônjuges em relação aos meios e fins 

de sua afeição, gerando, não apenas efeitos patrimoniais, morais ou econômicos, mas, principalmente, o 

afeto conjugal. GIORGIS, José Carlos Teixeira. Direito da Família Contemporâneo. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, p.94. 
324Eduardo de Oliveira Leite infere que a nova família, estruturada nas relações de autenticidade, afeto, 

amor, diálogo e igualdade, em nada se confunde com o modelo tradicional.  Este quase sempre próximo 

da hipocrisia, do fingimento e da falsidade institucionalizada; haja vista atualmente, a noção de vida em 

comum repousar soberana sobre a solidariedade constantemente provocada pela intensidade afetiva. 

Assim, a família que desenvolve um contubérnio lastreado no afeto e na responsabilidade mútua 

desempenha papel decisivo no rumo dos fatos sociais, pois, é exatamente ela quem determina as 

verdadeiras valorações que orientam o convívio humano em sociedade. Tratado de Direito de Família: 

Origem e Evolução do Casamento. Curitiba: Juruá, 1991, p.367. 
325Mauro Nicolau Júnior ressalta que a dignidade da pessoa humana, colocada no ápice do ordenamento 

jurídico, encontra na família o solo apropriado para o seu enraizamento, e, consequente, desenvolvimento. 

Daí a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de fornecer especial e efetiva proteção à família, 

independentemente de sua espécie. Propondo, por intemédio da repersonalização das entidades familiares, 
preservar-lhe seu tesouro mais precioso: o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, 

o projeto de vida em comum. Permitindo, assim, o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada 
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conferida exatamente pela condição de verdadeiro núcleo doméstico
326

. Pouco importa 

se oriunda de uma união heterossexual formalmente constituída ou não
327

; uma vez que 

a referida proteção não se encontra condicionada à opção sexual de seus integrantes, 

formalidades cartorárias, celebração civil ou liturgia religiosa
328

. Deve sim, 

independentemente disso, ser resguardada em face de desempenhar o ambiente 

institucional, sagrado e próprio para a efetivação de inúmeros Direitos Fundamentais 

constitucionalmente assegurados
329

. 

                                                                                                                                          
partícipe, com base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas. NICOLAU JÚNIOR, 

Mauro. Paternidade e coisa julgada: limites e possibilidades à luz dos direitos fundamentais e dos 

princípios constitucionais. 4ª reimp. Curitiba: Juruá, 2008, p.73. 
326 Como bem retratado por Elisabeth Badinter, a nova família constitui-se numa unidade sentimental, 

num ninho afetivo que engloba marido, esposa e filhos, protegido de toda e qualquer intrusão externa pelo 

muro de sua vida privada. Elevando-se, pouco a pouco, como ofendículo impetitivo das mazelas da 
grande sociedade, cujos tijolos e cimento são formados pelo amor, que protege o casal da coletividade e 

do controle por ela outrora exercido. Constituindo, assim, o refúgio onde a família se fecha voltando-se 

para si própria, nas pequenas residências íntimas, privadas e confortáveis, com entradas particulares que 

abrigam do infortúnio; onde comungam da sala de refeições e juntos se aquecem diante da mesma lareira 

doméstica. BADINTER, Elisabeth. Um Amor Conquistado: o Mito do Amor Materno. Trad. Waltesnir 

Dutra. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 179. 
327Roberta Tupinambá infere já encontrar-se, definitivamente, superado o conceito tradicional de família 

patriarcal unida por laços exclusivamente biológicos em que a instituição do casamento era negociada, 

para um conceito de família afetiva, que admite uma pluralidade de entidades familiares; cujo fomento é 

marcadamente orientado pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade, da 

solidariedade e do cuidado. TUPINAMBÁ, Roberta. Os princípios do cuidado e da afetividade à luz das 

famílias recompostas. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, 

Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: 
Atlas, 2017, p.531. 
328 Cfr. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e 

os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.61 e 62. Nesse sentido, destaca-se, 

ainda, o voto do Min. Marco Aurélio Mello, no julgamento conjunto da ADIN 4.277/2009-DF e da ADPF 

132/2008-RJ pelo Supremo Tribunal Federal, em 05/05/2011, que identifica uma nítida modificação 

paradigmática no Direito de Família, quando, a partir de então, passa a ser também das famílias plurais, e 

não somente da matrimonial resultante do casamento. Haja vista em detrimento do patrimônio, elegeram-

se o amor, o carinho, e a afetividade entre os membros como elementos centrais de caracterização da 

entidade familiar, alterando a visão tradicional sobre a família. Que, agora, deixa de servir a fins 

meramente patrimoniais para existir como vetor que possibilita a obtenção de uma vida plena comum 

entre seus membros. Mais adiante, ainda no mesmo julgamento, o Min. Celso de Mello em seu voto 
ratifica que se tornou inexoravelmente indiscutível que, atualmente, o novo paradigma no plano das 

relações familiares, para fins de estabelecimento de direitos/deveres dos vínculos daí oriundos, 

consolidou-se na existência e no reconhecimento do afeto. Representando este um dos mais significativos 

fundamentos da família contemporânea, qualificando-se, para além de sua dimensão ética, como um 

verdadeiro valor jurídico impregnado de perfil constitucional. Já o Min. Carlos Ayres Britto relatou que, 

no respectivo tratamento constitucional não fora emprestado ao substantivo “família” nenhum significado 

ortodoxo ou da própria técnica jurídica, e, exatamente por isso, não se deve atribui-lhe interpretação 

reducionista; uma vez que, a Constituição, ao utilizar essa expressão, não limitou sua formação a casais 

heteroafetivos ou qualquer outra formalidade, ao contrário, como instituição privada que é, deve ser 

voluntariamente constituída entre as pessoas. Porém, mantendo com o Estado e a sociedade civil uma 

necessária relação tricotômica. 
329 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro reconheceu que a concepção constitucional do casamento, 
diferentemente do que ocorria com os diplomas superados, deveria ser necessariamente plural, porque 

plurais também são as famílias. E, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do 
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Susana Almeida e Zamira de Assis
330

 relatam que nos períodos pós-

industrial e pós-guerra
331

 eclodiu, nas sociedades ocidentais, dentro das próprias 

famílias, a afirmação de ideais democráticos oriundos da proclamação dos princípios da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana nas respectivas cartas constitucionais
332

. O 

triunfo destes valores no quadro familiar impôs o respeito à individualidade de cada 

membro da família, que – além de libertar a mulher do estatuto desigual que a 

agrilhoava – ainda afirmou a autonomia e consequente responsabilidade dos indivíduos 

sobre sua respectiva vida sexual e afetiva
333

. Tal mutação originou múltiplas e 

profundas alterações nas estruturas sociais, demográficas e legislativas da entidade 

                                                                                                                                          
Estado, mas, apenas o intermediário de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua 

inalienável dignidade. STJ, REsp n. 1.183.378-RS, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicado em 

25/10/2011. 
330ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.16, 17, 89 e 109. 
331 Waldyr Grisard Filho conclui que muitos dos valores que sustentavam a era moderna ruiram a partir da 

segunda metade do século XX, marcado por uma crise geral da civilização que gerou um grande 

descontentamento cujo ponto máximo residia nas duas grandes guerras mundiais que marcaram esse 

período. GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.62. 
332Jane Reis Gonçalves Pereira corrobora que a retomada da cultura dos Direitos Humanos ocorrida no 

pós-guerra como reação aos traumas do holocausto representava um contexto favorável ao 

estabelecimento da discussão acerca de quem realmente seriam seus destinatários. De fato, em meados do 

século XX, os Direitos do homem voltaram a ostentar o prestígio que desde as revoluções liberais não 
lhes era conferido; florescendo, tanto nos planos nacionais, revelados pelos amplos catálagos de Direitos 

Fundamentais contidos nas Cartas Políticas nesse período editadas, quanto no plano internacional, que, 

pela Declaração Universal de 1948, dava início ao processo de generalização da tutela internacional dos 

Direitos Humanos. Ora, não se discute que a incidência desses direitos vincula a atuação do Poder 

Público em todas as suas expressões (admnistrativa, jurisdicional e legislativa), de modo que é totalmente 

lícito afirmar que o Estado seja o principal destinatário das referidas normas. Contudo, já é de comunis 

opinio na teoria constitucional que este aspecto se mostrou insuficiente, sendo necessário, pois, para a 

efetiva proteção da pessoa humana, que seu âmbito de atuação seja considerado como um todo unitário. 

Abarcando não apenas as relações jurídicas referentes ao ente público, mas, também, as travadas entre os 

particulares. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito 

Fundamental nas Relações Jurídicas entre Particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova 
Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p.133, 137 e 138. 
333 Margarida Mesquita aduz que, nos países ocidentais, a Parentalidade vem sofrendo relevantes 

impactos oriundos das mudanças ocorridas nas sociedades, em geral, e nas famílias, em particular. Assim, 

entre as diferentes mudanças com impacto na Parentalidade destacam-se algumas verificadas no sistema 

sociopolítico e cultural; bem como outras nas próprias famílias em si. Sendo particularmente relevantes as 

verificadas em face do crescente interesse pelas crianças e pela infância, a progressiva integração das 

mulheres (mães) no mercado de trabalho e as alterações ocorridas nas relações Estado-Família. Dessa 

forma, enquanto sistemas abertos, as famílias tanto integraram, quanto simultaneamente impulsionaram, 

essa profunda e relevante mudança. MESQUITA, Margarida. Parentalidade e filiação – os tempos 

modernos. 1ª ed. Edição. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 03 jun 2019]. Disponível 

na internet:<URL: http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/Parentalidade_e_filiação.pdf.>. ISBN 
978-972-9122-98-9. 
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familiar
334

, criando um modelo de família desinstitucionalizado
335

 – e como tal, livre da 

ingerência de códigos sociais externos
336

. Dessa forma, a sólida barreira legalista da 

filiação que fazia recair sobre os ombros dos filhos a (ir) responsabilidade sexual de 

seus genitores
337

 finalmente cedeu ante os princípios insculpidos nas convenções 

                                                
334Silvana Carbonera anota que em face das inúmeras transformações sociais privilegiadoras de outros 

valores, seria impossível que se mantivesse na sociedade os mesmos contornos da família. Dessa forma, 
ante a valorização da dignidade, liberdade e igualdade, o afeto foi obtendo maior espaço nas relações 

familiares contemporâneas. CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de 

família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do I Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p.497. Giselda Hironaka 

ratifica que mudam os homens, mudam seus agrupamentos sociais; mudam as instituições mudam os 

institutos jurídicos; muda a família, mudam as relações familiares, não para serem outras, mas, para 

desempenharem novos e distintos papéis. Assim, contrói-se a família eudemonista, na qual se acentuam 

as relações de sentimentos entre os membros do grupo, valorizando as funções afetivas no sentido de 

toná-la o refúgio privilegiado das pessoas contra as pressões econômicas e sociais. Sendo o que mais 

conta, portanto, a intensidade das relações pessoais entre seus membros; e, embora assuma novas formas 

e características, não perdeu seu lugar no imaginário das pessoas como o sublime espaço para a 

concretização dos ideiais de felicidade. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante 
travessia dos tempos e a renovação dos paradigmas: a família, seu “status” e seu enquadramento na pós-

modernidade. In: BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice (Coords.). A família além dos mitos. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.59. 
335Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos atestam que à medida que as relações familiares 

vão se privatizando, visando única e exclusivamente assegurar os interesses e a felicidade das partes, o 

Direito de Família tradicional é mitigado por outras normas de Direito; dentre elas o Constitucional, cujo 

escopo é o de erigir a pessoa humana como elemento fundamental e essencial do grupo familiar. Assim, a 

derrocada função de veículo de transmissão dos bens e do estatuto social libertou os membros da entidade 

familiar da inócua manutenção dos “interesses” dela em si considerados. Passando estes a prosseguir 

livremente com suas propensões pessoais, tendo como único objetivo o livre desenvolvimento da 

respectiva personalidade, conforme os princípios éticos que regem a coletividade e com as características 
específicas da pessoa em causa. Transformando a autoridade em serviço, a imposição em conselho e, 

pois, cada integrante num ser para os outros e com os outros; exigindo o Estudo do Direito da Família, 

ainda mais que o dos outros ramos, o abandono de preconceitos com que os juristas têm sido deformados, 

mormente o de que o ser humano é essencialmente antissocial e, exatamente por isso, deve ser coagido a 

viver em sociedade. Bem como, o de que só há norma jurídica com sanção. CAMPOS, Diogo Leite de; 

CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica 

Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.117, 118, 126 e 127. Já conforme Pereira Coelho e 

Guilherme de Oliveira a desfuncionalização da família reforçou sua intimidade, permitindo, assim, que 

aflorassem as funções essenciais e irredutíveis do grupo familiar. COELHO, Francisco Manuel Pereira e 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 

2016, p.101. 
336José Reinaldo de Lima Lopes afirma que do uso continuado da palavra família podemos pensar muita 

coisa; porém, jamais se olvide do fato de que nem a continuidade do uso dessa terminologia foi capaz de 

esconder a descontinuidade de suas práticas. LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições 

introdutórias. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.6. Stefania Bernini preceitua que o termo “família” apenas 

continua a ser utilizado ante a completa ausência de outro mais adequado capaz de substitui-lo. 

BERNINI, Stefania. Family Life and Individual Welfare in Post-War Europe: Britain and Italy 

Compared. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, p.12. Para David Morgan o termofamíliaseria mais 

corretamente utilizado num sentido adjetivo que propriamente substantivo, propondo uma noção de 

práticas de família, mais adequada aoscrescentes níveis de desagregação e recomposição familiar. 

MORGAN, David Hopcraft John. Family Connections. Cambridge: Polity, 1996, p.27. 
337Eduardo de Oliveira Leite infere que o Texto Constitucional não obriga quem quer que seja a assumir 

uma paternidade que não deseja, sendo mesmo impossível de fazê-lo sem o cometimento de uma 
flagrante violência, não tanto à pessoa, mas, a própria ideia de paternidade. Assim entendida como a 
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internacionais de direitos e nos textos constitucionais
338

. Erigiu a dignidade da pessoa 

humana e a proteção à criança e ao adolescente a um patamar muito superior ao ditado 

pelos interesses mesquinhos da moral convencional
339

. Forçou, ademais, o Direito de 

Família –– até então extremamente avesso às mutações dos preceitos morais –– a 

reformular seus conceitos
340

, passando a reconhecer um modelo mais igualitário de 

                                                                                                                                          
intensa relação amorosa de autodoação, gratuidade e engajamento íntimo, independentemente de 

imposição coativa. Dessa forma, embora ser pai ou mãe deva constituir uma decisão pessoal e livre, 

jamais pretendeu a Constituição fornecer um arcabouço legal que justificasse a não assunção das 

responsabilidades daí decorrentes. Pois, mesmo que o genitor não queira assumir a paternidade plena, 

confirmada pelo nascimento, ainda substirá alguma responsabilidade em relação ao menor. Consistindo 

seu verdadeiro intento em ultrapassar de vez a antiga hipocrisia que, arduamente mantida sob o peso das 

aparências, cede agora ante a excelência da realidade; garantindo uma supremacia extraordinariamente 

imantada de efeitos oriundos da parentalidade responsável. LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito 

de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p.101. 
338A título ilustrativo, nesse mister, cita-se o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 

conferiu o caráter de entidade familiar à união homoafetiva que irradia pressupostos de união estável. 
Impondo-se o reconhecimento de todos os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos 

princípios da liberdade, da proibição de preconceitos de qualquer natureza, da igualdade e dignidade da 

pessoa humana. TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.06.930324-6/001, 7ª CC, Relª. Desª. Heloisa Combat, 

publicado em 27/07/2007; Apelação Cível n. 1.0024.05.750258-5/002, 7ª CC, Rel. Des. Belizário de 

Lacerda, publicado em 23/11/2007. Por seu turno o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro entendeu que a 

união afetiva formada por pessoas do mesmo sexo, ainda que despida de normatividade, tem, cada vez 

mais, batido às portas do Judiciário, clamando por tutela; circunstância que não pode ser ignorada, tanto 

pelo julgador, quanto pelo legislador. Que devem estar preparados para atender às demandas surgidas de 

uma sociedade com estruturas cada vez mais complexas, a fim de albergar, na esfera de entidade familiar, 

os mais diversos arranjos vivenciais. E, embora o Direito não regule os setimentos, não pode se furtar a 

definir as relações com base nele geradas; devendo o núcleo do sistema jurídico, muito mais, garantir as 
liberdades asseguradas, que, propriamente, impor limitações na esfera pessoal dos seres humanos. 

Cabendo aos tribunais, ante o descompasso da lei civil com a realidade, prestar a tutela jurisdicional 

cabível no sentido de promover e garantir os parâmetros humanitários que norteiam o ordenamento 

jurídico, exercitando raciocínios de ponderação para apaziguar os espíritos em conflito, não podendo se 

furtar a ver ou dizer o novo. Assim, como já o fez em tempos idos, quando emprestou normatividade aos 

relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir, por consequência, o instituto da união estável. 

STJ, REsp n. 1.026.081/RJ, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 08/02/2010. 
339Silvana Carbonera assevera que a verdadeira paternidade decorre muito mais de amar e servir que, 

propriamente, do fornecimento de material genético. CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do 

afeto nas relações de família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do I Congresso Brasileiro 

de Direito de Família. Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p.488. 
340Conforme Anderson Schreiber não se pode encarar o Direito de Família como um conjunto de normas 

destinado à proteção de entidades familiares, quando, na verdade, seu objeto consiste nas relações de 

família ostentadas por cada pessoa humana, cuja dignidade merece a mais elevada proteção por parte do 

ordenamento constitucional. Logo, não deve ser enxergada como valor em si, mas, tão somente, como 

comunidade funcionalizada à proteção e ao desenvolvimento da personalidade daqueles que a integram. 

Dessa forma, a referência às entidades familiares, expressão cuja utilidade consiste em revelar a abertura 

da tutela jurídica a múltiplas formas de manifestação do fenômeno familiar, não pode resultar, de modo 

algum, na renúncia a um olhar que conceba a família como relação de coexistência, e não como ente 

transpessoal. Uma vez que, antes de qualquer corpo intemediário, representa um complexo de relações de 

natureza existencial, que vincula seu titular a outras pessoas humanas, com base em fundamentos que 

podem ser muito distintos entre si. SCHREIBER, Anderson. Famílias simultâneas e redes familiares. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de 
direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.144. 
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entidade familiar
341

, em que o referencial teórico repousa na dignidade da pessoa 

humana,
342

 e não propriamente na sucessão patrimonial
343

. 

                                                
341Silmara Domingues Araújo Amarilla assinala que o percurso normativo trilhado pela família brasileira 

testemunha a migração de um modelo familiar nuclear, patriarcal e matrimonializado para outro. 

Notabilizado pela liberdade na conformação dos vínculos afetivos, na valorização da pessoa humana, no 

fortalecimento da figura feminina e na despatrimonialização das relações interpessoais no terreno 

familiar. No que concerne à paternidade, percebe-se claramente o deslocamento do perfil 
tradicionalmente monológico de outrora para outro, de cunho nitidamente dialógico, superando-se a 

hierarquização das figuras paterna/materna/filial em prol de um modelo associativo-participativo, no qual 

não mais se observa a supremacia absoluta do pai, a coadjuvação aparente da mãe ou a submissão 

irrestrita da prole. Restando claro, pois, que fatores sociais relevantes ditaram, no percurso do século XX, 

mudanças estruturais na unidade familiar e, por conseguinte, na própria vivência do exercício da 

paternidade, e.g., o ingresso feminino no mercado de trabalho e sua cresecnte contribuição econômica 

para o orçamento doméstico. Que implicaram, nessa perspectiva, na desconstrução do mito segundo o 

qual o homem, presumidamente detentor de maior força física e capacidade intelectual, personificaria a 

ideia do provedor, cabendo-lhe, por conseguinte, o poder da prerrogativa da chefia conjugal e familiar. A 

par disso, eventos sociais e históricos, como a consolidação do fenômeno capitalista, a nova ordem de 

ideias e valores decorrentes de seu desenvolvimento, a mitigação da opressão religiosa e da força 

impositiva de seus dogmas, mas, sobretudo, a valorização do ser humano, incitaram o processo de uma 
nova conformação identitária do ente familiar como terreno e ambiente propício para o exercícico do 

afeto. Assim sendo, diante dessa evolução de costumes, ditada fundamentalmente pela elevação do grau 

de escolaridade, mitigou-se gradativamente o autoritarismo parental; ganhando a prole vez e voz dentro 

da dinâmica familiar e, como não poderia deixar de ser, na esteira das mudanças sociais aí ocorridas, 

atentou o Direito para uma nova realidade da filiação, cujos particulares interesses ocupam o cerne do 

sistema. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e 

os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.55 e 57. 
342Mauro Nicolau Júnior relata que, para a atual ideia de família, o que mais importa, a cada um de seus 

membros, e a todos a um só tempo, é exatamente o ato de pertencer ao seu âmago; de estar naquele 

idealizado lugar onde é possível integrar seus sentimentos, esperanças e valores, permitindo que cada um 

se sinta a caminho da realização de seu projeto pessoal de flicidade. O que, com certeza absoluta, não se 
finda em lei, vínculo sanguíneo ou força impositiva de decisão judicial. NICOLAU JÚNIOR, Mauro. 

Paternidade e coisa julgada: limites e possibilidades à luz dos direitos fundamentais e dos princípios 

constitucionais. 4ª reimp. Curitiba: Juruá, 2008, p.21. 
343Roberto Paulino de Albuquerque Júnior pondera que, se é inquestionável que o Direito de Família 

tradicional, fulcrado na ideologia liberal, tomou para si como parâmetro um conceito de filiação que se 

alicerça na ascendência biológica, hoje já não constitui novidade afirmar que o Direito de Família 

contemporâneo abraçou a filiação de ordem socioafetiva como o seu principal referencial (ainda que não 

o único, por certo). Em um sistema jurídico como o brasileiro, que incorporou, mormente após a Carta 

Constitucional de 1988, essa intensa onda de renovação da disciplina das situações familiares, ganha 

significativo relevo o estudo detido da paternidade e maternidade socioafetiva. Impondo-se aos juristas 

abandonar velhas concepções e admitir que o feixe de relações jurídicas entre pais e filhos não há de se 
estabelecer apenas mediante a determinação da concorrência, pela cópula, para o aparecimento à face da 

terra, assumindo, dessa forma, um caráter bem mais complexo e desafiador. ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

Roberto Paulino de. A filiação socioafetiva no direito brasileiro e a impossibilidade de sua 

desconstituição posterior. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: IBDFAM/Síntese, n.39, 

p.52-78, dez./jan. 2007, p.4. Patrícia Branco e João Pedroso ressaltam que falar ou escrever sobre a 

regulação da entidade familiar torna-se cada vez mais difícil; haja vista ser altamente complexo definir 

atualmente o que vem ser a própria família. Contudo, mais do que falar em crise da família, deve falar-se 

primeiro na crise de um determinado modelo de família, supostamente estável, harmonioso, e fecundo, 

governado por regras rígidas de divisão do trabalho e assente numa hierarquia entre homem e mulher, 

pais e filhos. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a família. As 

mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: Revista Crítica de 

Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.53 e 54. Claudiene Santos 
e Maria Alves de Toledo Bruns alertam que tanto o campo jurídico quanto o judicialnecessitam rever o 
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Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil
344

, quanto a 

Constituição da República Portuguesa
345

, com seus valores e princípios fundamentais 

dotados da mais alta carga axiológica
346

, forçaram uma mudança significativa na 

concepção da família
347

, substituindo um paradigma por outro
348

. Passando esta, cada 

                                                                                                                                          
conceito de Direito de Família, a fim de adequá-lo a dar o devido respaldo que as situações reais 

contemporâneas exigem; mormente, no momento atual, profundamente marcado por grandesalterações na 
dinâmica familiar, que possibilitam a expressão e coexistência de inúmeras formas de famílias, entre as 

quais as nucleares, monoparentais, reconstituídas, pluriparentais, sem filhos, com filhos biológicos e/ou 

adotivos, e as compostas por casais homossexuais. SANTOS, Claudiene; BRUNS, Maria Alves de 

Toledo. A homoparentalidade em questão: a voz de gays e lésbicas com filhos. In: Revista da Abordagem 

Gestáltica: Phenomenological Studies, vol. XII, n.º 2, Goiânia, Instituto de Treinamento e Pesquisa em 

Gestalt Terapia de Goiânia, pp. 89-108, 2006, p.89 e 102. 
344O art.226 da Constituição do Brasil determina que a família, por ser a base da sociedade, goza de 

especial proteção por parte do Estado. Sendo-lhe, mais adiante, no §8º deste mesmo artigo, assegurada 

efetiva assistência, na pessoa de cada um dos membros que a integram; devendo este mesmo Estado criar 

mecanismos que coibam a violência no âmbito de suas relações. Gustavo Tepedino assinala que o Direito 

Positivo Brasileiro atribui à família proteção especial na medida em que a Constituição entrevê o seu 

importantíssimo papel para a promoção da dignidade humana. Sua tutela privilegiada, entretanto, é 
condicionada ao atendimento desta mesma função. Por isso mesmo, o exame da disciplina jurídica das 

entidades familiares depende da concreta verificação do entendimento desse pressuposto finalístico: 

merecerá tutela jurídica e especial proteção do Estado, a entidade familiar que efetivamente promova a 

dignidade e a realização da personalidade de seus componentes, idependentemenete de origem ou forma 

de constituição. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 

328 e 329. No mesmo sentido, Rafael Bucco Rossot aponta a Constituição Federal como o ponto 

ensejativo da repersonalização do Direito Civil Brasileiro, consagrador de uma das maiores viragens 

epistemológicas ocorridas na seara familiar. Haja vista transformar uma comunidade de sangue em uma 

comunidade de afeto, centro de intercâmbio pessoal e emancipador da felicidade possível. Assim, o 

descortinar da dimensão substancial do princípio constitucional da convivência familiar encarou o afeto 

como diretriz e fulcro norteador da organização jurídica da família, especialmente nas relações paterno-
filiais. ROSSOT, Rafael Bucco. O afeto nas relações familiares e a faceta substancial no princípio da 

convivência familiar. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; 

Belo Horizonte: IBDFAM, n.09, p.5-24, abr./mai. 2009, p.18 e 19. 
345O art.67, nº1 da CRP, estabelece que afamília, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à 

proteção do Estado e a efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal de seus 

membros. Maria Clara Sottomayor lembra que a concepção de família atualmente pressuposta pela 

Constituição e pelo Código Civil é bem mais participativa e democrática; baseada na igualdade entre seus 

membros e em deveres mútuos de colaboração. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 

Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.22. 
346

Maria Christina de Almeida afirma que a linha do constitucionalismo democrático adotado por países 
como Alemanha, Portugal, Itália, Espanha e Brasil, tem na garantia dos Direitos Fundamentais, antes e 

independentemente de qualquer regulametação da vida econômica, a cláusula geral de proteção da pessoa 

e tutela de sua dignidade. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade 

humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.59. José Alfredo de Oliveira Baracho assinala que 

a entidade familiar vem assumindo, cada vez mais, um lugar de relevo no seio das constituições 

modernas, mormente nas europeias e latino-americanas. Fazendo com que, a presença da família no 

Direito Constitucional contemporâneo, force o Estado a reconhecê-la como instituição destinatária de 

prestações sociais, protegidas por disposições positivas de aplicação direta e imediata. BARACHO, José 

Alfredo de Oliveira. A constitucionalização do direito de família e a noção contemporânea de “interesses 

familiares”. Informativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Jan./fev. 

1998, p.7. 
347Cfr. DIAS, Maria Berenice. União homossexual: aspectos sociais e jurídicos. Âmbito Jurídico [online], 
Agosto [citado 07 julho 2016]. Disponível na World Wide Web: http://www.ambito-
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vez mais, a ser reconhecida como um espaço de plenitude e realização humana do 

indivíduo
349

, e menos como forma apropriada de procriação da espécie
350

 e proteção 

patrimonial
351

, surgindo assim um modelo igualitário de família constitucionalizada
352

. 

                                                                                                                                          
juridico.com.br/ar/dfam0003.htm, 2001. DIAS, Maria Berenice. União homossexual: O Preconceito & 

Justiça. 4. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 71. PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.72. 
348Guilherme Calmon Nogueira da Gama evidencia a inegável base constitucional da disciplina legal da 

família, ratificando que a Constituição Federal, como é da tradição brasileira, mais uma vez, veio a 

atender aos anseios sociais no sentido de se modernizar; adequando-se à realidade atual, adotando como 

norma principiológica o reconhecimento da família como primordial ao contexto nacional. E, pois, 

merecedora da proteção do Estado, que deve envidar esforços no sentido de estimular a vida familiar 

saudável e responsável, independentemente da sua forma de constituição, sempre tendo como norte a 

busca do engrandecimento moral, material e cultural não só do organismo familiar, mas, também, de cada 

um dos seus integrantes. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo: uma espécie de 

família. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2001, p.56. 
349Luis Edson Fachin vê na família o primeiro agente socializador do ser humano. Concluindo que neste 

momento de equívocos e contradições que marcam o flagrante desvio ético nas instituições públicas e 

privadas, a desagregação familiar lidera os incontáveis problemas que caracterizam a sociedade brasileira. 
Exigindo, pois, uma considerável mudança na dogmática tradicional, que invertesse o alvo de 

preocupação do ordenamento jurídico para a proteção/preservação da pessoa humana no sentido de 

obtenção do respectivo desenvolvimento pleno. Tornando-a preocupação primordial, e impondo ao 

Direito Civil o abandono da postura patrimonialista em prol de uma concepção em que se privilegiem a 

subjetividade e o desenvolvimento humano concretamente considerados em suas relações interpessoais. 

Pois, entre tornanar-se conceitualmente uma família e realizar-se como tal, há uma distância abissal; 

constituindo o desenlace do conceito de família-poder para família-cidadã um programa em construção, 

especialmente fundado no valor jurídico do afeto. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos 

críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.6, 17 e 18. No mesmo 

sentido, Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira corroboram que cabe a cada indivíduo organizar as 

respectivas estratégias de sobrevivência, que tendem, cada vez mais intensamente, a se orientar pelo 
amor, pela intimidade e pela vida a dois, tornando-se a nova esperança, a nova religião. COELHO, 

Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 

5ª ed. Coimbra: Coimbra, 2016, p.127. Silvana Carbonera endossa afirmando que os operadores do 

Direito, agora com os olhos voltados para o sujeito, começam a agregar outros elementos àqueles já 

relacionados à clássica noção de família, indicando que, em alguns casos, somente a formalidade do 

vínculo é insuficiente. CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 

1999, p.497. 
350Cass Sunstein e Richard Thaler anotam que a licença conferida pelo Estado servia como um meio de 

garantir que a atividade sexual não seria um crime, sem contar a quase impossibilidade de adotar crianças 

fora da relação conjugal. Contudo, o casamento oficial já não mais desempenha esse mister, visto as 
pessoas agora terem o direito de ter relações sexuais mesmo se não forem casadas, bem como de se 

tornarem pais, inclusive adotivos, sem o auxílio do casamento. Agora que o casamento não é uma 

condição jurídica, nem para se fazer sexo nem para se ter filhos, o papel de licenciamento do Estado 

parece menos importante. SUNSTEIN, Cass Robert; THALER, Richard H. Nudge: Improving Decisions 

about Health, Wealth and Happiness. New Heaven: Yale University Press, 2008, p.219. 
351Everilda Brandão Guilhermino e Pablo Malheiros da Cunha Frota alegam que o advento do novo 

milênio mudou as pessoas, inundando o pensamento humano com valores como solidariedade, altruísmo 

e compartilhamento. E, embora seja fato que no mundo ainda exista uma marca forte do individualismo 

(rectius egoísmo), essas novas premissas constroem novas estrurturas e bens jurídicosligados ao 

pertencimento; que, ao serem experimentados, resgatam o que há de melhorno espírito humano. 

Propondo, dessa forma, um diálogo harmônico entre as posições jurídicas inclusiva e excludente. 

GUILHERMINO, Everilda Brandão; FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Novos arranjos jurídicos 
ligados ao pertenciemnto: uma análise sob o princípio da função social. In: LÔBO, Fabíola Albuquerque; 
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Segundo Lourdes Rivera,
353

 a mudança de paradigmas no Direito de 

Família
354

 levou em conta os valores derivados do princípio constitucional da 

isonomia
355

. Dentre eles, igualdade entre os filhos, igualdade entre os pais no exercício 

                                                                                                                                          
EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função social nas relações privadas. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019, p.239. 
352QUEIROZ, Juliane Fernandes. Contornos contemporâneos da filiação. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira 

Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 

Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.193. Na mesma direção, cfr. FACHIN, Luiz Edson. 

Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p.31. 
353RIVERA, Lourdes Wills La patria potestad en la ley orgánica de protección al niño, niña y adolescente. 

Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p. 

20. 
354Conforme Rodrigo da Cunha Pereira o Direito de Família é um dos ramos da Ciência Jurídica que mais 

sofreu, e vem sofrendo, alterações no último século em todo mundo ocidental. Estando tais mudanças 

diretamente associadas aodeclínio do patriarcalismo, fruto das históricas conquistas obtidas pelas 

Revoluções Industrial e Francesa, marcando um novo ciclo histórico: a Idade Contemporânea. A partir da 

qual, acentuou-se, cada vez mais, o florescimentodo movimento feminista, considerado por muitos 

agrande revolução do século XX, quando aentão superioridade masculina, e, consequentemente, a própria 

estrutura da família, sofreram um forte abaladoem seus pilares de sustentação, atravésda reivindicação da 

condição de sujeito para as mulheres. Que não mais eram assujeitadas ao pai ou ao marido, forçando o 

surgimento de uma nova organização jurídica da entidade familiar, que privilegia a pessoa humana em 

detrimento do patrimônio, e, como tal, põe a realização pessoal muito acima da institucionalização do 

modelo familiar adotado. Com a conquista do reconhecimentoda respectiva autonomia pelas mulheres, o 

princípio daindissolubilidade do casamento ruiu, haja vista ter sido extamaente essa resignação histórica 

que sustentava os casamentos. O fantasma do fim da conjugalidade, que trazia consigo o medo 
avassaladordo ostracismo a que a pecha de divorciada fatalmente conduziria eque assombrava toda uma 

vida de sofrimento e resignação, foraexorcizado por uma realidade social emque imperava a necessidade 

de que o sustento do laço conjugal encontrasse arrimo no amor, no afeto e no companheirismo. Residindo 

aí uma das mudanças paradigmáticas e estruturantes do Direito de Família: o grupo familiar deixou de ser 

essencialmente um núcleo econômico e de reprodução humana. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios 

fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 12 e 14. 
355Patrícia Branco e João Pedroso atestam que a luta pela igualdade, e a sua respectiva consagração 

enquanto princípio jurídico, evoluiram a par da consolidação de práticas sociais em que se sobreleva o 

interesse de cada indivíduo. Verificando, assim, a tendência da passagem do casamento de instituição 

social para contrato privado. Haja vista não ser estipulado em interesse da comunidade e da família 

enquanto unidade; mas, sim, do indivíduo, de forma a poder conquistar a própria felicidade e sendo, deste 
modo, revogável se e quando tal finalidade não for atingida. Forçando, dessa forma, a lógica redução no 

controle exercido pelo Estado em relação aos modos de seleção e constituição destas uniões. Em termos 

práticos, este movimento de mudança traduz-se num reforço da informalização do laço conjugal, em 

conformidade com uma visão menos institucional da relação a dois e da própria família. Com esta 

relativização do arquétipo familiar, desenvolvem-se modelos diferentes, plurais, flexíveis, assentes na 

ideia de uma associação de parceiros que negociam constantemente os termos da organização familiar, 

numa base de igualdade e de paridade. E, consequentemente, do modelo normativo do chefe de família 

chegamos ao modelo de contratualização no casamento, na união de fato, na economia comum ou na 

assunção de uma eventual relação familiar ou parental entre parceiros livres. Tudo subordinado ao 

princípio da igualdade entre os consortes (de sexos opostos ou do mesmo sexo) e à laicização e 

liberalização das relações familiares. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-

se a família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: 
Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.57-59. 
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das responsabilidades parentais
356

e igualdade dos cônjuges em direitos, deveres
357

 e 

regime patrimonial durante a constância do matrimônio
358

. 

Paulo Lôbo
359

 assevera que a excessiva preocupação com os interesses 

patrimoniais que marcou o Direito de Família tradicional não mais encontra eco na 

família atual. Uma vez que estase vincula por outros interesses de cunho pessoal ou 

humano, encontra na afetividade não apenas um mero elemento aglutinador, mas 

igualmente o núcleo que define o suporte fático da família tutelada pela Constituição
360

. 

                                                
356Maria Goreth Valadares e Thais Coelho destacam que as responsabilidades parentais são o instrumento 

que imputa aos pais a responsabilidade pelos cuidados aos filhos menores, de modo a permitir que no 

futuro sejam eles capazes de exercer, de forma autônoma, a direção de suas vidas. Que, por força dos 

princípios da proteção integral e da paternidade responsável, deve ser exercida única e exclusivamente em 

prol dos filhos; devendo a legislação estabelecer não apenas condutas diretivas para os genitores, mas, 

também, culminar sanções para seu eventual descumprimento. VALADARES, Maria Goreth Macedo; 

COELHO, Thais Câmara Maia Fernandes. Autoridade parental na multiparentalidade. In: TEIXEIRA, 

Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana (Coords.). Autoridade parental: dilemas e desafios 
contemporâneos. Indaiatuba: Editora Foco, 2019, p.51. 
357Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira questionam a necessidade da definição de uma carta de direitos 

e obrigações impostos aos cônjuges, se os sistemas jurídicos vêm, gradativamente, abandonando o 

divórcio com base na culpa; esvasiando, pois, por completo, a relevância jurídica desse tipo de violação 

conjugal. Haja vista o regime do divórcio não mais tomar em consideração as culpas de cada um para 

tanto. Inaugurando a “era do divórcio sem culpa“, baseado na constatação da ruptura do matrimônio por 

causas objetivas, ou simplesmente por consenso entre os consortes. COELHO, Francisco Manuel Pereira 

e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. I. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 

2016, p.106 e 107. 
358Patrícia Branco e João Pedroso afirmam que tais mutações refletem-se necessariamente na 

transformação da regulação jurídica da família através de várias reformas. Designadamente, como as 
resultantes da consagração do princípio da igualdade (entre os cônjuges e dos filhos) nos “tradicionais” 

direito constitucional e direito (civil) da família; e, ainda, através da fragmentação e expansão dessa 

mesma normatização jurídica das relações familiares para os direitos do trabalho, da segurança social ou, 

até, criminal. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a família. As 

mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: Revista Crítica de 

Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.55. Para Rodrigo da 

Cunha Pereira o declínio do positivismo jurídico e da concepção de seu objetivismo neutro cederam 

espaço para um Direito mais aberto à principiologia; mormente em face da introdução das noções da 

autonomia e vida privada conjugadas com liberdade, intimidade e sexualidade. Esta autonomia reflexiva 

dos sujeitos associada às concepções trazidas pela Psicanálise têm provocado, cada vez mais, a 

compreensão e a consideração da subjetividade em todos os campos do conhecimento. E, no caso 
específico do Direito, uma importante reflexão para a aplicação dos princípios jurídicos. PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p.49. Carmem Lucia Silveira Ramos sustenta que estas concessões caminharam no sentido do 

reconhecimento de direito a terceiros, que, embora não tendo dado causa à situação, foram por ela os mais 

atingidos; até que se chegasse à consagração da igualdade entre todas as categorias de filhos na 

Constituição. Eliminando-se, a partir daí, qualquer limitação, barreiras ou discriminação entre eles, 

independentemente da origem de seu nascimento. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem 

casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, 

p.100. 
359 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.22. 
360 Miguel Teixeira de Sousa relata que a realidade multifacetada vivida pela família, assentanda, entre 

outros, em fatores bológicos, morais afetivos e sociais não permite que o Direito de Família constitua um 
sistema autônomo e totalmente desvinculado do meio social que a envolve. SOUSA, Miguel Teixeira de. 
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Mais adiante conclui o referido autor que a proteção legal conferida à 

família se justifica no interesse da realização existencial e afetiva das pessoas de cada 

um dos seus integrantes
361

. Exatamente por isso, se externa de forma mediata, haja vista 

não ser entidade familiar, por si, que é constitucionalmente protegida
362

; mas, sim, o 

locus indispensável à realização e desenvolvimento da pessoa humana
363

. Ora, se todos 

os filhos são iguais, independentemente de sua origem, e têm assegurada a convivência 

familiar e solidária, é porque a Constituição afastou qualquer valor que não seja o da 

comunhão de amorou do interesse afetivo como fundamento da relação entre pai e 

filho
364

. Logo, se não há qualquer distinção entre filhos biológicos e não biológicos, é 

porque o Texto Constitucional os reconhece como oriundos do amor e do afeto 

construídos no dia a dia
365

, independentemente de terem sido dados pela natureza ou 

                                                                                                                                          
Do direito da família aos direitos familiares. In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos 

de direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 

2016, p.559. 
361Diogo Leite de Campos ensina que o nobre objetivo da família consiste em equilibrar os binômios dar e 

receber, perdoar e ser perdoado, alcançando comunhão de vida tal que se passa a ser um com todos; 

tornando-se assim, elementos constitutivos essenciais na construção da personalidade uns dos outros. 

Onde, em face da ciência da respectiva incompletude radical, busca-se a humanização por meio do 

intercâmbio constante com os demais, completando-se, pois, ningúem exsite sozinho. Logo, é na família 

onde cada um descobre que o eu não prescinde dos outros, já que os outros fazem parte do eu. CAMPOS, 

Diogo Leite de. Nós: estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004, p.165. 
362Rolf Madaleno aduz que a grande reviravolta surgida nas relações familiares em face do advento das 
Constituições foi a defesa intransigente dos componentes que formulam a inata estrutura humana, 

prevalecendo o respeito à personalidade do homem e de sua família; preocupando-se o Estado 

Democrático de Direito com a defesa de cada um dos cidadãos. Passando a família a ser encarada como 

espaço e instrumento de proteção à dignidade da pessoa, de tal sorte que todas as esparsas disposições 

pertinentes ao Direito de Família fossem necessariamente focadas à luz do Direito Constitucional. 

MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 42. 
363Sandra Marques Magalhães ressalta que a família não deve ser encarada como uma formação social 

superior aos indivíduos que a compõem; mas, sim, como o âmbito de desenvolvimento próprio da pessoa, 

servindo como comunidade intermediária entre esta e o Estado. Justificando a respectiva tutela à medida 

que funcionaliza a promoção dos valores existenciais daqueles que a compõem. MAGALHÃES, Sandra 

Marques. Aspectos Sucessórios da Procriação Medicamente Assistida Homóloga Post Mortem. Coimbra: 
Coimbra, 2010, p.34. 
364Eduardo Sá sustenta que os pais são insubstituíveis para as crianças, pois, nunca se cresce sozinho; 

cresce-se com algúem que está tanto ao nosso lado quanto dentro de nós, que nos ajuda a controlar 

tristeza e frustrações, com incentivos de confiança, coragem e esperança. Permitindo-nos um 

desenvolvimento promissor conforme o nível da aprendizagem individualmente assimilado. SÁ, Eduardo. 

A adopção e o nascimento da família. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 2008,  p.228. 
365Waldyr Grisard Filho atesta que a ideia de família deve ser capturada tendo em conta cada momento 

histórico em separado; oriundo de uma série de condicionantes sociais que resiste a ser enclausurada em 

uma noção concreta que não se estabelece com grandes doses de generalização. Encontrando-se, 

atualmente, inexoravelmente assentada no pilar fundamental da afetividade. GRISARD FILHO, Waldyr. 

Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010, p.34. 
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livremente escolhidos; os efeitos jurídicos são rigorosamente os mesmos quanto ao 

estado de filiação
366

. 

Gustavo Tepedino
367

 alerta que a proteção hereditária do cônjuge e a 

tutela plena do filho adotivo, ao prestigiarem os laços não biológicos, sepultaram, 

definitivamente, a procriação legítima da espécie como o objetivo mor da família; até 

porque a plena proteção assegurada a todos os filhos, independentemente de sua origem, 

tornou despiciendo, nesse sentido, a existência de um núcleo familiar– o qual só 

encontra guarida, no contexto legislativo atual, no aspecto volitivo e afetivo, e não mais 

no mero fator de regularização das relações sexuais; da mesma forma, o regime de bens 

e o trabalho remunerado e independente da mulher, ao retirarem da figura do marido a 

responsabilidade única pelo provimento da subsistência familiar, igualmente retiram da 

relação conjugal o aspecto eminentemente patrimonialista
368

 que até então a 

caracterizava. Tornando-a uma formação social, não necessariamente fundada no 

casamento, permeada pela paridade dos cônjuges, pela democratização da relação pai-

filho, e dirigida principalmente ao desenvolvimento da personalidade de tantos quantos 

a compõem. 

Notadamente o conceito atual de entidade familiar dá muito mais 

importância à proteção e promoção da dignidade de seus membros
369

 que propriamente 

às relações patrimoniais
370

; sendo exatamente a recusa à coisificação que ressalta essa 

                                                
366LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.77. 
367 TEPEDINO, Gustavo. A A disciplina jurídica da filiação. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). 

Direitos da família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.234 e 235. 
368Não se olvide que durante boa parte dos séculos XVIII e XIX, em muitos países da Europa, a produção 

industrial apoiava-se, quase que exclusivamente na mão de obra familiar. No mesmo sentido, Paulo Lôbo 

recorda que o gradativo desvencilhamento doaspecto econômicoporparte da famíliaculminou na 

decadência de seu aspecto como unidade produtiva ou mesmode seguro contra a velhice, já que tais 

atribuições foram transferidas à previdência social. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.17. 
369Cfr. TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como 

efeito da socioafetividade nas famílias recompostas. Revista Brasileira De Direito Das Famílias e 

Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.10, jun./jul. 2009, p.35. Na mesma 

direção, Diogo Leite de Campos e Mónica Martínez de Campos concluem que o Direito de Família 

Contemporâneo, modelado pela introdução dos direitos das pessoas e garantidor dessas mesmas 

liberdades, assenta-se numa ideia de não padronização das relações familiares. CAMPOS, Diogo Leite 

de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica 

Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.133. 
370Maria Christina de Almeida assevera que essa transmutação axiológica tornou o Direito uma ciência 

ética voltada à prática social, orientando o pensamento jurídico e a respectiva praxis muito mais em 

função dos valores ligados à pessoa como ser dotado de dignidade, que, propriamente, pelos interesses 

patrimoniais, que emergem dessa e para essa pessoa. Logo, a referida transposição atesta, 
incontestavelmente, que o sujeito de direito, elemento basilar e neutro do Direito Civil codificado, deu 
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dignidade, vale dizer, a pessoa humana é mantida como objetivo central do Direito
371

. 

Logo, a afetividade se torna o elemento nuclear que define o suporte fático da família 

tutelada pela Constituição, acentuando a raiz antropocêntrica de sua ligação visceral 

com a pessoa e seus respectivos direitos
372

. 

Na atualidade a família constitucionalizada
373

 (fundada na solidariedade, 

cooperação e respeito à dignidade de cada um de seus membros, que se obrigam 

mutuamente em uma comunidade de vida) goza da proteção do Estado; constituindo 

                                                                                                                                          
lugar, no cenário das relações de Direito Privado, ao ser humano concreto; para cuja promoção se volta 

toda a ordem jurídica. Tratando-se, pois, de um princípio estruturante, constitutivo e indicativo das ideias 

diretivas básicas de toda a ordem constitucional; ganhando concretização e funcionalização na teia do 

sistema normativo através de outros princípios e regras constitucionais. E afastando, definitivamente, a 

ideia de predomínio do individualismo atomista no Direito. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e 

estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.54 e 55. 
371Luis Edson Fachin aponta que a família já não suporta mais a carga do pesado fardo da condição 

jurídica outrora lhe conferida pelo ente patriarcal; fundada e institucionalizada sob a lei da desigualdade, 

na origem exclusivamente matrimonial e no cunho transpessoal. Ao largo desses velhos conceitos, e ainda 
afrontando rígidos “códigos culturais”, os fatos foram veiculando sua própria reforma, abrindo portas 

tanto na jurisprudência quanto na legislação esparsa. Fazendo emergir daí uma dimensão completamente 

renovada, eudemonista, florescida para dar espaço à igualdade, à direção diárquica e a não discriminação. 

Nessa transformação da família, e de seu Direito, o transcurso apanha uma comunidade de sangue e a 

transforma em uma comunidade de afeto, centro de intercâmbio pessoal e emanador da felicidade 

possível. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.316-318. 
372Nesse sentido Sérgio Gischkow ressalta que a família deve manter-se unida por razões de afeto e não 

pela prepotência, opressão ou autoritarismo paterno. PEREIRA, Sérgio Gischkow. Algumas reflexões 

sobre a igualdade dos cônjuges. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da família e do 

menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.117. Na mesma direção, Carla Patrícia Oliveira afirma que a 
ideia tradicional de família formada por um pai austero e uma mãe benevolente não mais se coaduna com 

a realidade atual. Ultrapassando a relação entre pais e filhos os limites do medo e do terror, para centrar-

se na necessidade de proteção e confiança mútua; baseada no afeto, no respeito, na compreensão e no 

amor. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.30. 
373Everilda Brandão Guilhermino e Pablo Malheiros da Cunha Frota alegam que nas Constituições da 

segunda metade do século XX os deveres foram remodelando os direitos de toda natureza, e, à medida 

que os funcionalizavam, exigia, simultaneamente, a conduta impositiva da concretização de outros 

direitos para o seu regular exercício; estes, completamente diversos daqueles do sujeito que dele dispõe. 

Novos arranjos jurídicos ligados ao pertenciemnto: uma análise sob o princípio da função social. In: 

LÔBO, Fabíola Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função social nas relações 
privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.241. Igualmente Camila Buarque Cabral e Karina Barbosa 

Franco corroboram que, no século XX, ditas transformações perpassaram por um movimento de mudança 

do paradigma liberal individualista, apoiado no Positivismo. Já para o paradigma social-personalista, que, 

com lastro no novo constitucionalismo, fundamenta-se na repersonalização e na despatrimonialização do 

Direito Civil, onde a pessoa, em substituição ao patrimônio, passa a ser o centro das relações jurídicas, 

compelindo, assim, à releitura de diversas categorias à luz da Constituição; sendo exatamente nessa 

perspectiva que surge a função social da família. Cujo cerne consiste na promoção da dignidade de cada 

um dos seus integrantes tendo em conta o compartilhamento dos respectivos projetos de vida exercitados 

nesse contubérnio. Restando, pois, absolutamente claro que o princípio da afetividade ostenta a função de 

vetor catalisador para a dignidade e solidariedade humanas. CABRAL, Camila Buarque; FRANCO, 

Karina Barbosa. Função social da família e os limites para a desconstituição da filiação socioafetiva. In: 

LÔBO, Fabíola Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função social nas relações 
privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.296. 
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dita proteção um Direito Subjetivo Público, oponível ao próprio Estado e a toda a 

sociedade
374

. Assim sendo, os laços de liberdade, responsabilidade, colaboração e 

comunhão de vida desempenham papel tão relevante para a entidade familiar quanto ao 

parentesco consanguíneo; vindo a rígida e histórica estrutura hierárquica do Pátrio 

Poder ser paulatinamente substituída pela coordenação e comunhão de interesses e vida 

comunitária
375

. Voltando-se muito mais para os aspectos pessoais de seus membros, que 

propriamente para questões patrimoniais. 

Silmara Domingues Araújo Amarilla alega que, atualmente, boa parte 

dos sistemas jurídico-normativos reconhece que toda pessoa é titular do Direito 

Fundamental de, se assim desejar, constituir uma família e estabelecer vínculos de 

parentalidade – independentemente de qualquer formato previamente concebido pelo 

Estado. Inexistindo, portanto, o dever de subsunção do formato familiar eleito a 

qualquer layout predeterminado em função da conjunção de pares com diferença de 

gênero– ou mesmo pelo compartilhamento de dados genéticos com a prole. Sendo tal 

assertiva oriunda de uma hermenêutica construtiva do Texto Constitucional, que 

privilegia a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a autodeterminação, a igualdade, 

o pluralismo, a busca pela felicidade e a consagração da família enquanto base da 

sociedade e ambiente propício para o pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes
376

. Assim sendo, conclui que a liberdade na idealização/realização de um 

                                                
374Nos termos do art.16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos a família é o elemento natural e 

fundamental da sociedade, e, exatamente por isso, tem direito à proteção desta e do Estado. Contudo, 

Ricardo César Pérez Manrique esclarece que a família se legitima enquanto instituto que ampara e 

protege seus integrantes; assegurando-lhes o ambiente propício para o desenvolvimento pleno e feliz. Do 

contrário, carece de legitimidade, o que autoriza a intervenção do Estado no sentido de proteger os mais 

desamparados. MANRIQUE, Ricardo César Pérez. El afecto como elemento estructurante del derecho de 

família. In: DIAS, Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins 

(Coords.). Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p.494. 
375 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro reconheceu ser possível, da convivência efetiva e diária, o 

surgimento de parcerias e compromissos voluntários de suprimento de necessidades materiais e 

emocionais; sendo os respectivos elementos subjetivos ensejadores extraídos da existência de laços 

afetivos de quaisquer gêneros. Desde que, aliada, dentre outros, à congruência de interesses, ao 

compartilhamento de ideias e ideais, à solidariedade psicológica, social e financeira. Enfim, a vários 

fatores que somados, demonstrem e comprovem o animus de viver como família. STJ, REsp n. 

1.217.415-RS, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/06/2012. 
376Karla Delgado assevera, com esteio em Luiz Edson Fachin, que o Direito Privado, outrora lastreado em 

sua feição voluntarista, centrado na hipotética autorregulamentação dos respectivos interesses privados na 

busca pela utópica e insustentável igualdade formal, converte-se num sistema que eleva à realidade 

normativa aos interesses coletivos, os Direitos da Personalidade e as situações jurídicas existenciais 

desprovidas de titularidades patrimoniais (independentemente ou em detrimento delas). DELGADO, 
Karla. Função social do registro civil: insuficiência do “nome social” do transgênero. In: LÔBO, Fabíola 
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projeto parental singular– sem quaisquer amarras que lhe talhem previamente a forma– 

aliada à vivência pautada na responsabilidade, na ética e com vistas na função social
377

 

atribuída à família contemporânea (cujas vertentes mais significativas repousam tanto 

na construção de um espaço privilegiado para a tutela material, social e afetiva daqueles 

que, em razão de sua tenra idade ou de características próprias revelam-se vulneráveis, 

quanto ao asseguramento de condições de estruturação da personalidade do infante e 

desenvolvimento de suas potencialidades até sua ulterior emancipação psíquica e 

econômica); legitima-se enquanto Direito Fundamental mediante a eficácia horizontal e 

aplicabilidade imediata dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 

da liberdade, e, sobretudo, da investidura da família na posição de núcleo essencial de 

convívio humano e da parentalidade enquanto agente da promoção e facilitação do 

integral desenvolvimento da prole
378

, com os intercâmbios afetivos necessários à 

                                                                                                                                          
Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função social nas relações privadas. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019, p.89. 
377Fabíola Lôbo recorda que a função social tem caráter inclusivo, impositivo de uma releitura dos 

institutos clássicos do Direito Civil à luz da Constituição, no sentido de conferir-lhes interpretação mais 

humanizada. Apresentando-se, pois, como o elo entre os Direitos Individuais e Sociais, e, como tal, 

fazendo com que os principais institutos do Direito Privado (propriedade, contrato e família) fossem 

ressignificados em sua própria essência. Compelindo-os a adoção de uma nova postura em face da 

ressistematização dos valores sociais constitucionalmente acolhidos e imprescindíveis à construção desse 

novo arquétipo. LÔBO, Fabíola Albuquerque. Os institutos do direito privado patrimoniais, sob o viés da 
funcionalização. In: LÔBO, Fabíola Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A função 

social nas relações privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.26 e 27. Na mesma direção Giselda 

Hironaka corrobora ser imperioso esclarecer o equívoco de que, embora o vocábulo “social” sempre 

apresente a tendência de nos levar a crer tratar-se de figura de concepção filosófico-socialista, não se está 

a tratar, indubitavelmente, de pretender transformar os institutos privativistas (como a propriedade, por 

exemplo) em patrimônio coletivo da humanidade, mas, tão somente, de subordiná-los aos interesses 

sociais. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito Civil - Estudos. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2000, p.105. 
378Judith Martins-Costa enfatiza que, se é bem verdade que a função social enquanto expressão da 

“diretriz da socialidade” convida a trilhar um novo rumo diametralmente oposto ao do individualismo 

predatório, não há como negar que tal proposição se estende por um território tão vasto quanto 
acidentado. Sendo preciso remover antigos preconceitos, percorrer trilhas abertas por incertezas e ensair 

novas repostas para velhas dúvidas. MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função 

social dos contratos. Revista Direito GV, v. 1, n. 1, mai., 2005, p.41. Não obstante, mais adiante, a autora 

ainda alerta que, frente a esses modelos abertos, o jurista que se limite tão somente a bradar as sonoras 

palavras tais como: “função social”, ”dignidade da pessoa humana” e ”socialidade”, sem entender (e 

contextualizar), no caso concreto, o seu real significado; apenas banalizando-os, por não estar 

tecnicamente preparado, não poderá ser considerado um jurista. Haja vista que se perdera completamente 

na “doutrina líquida” que se esparrama sobre quase tudo. Urgindo, pois, que adquira e exercite a 

habilidade necessária para a utilização da técnica das distincitiones (análise, comparação, estabelecimento 

de relações, separação, agrupamento e classificação), tão antiga quanto inafastável para o pensamento 

jurídico; sob pena de acabar enredado entre os princípios e institutos que povoam o ordenamento, e de 

descumprir flagrantemente a tarefa primordial de oferecer critérios prévios para explicitar e determinar os 
significados das normas que estabelecem essas condutas, procedendo a adequada qualificação jurídica dos 
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construção personalizada da cidadania e como referencial para sua multiplicação em 

gerações futuras
379

. 

Assim sendo, essa nova realidade que erigiu o personalismo ético ao 

patamar de valor fundamental é o ambiente propício para as novas relações de família, 

que não mais se baseiam nos interesses patrimoniais
380

, objetivo de procriação, ou 

autoridade e dependência; mas, sim, na afetividade entre seus membros
381

, a qual se 

impõe como legítima cláusula geral do Direito de Família
382

. 

                                                                                                                                          
fatos. MARTINS-COSTA, Judith. Como harmonizar os modelos jurídicos abertos com uma segurança 

jurídica dos contratos? Revista Brasileira de Direito Civil, v. 5, 2015, p.7 e 8. 
379AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 

nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.103 e 109. Elisabeth Roudinesco 

observa que, de agora em diante, a família nunca mais será vista como mera estrutura nuclear de 

parentesco, hierarquizada e centralizada na figura do pai. Mas, sim, como um lugar de poder 

descentralizado de múltiplas aparências, que, ao invés de configurar um instituto regulador e 
padronizador de uma essência espiritual, biológica ou antropológica fundada no gênero, no sexo e nas leis 

de parentesco, induzida pelo meio edipiano, representa muito mais uma instituição horizontal e múltipla, 

inventada pelo individualismo moderno. ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2003, p.155. 
380Melina Fachin e Marcos Gonçalves observam que se faz mister olhar o Direito e, consequentemente, a 

propriedade, sob a ótica do sujeito concreto, do ser humano reconhecido em sua concepção ética e digna, 

como valor supremo a ser protegido. Em virtude de tal tratamento diferenciado apresentar como 

justificativa material a defesa da dignidade humana; tendo em vista a concepção de que o patrimônio é 

que deve servir à pessoa e não o inverso. Logo, as situações subjetivas patrimoniais são funcionalizadas 

em prol da dignidade da pessoa, urgindo então o resgate da feição humanista da construção jurídica, cujos 

limites não permitem visualizar a propriedade como um Direito Subjetivo pleno por excelência. 
Prestando-se a atender primeiro os valores existenciais da pessoa, vista como ser humano e não como 

mero sujeito de direito como previsto pelo estatuto de privilégios fixado pelo sistema clássico. FACHIN, 

Melina Girardi; GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha. Reflexão sobre os mínimos: o diálogo civil 

constitucional da teoria do patrimônio mínimo com a noção de mínimo existencial. In: EHRHARDT 

JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito Privado nos 30 

anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.247. 
381Silmara Domingues Araújo Amarilla aponta que o impacto desse matiz constitucional conferido à 

família, que privilegia a experiência, a vivência e o exercício da parentalidade propõe a desvinculação das 

figuras paterna, materna e filial de uma estrutura rígida e preconcebida. Ordenada pelos elos biológicos 

ou artificialmente engendrada no emprego de presunções legais, partindo da identificação dos vínculos 

parentais, daquilo que os qualifica em sua essência. Agora, exatamente por isso, toda e qualquer regra 
concernente à família passa, necessariamente, a ter seu conteúdo interpretado, explicado e aplicado em 

consonância com os postulados da liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade da pessoa humana. 

Vindo o Codígo Civil, cada vez mais, a peder a função de centralizar o ordenamento jurídico, em prol da 

Constituição, cabendo a esta última a realização desse mister. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. 

O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. 

Curitiba: Juruá, 2014, p.67 e 68. Rodrigo da Cunha Pereira destaca que o indivíduo integra agora o centro 

da família e, por conseguinte, da sociedade, não mais representando um mero elemento de força 

produtiva. Assim sendo, passou-se a valorizar o sujeito das relações jurídicas e não mais apenas o seu 

objeto, ocorrendo, pois, a personificação e a despatrimonialização da família. Surgindo, então, a partir 

dessas vertentes, a necessidade de uma nova concepção pública que impusesse limites à atuação do 

Estado nessa esfera relacional. Porém, a reinserção desses valores nas relações de família, vale dizer, uma 

maior valorização do sujeito em detrimento das relações patrimoniais, não significa a não consideração 
dessas relações patrimoniais, mas, tão somente uma necessária retificação em direção ao princípio da 
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Ana Carolina Teixeira
383

 demonstra que o conceito constitucional atual é 

o de família-instrumento, que prima pela promoção da personalidade de seus 

membros
384

, não mais vigorando a acepção de família-instituição, que, uma vez 

constituindo um fim em si própria, deveria ser protegida a todo custo, ainda que em 

detrimento da felicidade e realização pessoal de seus componentes, e cuja preservação 

irrestrita gerava uma hipócrita paz doméstica
385

. Assim, com a valorização de cada um 

                                                                                                                                          
dignidade humana. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p.39. 
382NERY, Rosa Maria de Andrade. Manual de direito civil: família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p.100. Ricardo Lucas Calderón anota ser exatamente nesse estágio que o distanciamento entre a 

sociedade que inequivocamente transmitia sinais de mudança, e o Direito, que já não mais conseguia 

regulamentá-la a contento, posto que, ainda completamente impregnado com a formação codificada 

conservadora, tomou proporções abismais. Diante de tal clivagem, a doutrina e a jurisprudência, 

ensaiaram, de algum modo, fornecer respostas a essa realidade que insistia em se apresentar lastreada na 

crescente relevância dos laços afetivos. Assim, algumas disposições legais infraconstucionais 

fortuitamente aprovadas buscaram atender a certos reclamos pontuais da sociedade, tais como as leis que 
equipararam a mulher casada ao marido; que possibilitaram o divórcio; que reconheceram a subjetividade 

da criança e do adolescente e que admitiram o reconhecimento da união de fato. Porém, em que pese a 

relevância dessas contribuições; na verdade, significaram muito pouco, ante o inexorável traço 

positivista/normativo, até então dominante na hermenêutica do Direito Civil. Que jamais possibilitava a 

ingerência de qualquer outro elemento que não constasse expressamente na lei, dificultando e muito 

qualquer avanço nas temáticas da subjetividade e da afetividade. Dessa forma, as demandas, prementes e 

iminentes, de caráter pessoal da sociedade em geral que não possuíssem previsão legal, quando não 

reconhecidas pelo faraônico esmero de alguns poucos julgados que procuravam minimizar tais 

consequências, eram simplesmente ignoradas em face da ausência de tutela específica na hermeticamente 

fechada legislação codificada. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de 

Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.232 e 233. 
383TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p.29. 
384Para Pietro Perlingieri a personalidade não representa um direito, mas, o valor fundamental de todo o 

ordenamento, a base que dá sustentáculo a uma gama de situações existenciais que urgem pela sua 

incessante, porém, mutável, exigência por tutela adequada. Tais situações subjetivas, mesmo que não 

necessariamente assumam a forma do direito subjetivo, não devem perder de vista a unidade do valor 

envolvido; uma vez que inexiste um número fechado e previamente determinado de hipóteses a serem 

juridicamente tuteladas. Pois, tutelado deve ser o valor da pessoa, servindo a elasticidade como 

importante instrumento para a realização de formas de proteção atípicas, fundadas no interesse à 

existência e no exercício, tanto da vida, quanto das relações. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito 

civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p.155 e 156. 
385Catarina Almeida de Oliveira ressalta que as razões que uniam e mantinham os grupos familiares eram 

as mais diversas, e, embora o afeto entre os membros que a integravam pudesse ser considerado uma 

delas, lhes carecia o poder conferido pela liberdade de estar, sair, acolher e afastar; uma vez que, até 

então, além do casamento ser absolutamente indissolúvel, a desmedida importância ao patrimônio 

amealhado e a desigualdade, tanto entre os filhos, quanto entre homens e mulheres, conferiam razões 

suficientes para o “estar junto”. Que, não necessariamente, coincidiam com um sentimento de inclinação 

emocional pelo outro. OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o afeto nas relações de família. Pode 

o direito impor o amor? In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 

OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 

homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.51. Carmem Lucia Silveira Ramos 

lamenta que o avanço da ideologização de um novo quadro familiar não mais patriarcal, formalista ou 
discriminatório dos filhos havidos fora do casamento, ainda não tenha tido o condão de reverter a atitude 
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dos seus membros, que passou a gozar de mais autonomia e liberdade, a família 

somente adquire importância à medida em que se torna instrumento para a realização 

das pessoas que a compõem, não tendo razão de subsistir por si só, de forma 

desvinculada e independente de seus integrantes
386

. 

Nesse sentido, a decisão
387

 do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 

Gerais reconhece que no seio da família contemporânea as relações desenvolvem-se 

com base na afetividade. Haja vista os pais de família serem obrigados a exercer certos 

deveres que, como tais, independem do seu arbítrio, em virtude de estes já haverem sido 

previamente determinados pelo próprio Estado. Assim sendo, não há mais como a 

família ser encarada como um meio de poder dominação, procriação ou 

patrimonialidade– mas, sim, como um ambiente de afetividade entre seus membros, 

derivando tais laços de afeto e solidariedade, em certos casos, muito mais da 

convivência que, propriamente, da identidade biológica. No estágio em que se 

encontram as relações familiares e o desenvolvimento científico, deve-se buscar uma 

harmonização entre o direito da personalidade do conhecimento da origem genética
388

 e 

                                                                                                                                          
tradicional de falseamento da verdade familiar no Brasil. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem 

casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, 
p.111. 
386Na mesma direção Paolo Vercellone infere que o princípio primordial do melhor interesse da criança 

aplica-se igualmente às famílias monoparentais, bem como deve ser assegurada ao menor a possibilidade 

de ser ouvido em todas as decisões paternas que afetem a sua vida futura. VERCELLONE, Paolo. 

Recomendações do congresso de Turim, 16-21, setembro, 1990. Trad. Nice Pizzoni e Alyrio Cavallieri. 

In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 

1993, p.42. Igualmente, o Tribunal da relação de Évora, no Acórdão de 18-10-2018, na apelação 937/15, 

consultado em www.dgsi.pt, entendeu que A criança, como consequência de seu interesse superior, tem o 

direito subjetivo de participar e ser ouvida em todos os assuntos que sobre si repercutam, direta ou 

indiretamente; sob pena de nulidade da decisão por falta de pronúncia sobre questões que deveria 

apreciar, nos exatos termos do art. 615º, nº1, alínea d, do Código de Processo Civil Português. 
387TAMG, Apelação Cível n. 408.555-5, 7ª CC, Rel. Juiz. Unias Silva, julgado em 01/04/2004. 
388Maria Christina de Almeida lembra que, no Brasil, o direito ao conhecimento da origem genética foi 

concebido num caráter eminentemente funcional, como Direito Subjetivo de alcançar o bem-estar 

econômico por meio dos direitos a alimentos, herança e nome. Não contemplando o perfil de Direito 

Fundamental da pessoa em conhecer sua progenitura, a exemplo do que se tem em Portugal e na 

Alemanha. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.79. Ante a falta de regulamentação legal no Direito Brasileiro, a 

confidencialidade quanto à origem de material genético doado, mencionada apenas pela resolução 

2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina vigora como regra subsidiária. A qual estabelece no 

Capítulo IV, 4, ser obrigatório o sigilo sobre a identidade tanto dos doadores de gametas e embriões, 

quanto dos respectivos receptores. Somente em situações especiais, as informações sobre doadores, por 

motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade 
civil do doador. 

http://www.dgsi.pt/
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o direito à relação de parentesco– fundado no princípio jurídico da afetividade
389

. 

Desenvolvendo este, no campo das relações familiares, a função de macroprincípio da 

dignidade da pessoa humana, o qual além, de direcionar todas as relações jurídicas, 

vincula todo o ordenamento jurídico. 

A família dos novos tempos ainda continua a desenvolver a função de 

principal engrenagem do corpo social
390

. Porém, não mais encontra no instituto do 

casamento sua única forma de constituição legítima
391

; sendo igualmente originada por 

outros modos constitucionalmente protegidos, como a união estável, por exemplo, ou 

mesmo a família monoparental. Da mesma forma, com esteio na dignidade da pessoa 

humana, a paridade de posições ocupadas por cada um dos membros que a compõem 

erigiu a respectiva felicidade pessoal
392

 a um patamar muito superior ao antigo grau 

                                                
389Paulo Lôbo atesta que o direito ao conhecimento da origem genética não tem o propósito de 
impugnar/modificar o parentesco socioafetivo; sua natureza é de Direito Fundamental ou Direito da 

Personalidade, que tutela a pessoa em si. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias Contemporâneas e as 

dimensões da responsabilidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Responsabilidade: 

Teoria e Prática do Direito de Família. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte, 2010, p.25. Igualmente o 

Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal da Relação de Lisboa, nos Acórdãos de 17-04-2008, Revista n.º 

364/08 - 6.ª Secção e de 09-02-2010, na apelação 541.09.4, consultados em www.dgsi.pt, 

respectivamente, entenderam que o direito ao conhecimento da origem biológica deve ser considerado um 

Direito de Personalidade. 
390Segundo Guilherme de Oliveira a família, além de constituir valor mais exaltado pelos europeus, 

também representa a dimensão mais importante para a sua felicidade pessoal. OLIVEIRA, Guilherme 

Freire Falcão de. Queremos amar-nos... mas não sabemos como. In: Temas de direito da família. 2ª ed. 
Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.342. Nesse sentido, Diogo Leite de Campos e 

Mónica Martínez de Campos afirmam que, ante a tamanha importância social que ostenta, a família 

continua a ser matéria digna de tratamento pelo Direito. Porém, com maior complexidade que nos tempos 

passados, uma vez que sua estrutura fora totalmente alterada, sobressaindo sua função de assistência 

emocional sobre a reprodutiva. Logo, atualmente, preocupa-se muito mais com a felecidade pessoal de 

cada um dos seus membros, que propriamente com as onipotentes relações de dominação de outrora. 

CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista 

e Atualizada por Mónica Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.51. 
391Maria Berenice Dias afirma que, embora ao se pensar em um conceito de família, a primeira visão que 

surjaseja a domodelo patriarcal, nitidamente hierarquizada, com papéis bem definidos, formada por meio 

do casamento e com uma formação extensiva; atualmente, a família constitui-se de forma horizontal, 
apresentando formas intercambiáveis de papéis e prescindindo por completodo selo da oficialidade 

estatal. DIAS, Maria Berenice. União homossexual: aspectos sociais e jurídicos. Âmbito Jurídico [online], 

Agosto [citado 07 julho 2016]. Disponível na World Wide Web: http://www.ambito-

juridico.com.br/ar/dfam0003.htm, 2001. 
392Ricardo Lucas Calderón assinala que a percepção da família como espaço para a livre realização 

pessoal dos seus integrantes foi de importância singular, tanto para que desenvolvesse sua função 

eudemonista, passando, assim, a ser reconhecida sua importância na esfera privada; quanto para 

configurar-se como espaço para o livre desenvolvimento da personalidade individual. CALDERÓN, 

Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.38 

e 39. Breezy Myazato Vizeu Ferreira e Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador endossam que a família 

clássica, extremamente hierarquizada e patriarcal cede espaço para a família contemporânea, que, ao 

contrário da primeira, tem por pressuposto o aspecto eudemonista, ou seja, a realização pessoal de seus 
membros, estes ligados por laços afetivos, de comunhão de vida e de afetos. FERREIRA, Breezy 

http://www.dgsi.pt/
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hierárquico preponderantemente masculino exercido pelo “chefe de família” 
393

; o qual 

se preocupava exclusivamente com a proteção de sua própria casta
394

 e status quo 

arraigados na arcaica estrutura, já definitivamente ultrapassada, da instituição familiar 

patriarcal
395

. 

Silvana Carbonera
396

 constata que o afeto passou a ser o elemento 

identificador das entidades familiares
397

. Logo, ele próprio é a baliza que serve de 

                                                                                                                                          
Myazato Vizeu; ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa. O papel do afeto na formação das 

famílias recompostas no Brasil In: DIAS, Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime 

Márcio Martins (Coords.). Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, 104.  
393Para Joaquim Manuel da Silva a Constituição da República Portuguesa, ao enxergar na família o 

elemento fundamental da sociedade, elevou o indivíduo e sua respectiva dignidade humana a um patamar 

muito acima das categorias institucionais até então vigentes. SILVA, Joaquim Manuel da. A família das 

crianças na separação dos pais: a guarda compartilhada. Lisboa: Petrony, 2016, p.35. 
394Alice Feiteira anota que tanto a doutrina quanto as legislações modernas vêm reconhecendo algumas 

mitigações em relação à verdade biológica da filiação. Seja em virtude da proteção da estabilidade das 

famílias que cumpram seu papel afetivo e social, ainda que não assentadas num vínculo sanguíneo; seja 
no sentido de evitar que o reconhecimento da filiação biológica acarrete graves prejuízos para os 

interesses do filho. Ressaltando que, no âmbito do Direito de Família, a solidez dos vínculos e a função 

social dos poderes individuais dependem estritamente do respeito e da boa-fé. Sendo, a intenção do 

legislador, defender a ideia de que entidade familiar, enquanto abiente próprio para a afetividade, cumpre 

com esse douto desiderato, independentemente, de sua origem biológica. Logo, a família protegida pela 

lei constitucional não é exclusivamente a que radica nos laços de sangue, mas, igualmente, a afetiva e 

sociológica. FEITEIRA, Alice Maria Pereira Teixeira Mendes. Princípios informadores do 

estabelecimento da filiação no direito da família. In: SOUSA, Miguel Teixeira (Coord.). Temas de direito 

da filiação. Lisboa: AAFDL, 1994, p.243, 245 e 250. 
395Cfr. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. A comunidade familiar. In:  

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira 
Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.23. Na mesma direção, Waldyr   

Grisard Filho reitera que, com o consagrar da dignidade humana pelo Texto Constitucional, nasce uma 

nova família, ainda imprescindível como célula base da sociedade. Porém, fundada em valores e 

princípios diversos, que passa a ser sujeito de deveres e instrumento de realização existencial de seus 

membros; fundada na igualdade e dignidade de seus integrantes, num regime de cogestão não 

discriminatório e eudemonista. Haja vista já não serem mais o patrimônio e a forma de constituição o seu 

valor fundamental; cumprindo os novos arranjos familiares, independentemente da diversidade de sua 

gênese, as funções que a sociedade destina à família. E, ao relativizar a origem biológica, recupera a ideia 

de um grupo unido por desejos e laços de afetividade, frisando a excelência dos seus efeitos e a plena 

comunhão de vida; erigindo a vitória da pessoa humana sobre as mais diversas formas de exclusão. 

GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.64 e 65. 
396CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (Coord.). Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.486. 
397Ricardo Lucas Calderón constata que os relacionamentos humanos em geral sofrem influxos das 

condições econômicas, políticas e sociais da localidade na qual estão inseridos. Resultando, assim, de 

imbricada relação dialética a partir desses fatores; tornando clara a característica, às vezes esquecida, que 

o Direito é sempre uma redução da realidade. Um recorte deliberado de parcela do que repercute no 

sentimento social, do que, inevitavelmente, terá maior amplitude em determinado tempo e espaço. Ora, a 

família precede o Direito de forma constante e inafastável. Logo, em decorrência direta, é o discurso 

jurídico que deve captar as alterações ocorridas nas formas de relacionamentos, e não os relacionamentos 

que devem se adaptar às categorias jurídicas. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no 

Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.18 e 19. Guilherme de Oliveira preceitua que 
as modificações mais relevantes para o progresso da instituição familiar provirão de outras áreas de 
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parâmetro para a definição dos vínculos parentais
398

. Originando, assim, o surgimento 

da família eudemonista
399

, em que o direito à felicidade constitui o núcleo formador do 

sujeito
400

. 

Ora, o Direito de Família não pode e não deve ser encarado como um 

instrumento arbitrário e impositivo de determinada ideologia
401

; muito pelo contrário, 

deve, antes de tudo, espelhar as respectivas concepções de cada sociedade 

individualmente considerada
402

. Contudo, sem descurar do constante exercício da 

                                                                                                                                          
intervenção social para além do Direito. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. O DIREITO DA 

FAMÍLIA. In: TEMAS DE DIREITO DA FAMÍLIA. 2.ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2001, p.229. 
398Paulo Lôbo observa que há muito tempo as obras de antropologia e psicanálise já tinham chamado a 

atenção para o fato de que só após a passagem do homem da natureza para a cultura é que se tornou 

possível a estruturação da família. Constituindo, para tais ciências, a afirmação de que a paternidade não 

se resume necessáriamente na consanguinidade uma vulgaridade gritante. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 

Socioafetividade em Família e a Orientação do Superior Tribunal de Justiça. In: FRAZÃO, Ana; 
TEPEDINO, Gustavo (Coords.). O Superior Tribunal de Justiça e a Reconstrução do Direito Privado. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.644. 
399A eudaimonia proposta por Aristóteles consiste no viver e comportar-se bem. ARISTÓTELES. Ética a 

Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2009, p.22. João Cândido ressalta que quando as famílias 

converteram-se de transpessoais em eudemonísticas passaram a se preocupar primordialmente com o 

bem-estar de seus integrantes e a possibilidade de realização da sua respectiva a felicidade; significando, 

agora, um espaço para a promoção da realização afetiva e plenitude do indivíduo antes de um ambiente 

nitidamente patrimonialista e procriacional. CÂNDIDO, João Batista de Oliveira. Do casamento. In: 

RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das 

Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.55. Daniel Sampaio enxerga 

na família não uma célula indestrutível, mas, sim, um espaço emocional onde cada um procura crescer e 
individualizar-se. SAMPAIO, Daniel. Inventam-se Novos Pais. 3. ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1994, 

p.35. 
400Cfr. SINGLY, François de. O nascimento do indivíduo “individualizado” e seus efeitos na vida 

conjugal e familiar. In: PEIXOTO, Clarisse Ehlers; SINGLY, François de; CICHELLI, Vicenzo (Orgs.). 

Família e individualização, Rio de Janeiro: FGV, 2000, p.15. QUEIROZ, Juliane Fernandes. Contornos 

contemporâneos da filiação. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 

2008, p.194. MATOS, Ana Carla Harmatiuk. As famílias não fundadas no casamento e a condição 

feminina, Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.98.  
401Helena Bolieiro e Paulo Guerra apontam a tendência, cada vez maior, do Direito de Família em se 

desvencilhar do pesado fardo do panjurismo iluminista em prol de um conceito fragmentário; que vise 
regulamentar apenas o essencial, sepultando de vez o anacronismo da exacerbada imposição estatal pela 

desnecessária regulamentação para absolutamente todos os aspectos da vida familiar. BOLIEIRO, Helena 

Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos 

principais institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 

2014, p.573. 
402Guilherme de Oliveira afirma, categoricamente, que o Direito de Família dos dias atuais guia-se pela 

inspiração de um princípio de verdade. Tendendo as prescrições jurídicas a reconhecer as aspirações, 

necessidades e a situação real, biológica e afetiva, dos membros de uma comunidade familiar. E, 

pensando no Direito Matrimonial, verifica que a alteração mais profunda na concepção da família 

consiste no reconhecimento de um direito à felicidade individual conjugal. Libertando-se a realização 

afetiva dos parceiros matrimoniais do constrangimento imposto pela ideologia social da família como 

ente supraindividual; tornando-se “bem de família” o somatório do bem-estar de cada um de seus 
membros. Vale dizer, da felicidade que os agregados familiares podem proporcionar-se mutuamente, 
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tolerância, tão própria do pluralismo contemporâneo, sendo esse conceito englobante de 

todas as formas possíveis de família
403

, atualmente o mais aceitável e condizente com as 

mais variadas realidades
404

. Exatamente em face da completa ausência de legitimidade 

para impor modelos padronizados de vida familiar ou restringir as várias alternativas 

que impossibilitem a seus integrantes trilhar o caminho que considerem mais 

apropriados para a realização pessoal
405

. 

Paulo Mota Pinto
406

relata que cada pessoa constitui-se segundo decisão 

própria. Daí, ante ao dínamo em movimento uniformemente variado que proporciona a 

reestruturação da personalidade do indivíduo, conclui que a forma mais efetiva de 

proteção ao ser humano consiste na preservação do desenvolvimento autônomo das 

respectivas individualidades. Visto que esta, por se apresentar como o corolário mais 

íntimo da dignidade da pessoa, deve ter preservadas suas diferenças de individualidade. 

                                                                                                                                          
agora, como senhor e não mais servidor da família. Também não se pode olvidar que, para além das 

motivações mais estreitamente ligadas à moral e organização familiares, os progressos globais no sentido 

da dignificação da pessoa humana e da afirmação de seus Direitos Fundamentais muito contribuíram para 

esta enorme transformação estrutural. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Sobre a verdade e a 

ficção no direito da família. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2001, p.9 e 11. 
403Carmem Lucia Silveira Ramos preceitua que o vocábulo “família” compreende não apenas um modelo 

de hierarquia estabelecedor de poder e negociação interna, mas, também, uma história de vida composta 

por laços fortes, que sela destinos e interesses diversos. Sendo sua interpretação indissociável de um 

sentido de participação, de comunidade de vida; tanto no plano da realização pessoal, quanto no âmbito 
material. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a 

realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.38. 
404Giselda Hironaka destaca a desconstrução dos modelos físicos do passado, os quais vêm admitindo, 

assim, uma nova reorganização cênica no habitat familiar; no qual vivem juntos, dentre outros, pais, 

filhos e avós. Ensejando um incessante, e diferenciado, encontro geracional em tudo diferente das 

convivências e gerarções de outrora. HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante 

travessia dos tempos e a renovação dos paradigmas: a família, seu ”status” e seu enquadramento na pós-

modernidade. In: BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice (Coords.). A família além dos mitos. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.60. Por isso, ratifica Maria Celina Bodin de Moraes que a tendência da 

família é tornar-se, cada vez mais, um grupo, cada vez menos, organizado e hierarquizado; independente 

de laços consanguíneos e baseado em sentimentos e valores compartilhados. MORAES, Maria Celina 
Bodin de. A família democrática. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e dignidade 

humana. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p.617. 
405Nesse sentido, Miguel Teixeira de Sousa alega que não cabe ao Direito de Família adotar 

exclusivamente determinado modelo matrimonial ou impor uma forma correta de relação entre pais e 

filhos; dele se esperando uma supportive neutrality. Devendo, ao revés, servir como apoio a toda e 

qualquer escolha individual ou estilo de vida, esforçando-se para ser neutro ante as diferentes escolhas. 

Sendo, pois, insustentável, um sistema jurídico alheio ao meio cultural em que se encontra inserido, 

devendo evitar ao máximo discrepâncias entre o direito legislado e as práticas sociais realmente vividas. 

SOUSA, Miguel Teixeira de. Do direito da família aos direitos familiares. In: OLIVEIRA, Guilherme 

Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.560 e 561. 
406PINTO, Paulo Mota. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. In:AA. VV. Portugal-
Brasil. Coimbra: Coimbra, 2000, p.158. 
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Uma vez que se apresentam como absolutamente imprescindíveis à própria natureza 

humana e, por conseguinte, às suas respectivas relações sociais
407

. 

Esta nova concepção
408

 vem gerando um gigantesco paradoxo, já que, 

por considerar a família como a base da sociedade
409

, a Constituição impõe ao Estado 

que lhe assegure proteção especial. Este, por sua vez, no desempenho fiel desta nobre 

missão, procurou criar um arcabouço legislativo próprio condizente com suas 

respectivas necessidades e compatível com sua natureza jurídica diferenciada no sentido 

de melhor resguardá-la
410

. Mas, na verdade, o que ocorreu, logo de início, foi um 

desvirtuamento ocasionado pelo flagrante desrespeito ao direito de liberdade do 

cidadão
411

 em escolher a forma de constituição de grupo familiar que melhor lhe 

                                                
407Da mesma forma, Marcelo Galuppo assevera que só permitindo a inclusão de projetos de vida diversos 

em uma sociedade pluralista é que ela pode se autocompreeder verdadeiramente como uma sociedade 

democrática. GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, 
p.210. 
408Segundo Paulo Lôbo o novo conceito de família, principalmente no mundo ocidental contemporâneo, 

deita raízes na passagem do fato natural da consanguinidade para o fato cultural da afetividade. LÔBO, 

Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.25. 
409Partindo da premissa constituconal de que a famíla constitui a base da sociedade, urge atentar para o 

fato de que qualquer violação perpetrada de forma impune e arbitrária por parte do Estado na entidade 

familiar culminará num profundo abalo em seus próprios pilares estruturais. 
410Jane Reis Gonçalves Pereira assinala que na Europa pós-revolucionária, tanto o modelo de matirz 

americana (Constituição como norma de garantia), quanto o revolucionário francês (Constituição como 

norma diretiva) foram severamente combatidos pelas correntes jurídicas liberais. Passando, 

necessariamente, o processo de negação a tais modelos, pela crítica ao jusnaturalismo e ao 
contratualismo, deixando os direitos de serem idealizados como valores que antecedem à autoridade do 

Estado, para serem compreendidos como o resultado de uma concreta aplicação das normas estatais. Uma 

vez que resultam de um ato de autolimitação dele próprio, sendo, então, concebidas como a fonte suprema 

do poder e, consequentemente, do Direito Positivo. O qual, além de se tornar pouco permeável a valores; 

ainda prescinde, totalmente, de fundamento moral. Resultando, tal reviravolta dogmática, no abandono da 

Constituição como instrumento de proteção dos Direitos Individuais; deslocando-se, completamente, a 

atenção para o Direito positivado pelo Estado. Sendo a produção normativa estatal decomposta em dois 

campos bem definidos e imiscuíveis de regulação: o Direito Civil e o Administrativo. O primeiro 

disciplina as relações entre pessoas privadas, tidas como de coordenação; enquanto o segundo se ocupa de 

normatizar as relações verticais que se dão entre o aparato estatal e os indivíduos. Tendo como grande 

paradigma dessa cisão, o Código Napoleônico de 1804, que se tornou um modelo para vários outros 
países europeus; cujo caráter autossuficiente e sistemático expressava, inexoravelmente, um dos valores 

mais caros à teoria liberal: a segurança jurídica. De fato, enquanto a constituição era, por sua própria 

essência, abstrata e permeável a opções políticas, o código regulava de forma analítica, precisa e 

extremamente objetiva as situações jurídicas indviduais; podendo ser aplicado pelos juízes com elevado 

grau de certeza. As implicações dessa concepção foram o menoscabo da Constituição e a negação de seu 

caráter normativo, e, paralelamente, a atribuição superlativa de importânca desmedida à lei. PEREIRA, 

Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito Fundamental nas Relações 

Jurídicas entre Particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional: 

Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, 

p.128-130.  
411Segundo Carmem Lucia Silveira Ramos a pretensão dos códigos oitocentistas foi, a um só tempo, 

concentrar no Estado toda a elaboração do Direito, no sentido de garantir e afirmar a igualdade entre os 
homens. Porém, o sistema jurídico assim proposto, fundado na ideologia racionalizante, que constitui a 
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aprouver
412

. Pois, ao subjugar esta importante garantia constitucional do administrado, o 

Estado dá azo a uma intromissão incessante e frenética
413

, que, no exercício de um 

                                                                                                                                          
pedra fundamental do liberalismo, sustenta uma neutralidade fictícia, cujo principal lastro repousa numa 

utopia midiática. Onde o homem é encarado como um sujeito essencialmente abstrato, que necessita de 

um ordenamento jurídico hermeticamente fechado, repleto de normas completamente neutras em relação 

ao seu conteúdo; produzidas exclusivivamente pelo Estado e dotadas de abrangência e incidência 

inimagináveis. Contudo, na verdade, não se apresentou apto a purgar uma gama de desigualdades veladas 

e causuísticas; permitindo que a vontade dos mais fortes domine e oprima os mais fracos, invertendo o 

sentido da igualdade jurídica ao fomentar a manutenção de privilégios indevidos. RAMOS, Carmem 
Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.7, 10 e 11. 
412Silmara Domingues Araújo Amarilla observa que a racionalidade positiva que distinguiu a era moderna 

apresentava como traço marcante uma nítida repulsa ao oculto e ambivalente; tendendo a rejeitar 

completamente tudo o que não lograva ser explicado a partir do emprego de uma equação racional. Dessa 

forma, as funções atribuídas pelo ideário moderno ao Direito (nesse período enxergado como instrumento 

que previne e coíbe os excessos intervencionistas do Estado e promove a estandartização e 

“normatização” dos comportamentos sociais) geraram como efeito colateral a clausura do sistema jurídico 

ao Direito Positivado e à sua consequente interpretação literal. Despindo-o de qualquer conteúdo 

axiológico e impermeabilizando-o quanto às investiduras de uma leitura crítico-reflexiva; devendo, pois, 

a lei ser, necessariamente, autônoma. Logo, tanto sua validade, quanto operabilidade, teriam que, 
obrigatoriamente, encontrar subsídios suficientes na estrutura do próprio sistema jurídico; não podendo se 

socorrer de nenhum outro. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da 

parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.134. 
413Silvana Carbonera enaltece que não cabe ao Direito decidir ou estabelecer a forma de constituição das 

famílias ou mesmo as motivações juridicamente relevantes que levaram a tanto. Devendo, seu campo de 

atuação, limitar-se, tão somente, ao controle e observação dos princípios orientadores, deixando às 

pessoas total liberdade quanto à formação e ao modo de condução das relações daí oriundas. Nesse 

sentido, formando-se uma família que respeite a dignidade de seus membros, a igualdade na relação entre 

eles, a liberdade necessária ao crescimento individual e a prevalência das relações de afeto entre todos; 

nesse ponto, restaria ao operador jurídico apenas aplaudir como mero expectador. CARBONERA, 

Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Coord.). Anais do I Congresso Brasileiro de Direito de Família. Repensando o direito de família. Belo 
Horizonte: Del Rey. 1999, p.492. 
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insustentável monopólio, determina de modo exclusivo, taxativo e abusivo
414

 qual 

entidade familiar merece ser considerada legítima, e, como tal, digna de proteção
415

. 

Dessa forma, apenas aqueles que se submetessem às solenes 

formalidades exigidas
416

 para a celebração do casamento perante a autoridade estatal 

nos cartórios de registro civil das pessoas naturais, seriam considerados 

                                                
414Ricardo Lucas Calderón aponta, com esteio na teoria de Paolo Grossi, vigorar nessa época um 

profundo absolutismo jurídico, lastreado na ideia central de que a legislação era clara, coerente e 

completa; cabendo aos juízes apenas desempenhar a função de la bouche de la loi. Devendo demonstrar e 

preservar o total respeito ao texto no momento da aplicação da lei, sem a mínima possibilidade de 

interpretação pelo aplicador da regra jurídica. Consistindo, pois, no rígido monismo ditado por imperiosos 

princípios de ordem pública munido de barreiras tão altas a ponto de evitar introduções e misturas vindas 

do exterior. Acarretando, assim, seu paulatino distanciamento da realidade, lacrando, definitivamente, os 

dutos que poderiam permitir a comunicação constante entre a experiência concreta e o Direito. Dessa 
forma, enquanto ainda inexoravelmente apegado a aspectos formais e categorias hermeticamente fechadas 

e, relegando ao segundo plano os dados empíricos, o Direito de Família terá enormes dificuldades em 

reconhecer a realidade que lhe é subjacente. Mormente ante o forte ranço deixado por esta centralidade 

dos códigos na regulação das questões patrimoniais, de modo que a vida privada era regulada e apreciada 

exclusivamente sob esta rigidez codificada. Que, visando alcançar o monopólio da regulamentação da 

vida de todos os indivíduos e da sociedade civil, sob o prisma da ascendente classe burguesa, garantia 

basicamente o que mais interessava naquele momento, ou seja, as liberdades negativas: contratual, 

autonomia da vontade e proteção ao então quase absoluto direito de propriedade. Não à toa, eram, à 

época, conhecidos como “a constituição do homem privado”. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da 

Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.49, 66, 84 e 85. 
415Fernando Rodrigues Martins relata que o Direito de Família, por muito tempo, atuou como amarra 
impeditiva da transformação social, visto que expressava, nitidamente, um instrumento repressor, 

impeditivo da promoção do ser humano. Haja vista seu caráter intocável de instituto suficientemente 

autônomo e pleno, sem vasos comunicantes com o ambinte social. MARTINS, Fernando Rodrigues. A 

afirmação feminina na igualdade substancial familiar. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v.33, p.99, ago, 2011. Para Rodrigo da Cunha Pereira, considerando que são prevalentes os 

interesses da sociedade e do Estado na proteção da entidade familiar, uma das grandes questões com a 

qual nos deparamos hoje no Direito de Família é sobre o limite entre o público e o privado. Isto é, sobre a 

inserção, ou não, das regras que disciplinam e regem as relações de família no Direito Civil como ramo 

do Direito Privado. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de 

família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.108. Nesse mister, Caio Mário da Silva Pereira esclarece que, 

embora haja interesse coletivo, as normas que regem o do Direito de Família são, eminentemente, de 
Direito Privado, na medida em que os interesses protegidos são predominantemente individuais, tratando-

se de uma relação entre particulares. Logo, os interesses da família e dos membros que a compõem não 

devem sofrer a intervenção direta e ostensiva do Estado, a quem compete apenas tutelá-los. PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. V. Direito de Família. 25ª ed. Revista e atualizada 

por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 3 e 4. 
416Maurizio Fioravanti aduz que o Positivismo inverteu completamente as relações entre as fontes do 

Direito. E, ao invés da Constituição ditar os princípios básicos que as leis do Estado deveriam 

necessariamente refletir, fomentando e defendendo os direitos e liberdades de possíveis arbítrios dos 

poderes constituídos; são estes últimos que, munidos de um sistema fechado e indefectível, devem ser 

protegidos das constantes intromissões trazidas pelos princípios constitucionais que refletem as opções 

políticas e valores do momento e, exatamente por isso, ameaçam a certeza do Direito garantida pela lei do 

Estado. FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las 
constituiciones. Madid: Trotta, 2000, p.110. 
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verdadeiramente casados
417

. Até então, a única forma legítima de constituir uma 

sociedade familiar com todas as prerrogativas a ela inerentes, impondo como dura pena 

pela constituição da famigerada “família oficiosa”, o relento da negativa do timbre 

jurídico familiar
418

. 

Maria Berenice Dias
419

 alerta que infundados preconceitos não podem 

legitimar restrições a direitos– o que fortalece estigmas sociais e acaba por causar 

sentimento de rejeição e sofrimentos. Logo, é inadmissível que os aplicadores do 

Direito atuem como vetores de grandes injustiças, descabendo confundir questões 

jurídicas com aspectos morais e religiosos. Urge, pois, uma iminente mudança de 

valores que abra espaço para novas discussões, revendo dogmas e princípios; mas, 

principalmente, pondo termo definitivo a esta flagrante violação da isonomia 

constitucionalmente assegurada. 

A família nuclear, que deita raízes na identidade genética, e, pois, num 

casal heterossexual com filhos biológicos, enquanto criador das relações familiares 

assumiu, ao longo dos tempos, a função de modelo social sacralizado; repleto de 

ideologias e idealizações, cujo imperativo exigia reprodução obrigatória. Porém, não se 

olvide que a opção pela Constituição do modelo familiar advém de um determinante 

altamente subjetivo, e a não efetivação por um meio aceito pela maioria como padrão, 

não implica, necessariamente, uma anomalia ou distúrbio contagioso que precisa ser 

imediatamente reprimido e curado para que não se alastre e assole a sociedade. Isso 

posto,  o modelo triangular (pai, mãe e filho), por si só, não é condição, ou muito menos 

garantia, de um desenvolvimento pleno, saudável e feliz; residindo o diferencial, tantona 

                                                
417BIRCHAL, Alice de Souza. União estável. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del 

Rey/Mandamentos, 2008, p.121. 
418Nesse sentido, Ana Carla Matos ressalta que a determinação estatal enfatizava, caso as pessoas 

quisessem preservar os direitos provenientes da família, deveriam, antes de tudo, institui-la de forma 

correta; isto é, casando-se. Logo, a linguagem jurídica, ao passo em que assegura alguns fatos como 

produtores de efeitos jurídicos, exerce a exclusão daqueles não disciplinados. MATOS, Ana Carla 

Harmatiuk. As famílias não fundadas no casamento e a condição feminina, Rio de Janeiro: Renovar, 

2000, p.11. 
419DIAS, Maria Berenice. Família homoafetiva. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del 
Rey/Mandamentos, 2008, p.174 e 180. 
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interpretação que damos, quanto na forma como lidamoscom a realidade– a qual, diária 

e invariavelmente, nos bate à porta.
420

. 

Rui Viana
421

 recorda que a família possui em seu núcleo o grande traço 

característico de constituir, antes de qualquer coisa, um reflexo da realidade social em 

que se encontra inserida. O que, per si, já evidencia que sua disciplina legal apresenta 

uma natureza necessariamente reconstrutiva em virtude da alta dinamicidade inerente ao 

fenômeno social. Assim sendo, em face deste estado de fato, não é o Direito que origina 

a família; ao contrário, esta sim, em virtude da importância social que sempre teve, 

aponta a direção a ser seguida pelo legislador quando da elaboração da respectiva norma 

jurídica
422

. 

Esse antropocentrismo familiar trouxe consigo não apenas o tão esperado 

reconhecimento da legitimidade
423

 às entidades familiares não constituídas por 

intermédio do matrimônio. Mas, também, a condição de igualdade entre filhos, 

independentemente do estado civil dos pais. Apontando um novo critério como fator 

determinante nas relações familiares, que, por sua vez, ocasiona uma reviravolta, já que 

a relação paterno-filial não mais se funda exclusivamente na lei ou na biologia. Ao 

contrário, vai muito mais além, descobre sua pedra angular na assunção da ostentação 

da real e verdadeira condição de pai e filho. Logo, fácil é perceber que o recente 

                                                
420Giselle Câmara Groeninga destaca que, no nosso imaginário, a família é sempre formada por três, pai, 

mãe e filho, um triângulo, ainda que um deles seja virtual. Prevalecendo, tal tríduo, tanto para a biologia, 

quanto para a psicanálise, cujo paradigma, para pensar o desenvolvimento humano, baseia-se no mito de 

Édipo Rei. Contudo, urge que se desperte para o fato de que tal idealização é restrita à nossa 

subjetividade; umas vezes, por mera coincidência, correspondendo à realidade, outras não. Mas, ainda 

assim, há sempre a sombra rondante desse terceiro, mesmo que virtual, no nosso imaginário; o que não é 

motivo suficiente para que esse ideal seja mistificado, transformando-o em requisito obrigatório 

conducente à única possibilidade de existência familiar. Que, efetivamente, já caiu por terra com o 

reconhecimento das famílias monoparentais e sua respectiva luta pela recognição; bem como com a 

possibilidade de adoção por homossexuais. GROENINGA, Giselle Câmara. Afetos, sexualidade e 

violência – a família desmistificada. In: BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice (Coords.). A 
família além dos mitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.67 e 72. 
421VIANA, Rui Geraldo Camargo. A família. In: VIANA, Rui Geraldo Camargo. Temas atuais de direito 

civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.46. 
422Maria Celina Bodin de Moraes lembra que por constituir a base da sociedade toda e qualquer mudança 

na família redundará em mudanças sociais. Assim, quanto mais plurais as famílias, maior o 

fortalecimento democrático. Pois, quanto mais democracia houver nos pequenos grupos, mais 

democrática será a sociedade na qual eles coexistem. MORAES, Maria Celina Bodin de. A família 

democrática. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e dignidade humana. São Paulo: IOB 

Thomson, 2006, p.619. 
423A legitimidade representa a concessão legal para a ocupação de determinada posição pelo sujeito de 

direito perante um concreto interesse ou situação jurídica que lhe permite agir sobre eles. Podendo 

inclusive, conforme o caso, exigirjudicialmente, se necessário, tutela que lhe assegure o pleno exercício 
do direito subjetivo em questão. 
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conceito de família encontra na afetividade um novo pilar estrutural; essencial para o 

deslinde das intrincadas questões familiares contemporâneas
424

. 

Andréa Aldrovandi e Rafael Simioni
425

 constatam que a evolução social 

da família modificou o conceito de filiação, que agora se estabelece independentemente 

da origem genética da prole, a partir da relação de afetividade e querer externado entre 

pais e filhos de qualquer origem. Evidentemente que conforme as peculiaridades de 

cada situação em concreto e ante a constatação efetiva da posse do estado de filho. 

Some-se a isso o fato de que a Constituição, tanto a Brasileira, quanto a 

Portuguesa, não determinou especificamente quais arranjos deveriam ser 

compreendidos como entidades familiares; e, pois, merecedores da respectiva tutela 

jurídica. Daí alguns autores utilizarem como norte orientador para a tipificação das 

relações jurídicas familiares a ótica patriarcalmente estatuída pelo Código Civil
426

. 

Sendo evidente que a legislação ordinária não é legítima para determinar, de forma 

taxativa, tal preceito; haja vista o próprio dispositivo constitucional, ao estatuir um 

conceito vago e indeterminado, deixou certa margem de discricionariedade para 

adequação do intérprete quando da construção da concepção do que deve ou não ser 

                                                
424Ricardo Lucas Calderón infere que a sociedade vem adotando, gradativamente, o aspecto afetivo como 

suficiente e relevante para a constituição do grupo familiar; reclamando para si a importância outrora 

conferida aos vínculos biológico, matrimonial e registral. Erigindo-a, assim, ao centro da 
formação/desconstituição/reconstituição dos relacionamentos familiares; tal foi o patamar alcançado por 

esta alteração, que resta possível afirmar ter havido uma verdadeira transição paradigmática na família 

contemporânea, pela qual os laços afetivos assumiram o papel de vetor potencializador dessas relações. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.211. 
425ALDROVANDI, Andréa; SIMIONI, Rafael Lazzarotto. O direito de família no contexto de 

organizações socioafetivas: dinâmica, instabilidade e polifamiliaridade. Revista Brasileira de Direito de 

Família. Porto Alegre, n.34, fev./mar. 2006, p.25. 
426Ricardo Lucas Calderón explicita que, nesse modelo patriarcal adotado, há uma prevalência quase 

absoluta do homem, que exerce todas as funções públicas da família, restando para a mulher apenas a 

administração do lar, sempre de maneira relativa e secundária. Já na regulação da filiação, a tutela visava 
preservar infinitamente mais a família enquanto instituição, que, propriamente, os indivíduos como 

pessoa. De modo que foi adotado um estatuto plural da filiação, cujo corolário repousava numa odiosa 

distinção entre as categorias de filhos, legítimos ou ilegítimos, além da subsequente ausência de amparo 

ao filho adulterino. Dessa forma, vigia a definição da paternidade com base nas presunções da legislação, 

que tornava praticamente inexistente qualquer espaço para o reconhecimento dos vínculos parentais 

afetivos. Seguindo a família um modelo único, formado exclusivamente a partir do matrimônio; restando 

excluídas do sistema as demais formas de união, para quem o Direito simplesmente disfarça a vista para 

fingir não lhes ver. Some-se a isso a enorme dificuldade imposta para uma eventual dissolução do vínculo 

matrimonial, cuja presunção original era de que só se extinguiria com a morte. Evidenciando, pois, uma 

forte preocupação econômica, com as mais variadas regras acerca da destinação do patrimônio nos mais 

diversos casos. Visando sempre, e em primeiro lugar, à segurança jurídica para essas situações. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p.230 e 231. 
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considerada uma família. Portanto, é absurdo e temerário enxergar como instituição 

familiar legítima apenas aquela definida nos exatos termos da codificação civil
427

. 

A nova acepção tomada pela antiga relação Direito/Sociedade impõe ao 

Estado Democrático contemporâneo o entraje de outra roupagem, em que os Direitos 

Fundamentais abandonam o papel secundário de meros acessórios para assumir e 

desempenhar a crucial incumbência de molde imprescindível sobre o qual será 

confeccionada a norma jurídica. Determinando, preponderantemente, o processo de 

definição social atual, inclusive nas relações entre particulares
428

. Alterando 

substancialmente seu papel definidor das relações sociais e compelindo-o a 

desempenhar a função de fiel depositário da proteção integral da dignidade humana– 

cujos valores não clamam apenas por respeito, mas, igualmente, por proteção e 

promoção, espraiando e irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico
429

, 

público ou privado
430

. 

                                                
427Cristina Manuela Araújo Dias relata que muitos outros documentos internacionais, de alguma forma, 

também se preocuparam em dedicar certa proteção ao matrimônio e, pois, àlegítima constituição da 

família. Contudo, assim como a legislação nacional, sem estabelecer uma definição pormenorizada da 

referida instituição ou do casamento; haja vista ainda que existam valores comuns a todos os povos, tais 

conceitos concretizar-se-ãode forma bastante diversa. Sendo sua interpretação tão variada quanto o 

substrato sociocultural a que se reportam. DIAS, Cristina Manuela Araújo. A jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem e as novas formas de família. Revista jurídica da Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, n.15, Porto, 2012, p.39. 
428Ricardo Lucas Calderón conclui ser premente a intervenção do Direito em outras situações, que até 

então lhe permaneciam alheias; no sentido de reestabelecer o equilíbrio, de modo a proteger as partes 

mais desfavorecidas nas relações privadas. Para tanto, passou-se a sustentar a possibilidade de incidência 

dos Direitos Fundamentais a elas, de forma que assumissem a função de verdadeiras armas de defesa 

contra as referidas formas de opressão; oriundas não apenas da parte do Estado, mas, também, de entes 

privados com “amplos poderes”. Notadamente, a partir do caso Lüth, quando a Corte Constitucional 

Alemã admitiu que esses direitos integravam a ordem normativa, centrada no livre desenvolvimento da 

pessoa humana; de modo que, enquanto direitos constitucionais básicos, incidiriam em todos os âmbitos 

do Direito (inclusive no Direito Civil) . CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito 
de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.127. 
429Canotilho assevera que, atualmente, um dos temas mais nobres acerca da dogmática jurídica diz 

respeito às imbricações complexas da irradiação dos Direitos Fundamentais constitucionalmente 

protegidos (Drittwirkung) e do dever de proteção de Direitos Fundamentais por parte do poder público em 

relação a terceiros (Schutzpflicht) na ordem jurídico-privada. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Dogmática dos Direitos Fundamentais e o Direito Privado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Estudos Sobre Direitos Fundametais. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2008. 
430 Gustavo Tepedino refere que a premente reinterpretação do Direito Civil à luz da Constituição propõe 

profunda modificação nas relações entre o cidadão e o Estado. Sendo, então, inevitável a alteração dos 

limites da antiga taxionomia alvitrada por Ulpiano; passando esta de integralmente qualitativa a 

meramente quantitativa. Nem sempre podendo extrair, de forma clara e precisa, a correta definição acerca 

de onde começa o território do Direito Privado por findar o do Público e vice-versa. TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.19. 
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Desta feita, é inegável a premente necessidade de uma hermenêutica que 

aponte para a concretude dos Direitos Fundamentais
431

, aliado ao fato de que o caput do 

artigo 226 da Constituição Brasileira de 1988 não especifica quais os tipos de entidades 

familiares mereceriam a proteção do Estado; bem como, que a expressão "também" do 

§4º do mesmo artigo é inclusiva, não impondo uma taxatividade, ou seja, não 

estabelecendo que as entidades expressamente mencionadas no texto constitucional 

constituem numerus clausus
432

; e ainda, que o §8º protege prioritariamente a pessoa e 

não a família. 

Maria Christina de Almeida
433

 afirma não ter sentido o Texto 

Constitucional apresentar um rol de princípios fundamentais se não fosse para, no plano 

hermenêutico, condicionar e conformar todo o tecido normativo, constitucional e 

infraconstitucional. Definindo, assim, uma nova ordem pública, da qual não se podem 

excluir as relações jurídicas privadas. Que, por sua vez, também erigem ao ápice do 

sistema jurídico a tutela da pessoa, funcionalizando a atividade econômica privada aos 

                                                
431Jane Reis Gonçalves Pereira conceituao poder, no esteio de Boaventura de Sousa Santos, como 

qualquer relação social regulada por uma troca desigual, onde A afeta B de uma maneira contrária aos 

interesses deste último. Partindo dessa linha de raciocínio, constata ser possível a incidência do poder 

privado nas relações familiares; sendo, pois, inquestionável que as relaçõs jurídicas estabelecidas entre 

determinadas pessoas privadas e os indivíduos isolados não podiam ser qualificadas como relações iguais 

ou paritárias. Ora, se a finalidade dos Direitos Fundamentaisconsiste exatamente em assegurar níveis 

máximos de autonomia e dignidade aos indivíduos, torna-se pertinente sua aplicação em todas as 
situações nas quais, dita autonomia, possa vir a ser comprometida; sendo completamente irrelevante se tal 

fato é oriundo da atuação de um poder público ou privado. Logo, se uma das partes encontra-se em 

situação de sujeição e seu poder de autodeterminação resta aniquilado. Não havendo como cogitar-se 

qualquer aplicação, por mínima que seja, de nenhum tipo de liberdade; aduzindo que, tendo os Direitos 

Fundamentais sido concebidos e afirmados para tutelar a dignidade e a autonomia humanas em suas 

diversas dimensões, não há como sustentar, do ponto de vista lógico, que eles apenas sejam aplicáveis 

exclusivamente em relação às violações perpetradas pelo Poder Público. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. 

Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito Fundamental nas Relações Jurídicas entre 

Particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, 

Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p.147-149. 
432

 Edézio de Deus assinala que é chegado o momento em que já não há mais como se restringir o afeto 
apenas ao “numerus clausus“ legal-positivado; uma vez que, se a evolução da sociedade faz que as 

formas relacionais assumam novas feições, cabe ao Direito, enquanto ciência abrigá-las em prol da 

dignidade humana. Dessa forma, os parágrafos mencionados no art.226 da Constituição Brasileira devem 

ser encarados como meros exeplificativos de modelos familiares, haja vista não exaurir todas as forma de 

entidades familiares; sendo mais acertado perceber que, na verdade, houve uma ampliação da proteção 

constitucional à família, qualquer que seja o tipo de convivência, desde que presente o afeto que a une 

como tônica. No momento em que os tribunais, legisladores e juristas puderem considerar “justa toda 

forma de amor”, haverá, sem dúvida, inteira justiça, onde, em muitos aspectos, tem-se oferecido meia. Eis 

uma das propostas do mais avançado Direito de Família para a sociedade atual. DEUS, Edézio de. A 

afetividade no elemento jurídico: princípio, regra ou valor a desencadear relações jurídicas de direito. 

Disponível em: <http://www.libertas.ufop.br/Volume1/n2/7.pdf> Acesso em: 10 de junho de 2019. 
433ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 59, 60, 61, 62, 63 e 69. 
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valores existenciais e sociais definidos em sua cláusula geral de proteção. Traduzindo a 

união entre os Direitos Fundamentais constitucionalmente consagrados e o Direito 

Privado, assumindo ambos feições específicas e diferenciadas; trazendo à cena o 

particular e suas possíveis posições sob a ótica dos Direitos Fundamentais. Compreende 

a dignidade da pessoa humana o princípio condutor de todos os âmbitos do Direito, 

inclusive e notadamente o Direito Civil. Resta claro que no Brasil os valores jurídicos 

da sociedade contemporânea não mais são os mesmos outrora proclamados pelo Estado 

Liberal. Porquanto esta imbricação entre público e privado determina um novo repensar 

acerca do sujeito de direito, fazendo-o portador de uma nova condição: a de pessoa 

humana, cuja expressão máxima é a supremacia, no campo normativo, positivadora de 

direitos concernentes não apenas à segurança e propriedaade, mas, igualmente, à 

liberdade e igualdade. Sendo o corolário de dita supremacia a ideia de que a 

Constituição é o aporte normativo obrigatório de todo e qualquer ato praticado sob sua 

égide. Impõe, assim, a conclusão lógica de que o direito infraconstitucional deve ser 

interpretado e aplicado sob sua luz; tanto negativamente– no sentido de oferecer-lhe 

limites– quanto positivamente, conformando o conteúdo material das normas 

hierarquicamente inferiores. Recoloca a pessoa e seus direitos no topo da 

regulamentação jure civile, não apenas como ator que neste espaço intervém, mas, 

acima de tudo, como o móbil, que, de maneira privilegiada, ocupa o cerne dessa 

regulamentação– e cuja raiz é antropocêntrica, e, pois, visceralmente ligada à pessoa 

humana e as seus direitos. Passa, dessa forma, o Direito Civil proprietário a ceder 

espaço a um Direito Civil humanitário, personalista e voltado a uma regulação de 

interesses do homem enquanto ser integrante da sociedade. Que, exatamente por isso, 

merece receber do sistema jurídico que o envolve um lugar apto a propiciar seu livre 

desenvolvimento com dignidade. Por essa razão, sustenta-se que a proteção do sistema 

jurídico aos direitos imanentes da pessoa –– em suas mais diversas expressões 

subjetivas –– deve partir de toda a ordem jurídica, seja ela pública ou privada. 

Tal entendimento se reforça pelo fato de que diversos outros arranjos, 

reconhecidamente familiares, não constam expressamente no Texto Constitucional. Não 

podemos admitir, por exemplo, que os avós que vivam com seus netos, ou o tio que vive 

com seus sobrinhos, ou os irmãos que vivem juntos sem a companhia do pai e da 
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mãe
434

, não sejam considerados entidades familiares que mereçam a proteção do Estado; 

somente em virtude de não estarem expressamente contidas no Texto da Constituição. 

Logo, a caracterização da entidade familiar não está mais vinculada a uma 

especificidade legislativa, mas, sim, à ocorrência de requisitos de fato, que, se presentes, 

identificam tratar-se de família
435

. 

Paulo Lôbo
436

 esclarece que a Constituição Brasileira de 1988, ao 

expandir a proteção do Estado à família, promove uma profunda transformação na 

concepção familiar
437

, notadamente nos fatos da proteção de o Estado alcançar qualquer 

entidade familiar sem restrições; na primazia dos interesses dos integrantes da família 

sobre questões patrimoniais
438

; na liberdade de planejamento familiar sem imposição 

estatal e na natureza socioafetiva da filiação
439

. 

                                                
434 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro a muito já reconheceu como entidade familiar a comunidade 
constituída entre irmãos solteiros. STJ, REsp n. 159.851-SP, 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

julgado em 19/03/1998. 
435Na mesma direção San Tiago Dantas observa que a família é um fato natural e a convenção é estreita 

para o fato. Logo, este se produz fora da convenção; o homem quer obedecer ao legislador, mas, não pode 

desobedecer à natureza. Assim, por toda a parte ele constitui família, dentro da lei, se possível, fora da lei, 

se necessário. DANTAS, San Tiago. Direito de família e das sucessões. 2. ed. , Rio de Janeiro: Forense, 

1991, p.4. 
436LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.22. 
437Rodrigo da Cunha Pereira esclarece que, afora a nostalgia de que a família em que cada um de nós foi 

criado é a melhor, sua travessia para o novo milênio é feita por um barco que transporta valores 

totalmente diferentes. E, embora deixe a todos atônitos, traz consigo uma enorme conquista, a 
compreensão de que a família não mais representa, essencialmente, um núcleo econômico e de 

reprodução sob os auspícios de uma suposta hegemonia masculina, que carrega a boa nova de constituir 

um espaço propício para o desenvolvimento do companheirismo e ser o núcleo formador do indivíduo. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.153. 
438Conforme preceitua Paulo Lôbo, a repersonalização das relações jurídicas da família é um processo que 

vem avançado de forma bastante considerável em todos os povos ocidentais; tendo por objetivo principal 

erigir a pessoa humana ao centro das relações jurídicas, antes obscurecida pela primazia dos interesses 

patrimoniais determinantes do conteúdo das grandes codificações, e que convertia o ser humano em mero 

homo economicus. Dita repersonalização vem para afirmar a finalidade mais relevante da família, que 

consiste na realização da afetividade pela pessoa no grupo familiar; num humanismo que só se constrói na 

solidariedade, no viver com o outro. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018, p.24. 
439Bertoldo Mateus de Oliveira Filho aduz que quando se tem o afeto como primado constitucional 

regulamentador das relações familiares de hoje, a variabilidade dos comportamentos sociais ultrapassa a 

previsão legislativa e convida a uma reflexão propositiva no sentido de proferir a máxime proteção aos 

integrantes comunitários. Assim, os aspectos factuais do exercício do poder familiar, da visitação e da 

residência adquirem uma multiplicidade sequer imaginada no contexto da família nuclear do passado; 

pois, os irmãos germanos, unilaterais ou simplesmente afetivos se agregam em uma situação de vida que 

envolve um amor paterno-filial distinto e plural, com evidentes ganhos para a construção de comunidades 

organizadas segundo o sentimento e a reciprocidade benfazejos. Logo, nas novas configurações familiares 

estabelecidas a partir de separações, uniões livres e recasamentos, há uma natural acolhida e mútua 

afeição espontânea entre os filhos do relacionamento findo com o novo parceiro, a despeito de nenhuma 

consanguinidade. A multiparentalidade nas famílias recompostas permite, às vezes, a complexa 
designação da prole como meus, teus, ou nossos filhos; descobrindo as crianças que têm irmãos, meio-
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No esteio do acima mencionado, resta claro que o princípio da 

afetividade apresenta acentuada relevância na concepção atual de entidade familiar
440

. 

Notadamente, ao passo que as relações socioafetivas se sobrepuseram às considerações 

de caráter patrimonial ou biológico, recuperando o estigma de grupo unido por desejo e 

laços afetivos em comunhão de vida
441

. Pretender coincidir a filiação com a origem 

genética é um retrocesso muito grande, reduzindo um fato cultural importante a um 

simples determinismo biológico, desprezando, completamente, suas dimensões 

existenciais
442

. 

Eduardo Sá
443

 preceitua que um pai, quando decepciona e magoa sem 

reparação, pode deixar de ser pai, e, ao forçar o afastamento para com sua prole, é como 

se estivesse morrendo aos poucos em vida; tanto que, ao morrer de fato, seus filhos 

limitam-se a atestar o óbito que já vinha se dando ao longo do tempo. Dessa forma, 

reconhece, categoricamente, que a biologia não funda um sentimento familiar; logo, a 

                                                                                                                                          
irmãos e quase irmãos (estes filhos do companheiro da mãe ou da convivente do pai), sobrepondo-se, na 

experiência de vida, o afeto às questões do sangue. Sendo a comunhão de vida muito mais importante que 

a identidade genética hereditária. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: aspectos 

sociojurídicos do casamento, união estável e entidades familiares. São Paulo: Atlas, 2011, p.136 e 137. 
440Luis Edson Fachin observa que, diante da inegável e inevitável sobreposição dos fatos perante o 

Direito, a realidade acaba por desmentir os rígidos e anacrônicos códigos que não mais condizem com as 

mudanças e circunstâncias mais recentes. Atuando, assim, no sentido de dissipar a „névoa da hipocrisia‟ 

que encobre a desprezível negação de efeitos jurídicos às mais variadas necessecidades sociais que 
clamam e urgem pela efetiva proteção jurídica. Ensejando, dessa forma, uma profunda alteraçãoestrutural 

nas relações familiares, quepassam, agora, a dar origem a um berço de afeto, solidariedade e 

mútuaconstituição de uma história em comum. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos 

críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.327. No mesmo sentido, 

Ricardo Lucas Calderón corrobora que a mobilidade será o traço distintivo dos relacionamentos 

familiares, não apenas dos conjugais, mas, também, das relações de parentesco. Separações, divórcios, 

novas uniões e desuniões tornam-se, cada vez mais, corriqueiros; desvencilhando-se, de vez, do 

anacrônico aspecto negativo até então lhes era comumente conferido. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 

Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.38 e 39. 
441Kátia Boulos sustenta que o estado de filiação, enquanto qualificação jurídica da relação de parentesco, 

poderá se estabelecer ou não pelo vículo da consanguinidade. Não obstante, compreenderá, 
necessariamente, um complexo feixe de direitos e deveres reciprocamente considerados entre os titulares 

do estado de paternidade, maternidade e filiação. BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e 

“Sociedades do Afeto” no Direito de família e Sucessões Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz 

Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida (Coords.). Grandes temas de direito de família 

e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, p.358 e 359. 
442Segundo Paulo Lôbo o estado de filiação constitui-se ope legis ou em razão da posse de estado de filho, 

por força da convivência familiar consolidada na afetividade. Nesse sentido, a filiação jurídica deverá ser 

sempre estabelecida tendo em conta sua natureza cultural, seja ela biológica ou não. LÔBO, Paulo Luiz 

Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de 

direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.69. 
443SÁ, Eduardo. ALIENAÇÃO PARENTAL. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 2008, p.82. 
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família não é constituída pela identidade consanguínea, senão por pessoas sem omissões 

destrutivas, que demonstram bondade para conosco. E lamenta que o cuidado excessivo 

com a identificação da violência familiar, infelizmente, ainda não seja capaz de atingir a 

negligência deliberada para com as crianças maltratadas pelo abandono de seus pais
444

. 

Luis Edson Fachin
445

 recorda que a disciplina jurídica das relações de 

parentesco entre pai e filhos não atende exclusivamente a fatores biológicos ou 

sociológicos. Na verdade, configura-se em uma moldura cujo conteúdo não vem a ser 

preenchido com meros conceitos jurídicos ou abstrações, senão com a vida na qual as 

pessoas espelham seus sentimentos. Desta feita, conclui, categoricamente, que a 

verdadeira paternidade se constitui num fato eminentemente cultural ao invés de 

biológico; vale dizer, é muito mais uma questão de devotamento e serviço que, 

propriamente, de procedência do sêmen
446

. 

Nota-se, atualmente, que a família vem adquirindo novos contornos em 

face da dinamicidade do fenômeno social
447

. Obedecendo, tão somente, aos princípios 

da afetividade (caracterizando-se esta não pelo afeto comumente denominado, senão 

pelo afeto familiar, 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 cônjuge quanto aos meios 

e aos fins de sua afeição; o affectus maritalis, como lembra Gustavo Tepedino
448

), 

ostentabilidade ou publicidade (a demonstração pública de que uma pessoa apresenta-se 

como integrante do núcleo familiar da outra, afastando as relações clandestinas) e 

estabilidade (uma união duradoura, afastando, pois, as uniões eventuais ou passageiras). 

Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição da República Brasileira 

                                                
444SÁ, Eduardo. Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 2008, p.65 e 73. 
445FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 

29. 
446FACHIN, Luiz Edson. Família hoje. In: BARRETO, Vicente (Org.). A nova família: problemas e 

perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.85. 
447González-Serrano explicita que os novos contornos sociais causaram uma profunda mudança estrutural 

na esfera familiar, e que o aumento considerável no número de divórcios, o surgimento de novas formas 

de convivência (união de fato e more uxório), da família monoparental e a incorporação da mulher ao 

mercado de trabalho, são exemplos de como o fenômeno social contemporâneo influencia na criação e 

incorporação dos novos modelos de entidade familiar à sociedade atual. GONZÁLEZ-SERRANO, María 

Del Carmen. Una aproximación a los aspectos más destacados del régimen jurídico de la custodia 

compartida en el ordenamiento jurídico espanhol. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso 

IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.294. 
448 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.142. 
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entende não ser necessário à presença de um homem e uma mulher para poder constituir 

uma entidade familiar; sendo tal entidade denominada de família monoparental, que 

dispensa a existência do casal, podendo ser formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes
449

. 

A significativa e bastante dinâmica evolução pela qual vem passando a 

sociedade atual fez que a própria conceituação de entidade familiar assumisse contornos 

diametralmente opostos aos desenhados pela geração imediatamente anterior. Exigindo 

do Direito de Família uma regulamentação atual, adequada e efetiva, que apresente 

respostas satisfatórias às intrincadas demandas abarcadas pelos novos tempos
450

. 

Outra nova modalidade familiar surgida recentemente são as famílias 

recompostas ou reconstituídas
451

, estas formadas por um cônjuge ou companheiro e os 

filhos do outro
452

, vindos de relacionamento anterior. Sem dúvida uma figura familiar 

                                                
449LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.78. 
450Luis Edson Fachin observa que a vigência de um novo Direito Civil, desinstitucionalizado, testemunha 

tempos frutíferos de inquietude, que denuncia dilemas expostos na fratura social e aponta para novas 

situações; eis o nó em desate pela contemporaneidade. Cujos elos se projetam da sociedade para o ninho 

familiar, onde, afastando-se dos laços formais, são valorizadas as relações de mútua ajuda e afeto com 

índices cada vez maiores de uniões não matrimonializadas. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: 

elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.1. Pereira 

Coelho e Guilherme de Oliveira relatam que quanto mais fracassam as primeiras tentativas de união e 
casamento, mais se nota a compulsão para novas tentativas. Sempre com o sentimento e esperança de 

sucesso, renovados na ideia fixa de que não há alternativa para a realização pessoal num mundo cheio de 

riscos e abstrações incontroláveissem a comunhão de vida. E, embora o casamento não goze mais da 

estabilidade de outros tempos, não perdeu a atração ou a idolatria; sendo exatemente nesse contexto de 

segundas/terceiras núpcias e repetidas tentativas de união de fato, que surge a família recombinada. Um 

novo modelo que está a aumetar no ocidente, embora ainda longe de se tornar a forma dominante. 

COELHO, Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da 

família. Vol. I. 5ª ed. Coimbra: Coimbra, 2016, p.108 e 109. 
451Carla Patrícia Oliveira relata que, anteriormente à nossa realidade atual, já na sociedade medieval, 

porém, em face de motivos maioritariamente distintos, não era incomum o fato de crianças se 

encontrarem inseridas no seio de uma família recomposta. Ora, diante de sucessivas epidemias, aliadas às 
péssimas condições de higiene e alimentação deficitária, a morte se apresentava como uma realidade 

comum e sempre rondante. E, ao acometer um ou ambos os progenitores, os núcleos conjugais desfaziam-

se tornando as segundas núpcias frequentes. As mulheres, nos primeiros anos de casamento, em virtude 

dos problemas inerentes à gravidez, morriam com muito mais constância. Vindo os maridos a estabelecer 

novas uniões, quase sempre trazendo consigo filhos pequenos, que muitas vezes sequer conheceram sua 

mãe biológica, passando a estabelecer vínculos afetivos recíprocos de índole maternal com as novas 

companheiras de seu pai. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos 

afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, 

p.18 e 19. 
452Paulo Lôbo ressalta que as famílias recompostas se constituem entre um cônjuge ou companheiro e os 

filhos do outro, vindos de um relacionamento anterior, onde a própria convivência familiar enseja, muitas 

vezes, a superposição de papéis parentais. Já que o novo cônjuge ou companheiro passa a exercer funções 
cotidianas do pai ou da mãe que se separou para viver só ou constituir nova família recomposta. 
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diferente da monoparental e da família decorrente do parágrafo 3º do artigo 226 da 

Constituição Brasileira
453

. 

Susana Almeida
454

 verifica que a noção de “vida familiar”, outrora 

centrada na figura do casamento, foi sendo, gradualmente, dele afastada. Abarcando, 

assim, outras formas de convivência igualmente constitutivas de laços afetivos e 

familiares, fazendo que a definição tradicional da entidade familiar, fundada no 

casamento, e a definição alargada, alicerçada em laços de fato que unem uma família 

natural, passassem a dividir espaço e prerrogativas. Pois, consoante a autora, apenas esta 

interpretação se revela de acordo com a expressão “qualquer pessoa” contida no art.8º, 

bem como com a proibição de discriminação fundada no nascimento que deflui do 

art.14; ambos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Sendo, exatamente 

nesse contexto, que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no Acórdão Keegan c. 

Irlanda, de 26 de maio de 1994, acentuou que a noção de família subjacente ao já 

referido art.8º não se restringe às relações fundadas no casamento; podendo 

compreender, igualmente, outros laços familiares de fato, decorrentes da circunstância 

de as pessoas viverem juntas fora do casamento. Reconhecendo assim, por conseguinte, 

como familiares, as ligações de paternidade, independentemente da origem, 

monoparental, biparental, adotiva ou mesmo adulterina. Engloba, por vezes, até 

parentes próximos que vivam juntos; tais como avós e netos, sobrinhos e tios, irmão e 

irmã, ou, até mesmo às crianças e famílias de acolhimento. Desde que tais relações se 

apresentem como reais e efetivas, adotando, portanto, categoricamente, o critério da 

efetividade dos laços interpessoais para aferir a existência ou não de “vida familiar”. 

                                                                                                                                          
Provocando, assim, incertezas acerca dos possíveis direitos e deveres emergentes. LÔBO, Paulo Luiz 

Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.82 e 83. 
453Michel Dorais anota que os diversos arranjos familiares (famílias desfeitas, monoparentais, 

reconstituídas, etc.) ocasionaram uma profunda e relevante mudança no conceito de paternidade. Primeiro 

porque o laço biológico entre pais e filhos já não mais garante a ligação permanente entre eles; a prova 

disso é que quando as uniões se desfazem diversos pais que não obtêm ou não querem a gurda terminam 

por simplesmente não dar mais sinal de vida aos filhos. Segundo, inversamente, torna-se cada vez mais 

comum, à medida que as familias reconstituídas se multiplicam, que as pessoas mantenham relações 

parentais com os filhos do outro parceiro, ainda que diante da total ausência de compatibilidade genética 

entre eles. DORAIS, Michel. O homem desamparado. São Paulo: Loyola, 1994, p.45. 
454ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. Coimbra: 
Coimbra, 2008, p.70-79. 
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Na família reconstituída surgem relações diferentes
455

: os filhos, por 

exemplo, passam a ter novos irmãos, jáos cônjuges, companheiros ou parceiros passam 

a ter novos parentes por afinidade
456

. Logo, fácil é comprovar que, em face do contexto 

social atual, o matrimônio, o sexo, o patrimônio ou a capacidade de procriar não podem 

mais ser considerados como elementos essenciais para o reconhecimento de entidade 

familiar por parte do Estado. 

No Brasil, o artigo 226 da Constituição Federal de 1988 estabelece, por 

meio de norma de eficácia plena, que a família–por ser a base da sociedade – deve ser 

protegida pelo Estado. Sendo-lhe, também, igualmente assegurada a assistência na 

pessoa de cada um dos membros que a integram; devendo o Poder Público criar 

mecanismos para coibir qualquer violência no âmbito de suas relações
457

. Já a 

Constituição da República Portuguesa, em seu artigo 26º, garante o pleno 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo
458

. Assim sendo, resta absolutamente 

                                                
455Anna Laura Zanatta aponta a possibilidade de um mesmo indivíduo vivenciar uma série de 

experiências que englobem formas familiares distintas. Por exemplo, pode iniciar a sua vida numa família 

tradicional; depois, e na sequência do divórcio dos pais, fazer parte de uma família de um só progenitor 

(em geral, a mãe); em seguida, de uma família recomposta, se a mãe voltar a casar-se, adquirindo, 

eventualmente, novos irmãos e irmãs e uma espécie de pai “social”, mesmo que não reconhecido, que se 

acrescenta, sem o substituir, ao pai biológico e legal. Atingindo a idade adulta, pode viver 

temporariamente sozinho, dando corpo a uma família unipessoal; depois disso pode constituir uma união 

de fato formando uma nova família e, sucessivamente, casar-se, não o fazendo, necessariamente, com a 

mesma pessoa com quem viveu em união de fato. Não se pode excluir que talvez venha a divorciar-se, 
como fizeram os seus pais, dando origem, por sua vez, a outrafamília recomposta, já não como filho, mas, 

como cônjuge ou unido, talvez experimentando, antes ou depois, um novo período de solidão ou de união 

de fato. Finalmente ainda é possível que acabe novamente sozinho, como viúvo. ZANATTA, Anna 

Laura. Le nuove famiglie. Felicità e rischi delle nuove scelte di vita. Bologna: Il Mulino, 2008, p.9. 

Igualmente Sasha Roseneil, ao estudar as relações pessoais, analisa e avalia a grande variedade de pessoas 

que vivem fora da heteronorma, concluindo que, neste início de século XXI, no Ocidente, um número 

maior de indivíduos passam períodos de tempo cada vez mais longos das suas vidas, fora da unidade 

convencional familiar. ROSENEIL, Sasha. Viver e amar para lá da heteronorma: uma análise queer das 

relações pessoais no século XXI. In:Revista Crítica de Ciências Sociais. nº 76, Trad. João Paulo Moreira. 

Coimbra, Centro de Estudos Sociais, p.33-51, 2006, p. 33. 
456

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSELVALD, Nelson. Diretos das Famíliasde acordo com a Lei nº 
11.340/06 – Lei Maria da Penha e com a Lei 11.441/2007 – Lei de Separação, Divórcio e Inventário 

Extrajudiciais. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2004, p.62.  
457Francisco Muniz esclarece que a Constituição Brasileira enxerga a entidade familiar sob um prisma 

iminentemente social, e, sob esse ponto de vista sociológico, inexiste um conceito unitário de família; daí 

a impossibilidade de ser constituída num único tipo ou modelo de construção geométrica. Ao contrário, 

ao reconhecer a diversidade, tanto preserva a pluralidade na configuração dos diferentes tipos de família, 

quanto evita o injustificável tratamento jurídico diferenciado. MUNIZ, Francisco José Ferreia.  A família 

na evolução do direito brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da família e do 

menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.77. 
458Carla Patrícia Oliveira explicita que a Lei Fundamental compreende a pessoa humana como um ser 

autônomo, livre, em constante integração e interação com a realidade socioafetiva. Exatamente por isso, o 

superior interesse do ser humano em crescer pautatado pela verdade, tanto do sangue, quanto dos afetos, é 
protegido pelo artigo 26, nº1 da Constituição Portuguesa. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a 
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cristalino que mesmo por caminhos diferentes, ambas erigiram a dignidade da pessoa 

humana ao patamar de pilar estrutural imprescindível e imanente à sustentação 

democrática das respectivas Repúblicas
459

. 

À luz dos valores constitucionais dessa mesma dignidade da pessoa 

humana, bem como do princípio da igualdade, urge a vedação de qualquer tipo de 

discriminação
460

, ostentando a família uma dimensão mais ampla, espelhada na busca 

da realização pessoal de seus membros
461

. 

Elisabeth Roudinesco
462

 arremata que ante a tribalização orgânica da 

sociedade globalizada atual, a família é reivindicada como o único valor seguro ao qual 

ninguém quer renunciar
463

. Sendo sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças 

de todas as idades
464

, de todas as orientações sexuais e de todas as condições, na 

                                                                                                                                          
mística do sangue e a ascensão dos afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da 
Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.116 e 151. 
459Guilherme Calmon Nogueira da Gama sustenta que a dignidade da pessoa humana, reconhecida no 

ápice do ordenamento jurídico-constitucional, encontra na família o solo apropriado para o seu 

enraizamento, florescimento e desenvolvimento. Daí o comando dirigido ao Estado para que lhe preste 

especial e efetiva proteção, independentemente de sua espécie. Propondo, dessa forma, através da 

repersonalização das entidades familiares, a preservação e o desenvolvimento do que é mais relevante 

para os seus componentes, o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de 

vida em comum. Permitindo, assim, o pleno desenvolvimento pessoal e integral de cada integrante do 

grupo. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Família não-fundada no casamento. Revista dos 

Tribunais. São Paulo, a. 89, v.771, jan. 2000, p.60. 
460Canotilho e Vital Moreira ratificam que a Constituição assegura a todo cidadão o direito à formação 
livre da personalidade, independentemente de planificação ou imposição por parte do Estado de modelos 

já previamente definidos; bem como a proteção da integridade e sua respectiva liberdade de ação, 

conforme seu próprio projeto de vida, vocação, e capacidades pessoais próprias. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 4. ed. v.I. Coimbra: 

Editora Coimbra, 2007, p.463. 
461 Capelo de Sousa preceitua que, nesse ponto, o código civil português, em seu artigo 70, estabelece 

tutela jurídica que assegura ao respectivo titular, a afirmação e promoção do desenvolvimento de sua 

concreta personalidade; bem como deveres jurídicos de abstenção, para os demais homens e pessoas 

coletivas privadas ou públicas, de impedir, dificultar, perturbar, ou por qualquer modo, prejudicar o 

desenvolvimento da personalidade de outrem. E, ainda, em certos casos, deveres jurídicos de ação para 

efeitos do desenvolvimento da personalidade alheia. SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. 
O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 2011, p.353. 
462 ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p.198. 
463Gilles Lipovetsky assinala que a família é a única instituição pela qual a grande maioria dos europeus 

afirma estar disposta a sacrificar, se necessário, a própria vida. Embora, atualmente, tenha incorporado 

uma dinâmica completamente renovada, esvaziando as antigas prescrições obrigatórias em benefício da 

realização pessoal íntima e dos desejos da liberdade individual a ser trilhada por cada um de seus 

integrantes. LIPOVETSKY, Gilles. A Sociedade Pós-moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor 

dos novos tempos democráticos. Trad. Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2005, p.139. 
464José Lamartine Corrêa Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz relatam que, para a família, o que mais 

conta é a intensidade das relações pessoais de seus membros, no sentido de valorizar as funções afetivas 

para tornar-se o refúgio privilegiado das pessoas contra a agitação da vida nas grandes cidades e das 

pressões econômicas e sociais. OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa; MUNIZ, Francisco José Ferreira. 
Curso de direito de família. Curitiba: Juruá, 2002, p.21. Conforme Guilherme de Oliveira a família 
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expectativa de que saiba manter, como princípio fundador, o equilíbrio entre o um e o 

múltiplo de que todo sujeito precisa para construir sua identidade
465

. 

Paulo Lôbo
466

 ressalta que cada entidade familiar submete-se a 

estatuto jurídico próprio, em virtude dos requisitos de constituição e efeitos 

específicos, não estando uma equiparada ou condicionada aos requisitos da outra
467

. 

Logo, quando a legislação infraconstitucional não cuida de determinada entidade 

                                                                                                                                          
passou a desempenhar o ponto central das estratégias de sobrevivência traçadas pelo indivíduo, que 

tendem, cada vez mais, a seguir para o amor, para a intimidade e para a vida a dois. Elegendo-os como a 

nova esperança, a nova religião, onde, nesse ponto, a lei maior é a ausência de lei, deixando o amor ao 

alvedrio livre e exclusivo dos amantes. Tornando-se o casal seu próprio legislador, apresentando, como 

consequência lógica, uma relação pura entre dois indivíduos que se amam e lutam, diariamente, pela 

realização pessoal; desligados de qualquer quadro predeterminado de valores ou respostas externas. 

Baseando-se, tão somente, num compromisso permanente de gratificação renovada, que contém, em si, o 

acordo prévio de sua dissolução. E, exatamente por isso, tem que diariamente julgar e escolher 

cuidadosamente todos os seus passos; tendo-se em conta que a estrada de uma relação íntima é 

pavimentada enquanto se caminha. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Queremos amar-nos... mas 
não sabemos como. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2001, p.335-339. 
465 Nesse sentido Maria Amélia Faia recorda que ao sujeito existencial é constantemente colocado o 

desafio de ser simultaneamente múltiplo e integrado. Contudo, sem jamais descurar da preservação de sua 

respectiva matriz fundamental de identidade, que, por sua vez, impede a diluição subjetiva de si mesmo. 

FAIA, Maria Amélia. O Eu Construído – Identidade Pessoal e Consciência de Si. Coimbra: Minerva 

Coimbra, 2005, p.37. Igualmente Diogo Gonçalves ressalta que o desenvolvimento da personalidade, o 

alcance dos fins da pessoa e a realização de si mesmo só se verificam em função dos outros; logo, o 

projeto de vida que cada um constrói para si, e que durante toda a existência busca concretizar – quem é 

que eu quero ser – é, sobretudo, um conjunto de relações. GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos 

de Personalidade – Fundamentação Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p.47. Da mesma 
forma, Sílvia Portugal afirma que os contatos e laços afetivos têm o seu equivalente simbólico, 

sublinhando numerosos estudos em diversos campos, a importância da família no plano normativo, 

enquanto modelo de comportamentos e crenças. Principalmente, numa sociedade onde o ritmo da 

mudança é cada vez maior e mais rápido, a família representa, cada vez mais, um elemento estável que 

permite aos indivíduos encontrarem um sentido para a sua existência. PORTUGAL, Sílvia. As redes 

informais de apoio à maternidade. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 42, Coimbra, Centro de 

Estudos Sociais, pp.155-178, 1995, p.161. 
466LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.75. 
467Segundo Patrícia Branco e João Pedroso com a democratização da entidade familiar, a mulher, que, até 

então, estava integralmente sujeita à vontade domarido, do provedor do lar, do chefe da família, libertou-

se do estatuto desigual a que o modelo anterior a confinava. Ocasionando uma relação feita de dois 
parceiros conjugais que, mais do que amantes, desejam converter-se nos construtores de seu 

própriocaminho, escapando à institucionalização da sua vida pessoal. Dessa forma, abandonou-se a 

exclusividade de legitimidade de reconhecemento desse modelotradicionalmente nuclear, passando, 

igualmente, a admitir outras formas de família; tais como, a monoparental, a reconstituída, a homossexual 

e a decorrente de união de fato. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a 

família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: Revista 

Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.59 e 60. 

Guilherme de Oliveira observa que a crescente rejeição de quaiquer valor ou obrigações conjugais, já 

previamente determinados, por qualquer entidade externa aos próprios conviventes, dá azoa família 

autopoiética, cujo traço marcante e indelévelprescreve o fato do casal ser seu próprio legislador. 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de Transformações do Direito da Família. In: Comemorações dos 

35 anos do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977. Vol. I. Direito da Família e das Sucessões. 
Coimbra: Coimbra, p. 763-779, 2004, p.765. 
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familiar, ela encontra guarida nas normas constitucionais, nas regras e princípios 

gerais do Direito de Família aplicáveis na contemplação de suas especificidades. 

Assim sendo, torna-se insustentável, portanto, a padronização de regras únicas, 

segundo modelos preferenciais. Pois o que as unifica é exatamente a função de 

espaço de afetividade e da tutela da realização da personalidade das pessoas que a 

integram; é dizer, o lugar dos afetos, da formação social onde se pode nascer, ser, 

amadurecer e desenvolver os valores da pessoa. 

O Poder Público tem o dever de ir além das liberdades garantidas pela 

Constituição, modificando a realidade social
468

, uma vez quea Constituição não pode 

nem deve ser encarada como um mero reflexo dos anseios sociais destituída de 

efetividade
469

; efetividade esta que deve, nesse sentido, sempre ser-lhe intrínseca
470

. 

Nesse ponto Álvaro Rodrigues
471

 esclarece que, tanto os juízes 

brasileiros, quanto os portugueses sempre tiveram a noção bem viva de que uma decisão 

praeterlegem não significa contra legem. Pois, em se tratando de normas 

regulamentadoras de Direitos Fundamentais, a interpretação deverá sempre 

                                                
468Lucas Abreu Barroso relata que, com efeito, o pluralismo metodológico nos constrange a conjugar 

diversas dimensões normativas; cabendo ao intérprete ultrapassar a validade (dimensão jurídica), 

perpassar a eficácia (dimensão sociológica) e atingir a legitimidade (dimensão filosófica). Para tanto, 

propõe a ideia de um sistema aberto, móvel, e, exatamente por ser inconcluso capaz de absorver as 
demandas concretas da realidade pública e privada; flexibilizando o Direito de acordo com a atuação 

humana no contexto da comunidade política. Superando, dessa forma, o processo de interpretação jurídica 

baseado no clássico paradigma da aplicação centrado na norma, no sistema e na subsunção, em proveito 

do paradigma judicativo-decisório, envolvendo o caso, os princípios e a razão prática. Logo, a articulação 

das razões conceitual e prática clama por habilidade no uso inferencial de cada conceito, o que sugere 

conhecer (e distinguir) suas implicações, fundamentos e invalidades. BARROSO, Lucas Abreu. 

Desmistificando as relações de família no novo direito civil. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.122 e 

123.  
469

 Conforme Aguirre Y Aldaz não mais cabe ao Direito apenas centrar-se funcionalmente em torno do 
conceito de pessoa humana, devendo, além disso, funcionalizar a proteção efetiva dessa pessoa. 

AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos Martinez de. El derecho civil a finales del siglo XX. Madrid: Tecnos, 1991, 

p. 53.  
470Maria Christina de Almeida aponta que, no Brasil, o advento da Carta Constitucional de 1988, conferiu 

ao Judiciário a nobre função de depositário de um conjunto de expectativas originadas da recepção de 

novos direitos, que, oriundos do solidarismo presente em seu texto, para efetiva fruição por parte da 

sociedade, não prescinde de uma adequada consciência de cidadania por parte do julgador, sensível às 

expectativas contemporâneas, que aspira à concreta realização dos valores consagrados pela nova ordem 

constitucional. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.160 e 161. 
471RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. Alguns aspectos da filiação nos ordenamentos jurídicos 

português e brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da família e do menor. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p.56. 
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compatibilizar-se mais com sua funcionalidade teleológica que deixar quedar-se pelo 

sentido lógico-semântico. Não se tratando, evidentemente, de conferir certo caráter 

messiânico ao Texto Constitucional, mas tão somente levá-lo a sério
472

. 

Resta claro então que a dignidade da pessoa humana desempenha 

importante papel nos Estados Democráticos de Direito, porquanto é categoricamente 

reconhecido que o Estado é que existe em função da pessoa humana, e não o contrário; 

já que o ser humano constitui a finalidade precípua e não o meio da atividade estatal. 

Impõe, assim, aos órgãos estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos Direitos 

Fundamentais, bem como criar as condições materiais para a sua realização
473

. 

Trata-se, por conseguinte, de transpor a fronteira da reflexão filosófica, 

ingressar na dogmática jurídica e na prática jurisprudencial; e, indo mais além, produzir 

efeitos positivos sobre a realidade, como assinalado por Luís Roberto Barroso e Ana 

Paula de Barcellos
474

. 

A nova acepção acerca dos princípios, da supremacia dos Direitos 

Fundamentais e do reencontro com a ética, para ser aplicada, deve sempre ser lastreada 

pela transformação social; visto os Direitos Fundamentais se apresentarem como a 

                                                
472AMARAL, Gustavo. Interpretação dos direitos fundamentais e o conflito entre poderes, In: TORRES, 

Ricardo Lôbo (Org.), Teoria dos direitos fundamentais, São Paulo: Atlas, 2002 p. 82. 
473Ao questionar o sentido de uma República baseada na dignidade da pessoa humana, Canotilho conclui 

que a resposta deve ter em consideração o princípio material subjacente à ideia da dignitas-hominis de 

Pico della Mirandola. Ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e de sua vida segundo o seu 

próprio projeto espiritual. Ensejando, sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo 

noumenon, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República; constituindo, esta, 

uma organização que serve ao homem, e não o contrário. CANOTILHO, José Joaquim Gomes Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p.225. Nessa direção, 

Romualdo Baptista dos Santos reforça que a promoção da dignidade humana deve se dar nos três planos 

de atuação do Estado; o legislativo trata da fixação de normas de conduta para a afirmação de direitos; o 

executivo atua no sentido de fomentar e garantir o bem-estar social por meio da implementação de 

políticas públicas; enquando o judiciário declara direitos, corrige distorções e determina a reparação dos 
danos relacionados aos direitos da personalidade. Dessa forma, a tutela jurídica da afetividade realiza-se 

por meio de medidas declaratórias, corretivas e reparatórias: as primeiras referem-se ao reconhecimento 

de direitos fundados no princípio da afetividade; as segundas dizem respeito à imposição de condutas que 

promovam o surgimento e a manutenção dos laços afetivos; já as últimas referem-se à imposição de 

reparação pecuniária por danos causados à estrutura afetiva. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela 

jurídica da afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 

2011, p.172. 
474BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova 

Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 337. 
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ponte que conduz o cidadão à dignidade da pessoa humana
475

. Desta feita, tal acepção 

deve repercutir, diretamente, sobre o ofício dos operadores do direito, atuação do Poder 

Público e, principalmente, sobre a vida das pessoas
476

. 

Outrossim, não se olvide a lição de Susana Almeida e Zamira de Assis
477

 

segundo a qual como todo e qualquer corte epistemológico/teórico, este não consegue se 

dar de forma tranquila ou harmoniosa junto às diversas instâncias decisórias da 

sociedade. Pois as relações de ordem familiar envolvem nuances que não se permitem 

prender a um único sistema padronizado de comportamento moral rígido; tanto por 

conta de seu viés emocional e imprevisível, quanto por meio de seu componente mais 

precioso: a liberdade, a forma como cada pessoa planeja sua existência; os arranjos 

sexuais que permite para si; a organização da vida íntima e as concepções de realização 

pessoal. Que desafiam constantemente a pretensão jurídica de institucionalização da 

família em um padrão oficial, em especial quando visa criar (ou impor) condições de 

estabilidade aos grupos familiares
478

. 

Evidentemente, ao se atingir de vez a total desvinculação da função 

parental da necessária correspondência biológica, a paternidade e a maternidade 

passarão a ser encaradas como funções a serem desenvolvidas em privilégio e em prol 

                                                
475Ingo Sarlet esclarece que ao expressar a noção de pessoa como sujeito de direitos e obrigações, o mais 

correto, com fundamento na própria dignidade da pessoa humana; seria falar em um direito fundamental 

de toda pessoa a ser titular de direitos fundamentais que reconheçam, assegurem e promovam justamente 

a sua condição de pessoa (com dignidade) no âmbito de uma comunidade. SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 97. 
476Vera Raposo afirma ser imprescindível a compreensão, em toda a sua extensão, da extrema 

importância dos Direitos fundamentais; que, embora comecem a se revelar por uma perspectiva 

eminentemente individual, enquanto conceitos umbilicalmente ligados à dignidade da pessoa humana 

ultrapassam e muito essa esfera. Atingindo, igualmente, uma dimensão objetiva, na medida em que se 

constituem como elementos essenciais da ordem jurídico-política; além de condição sine qua non para 

qualquer ordem que se reclame democrática; exatamente por exercerem as regras de competência do 

ordenamento jurídico. Velando para que os poderes públicos não excedam os respectivos limites de 
atuação; contudo, seu poder conformador não está adstrito à seara Constitucional, alastrando-se 

igualmente por todos os demais ramos do Direito. RAPOSO, Vera Lúcia. O direito à imortalidade: o 

exercício de direitos reprodutivos mediante técnicas de reprodução assistida e o estatuto jurídico do 

embrião in vitro. Coimbra: Almedina, 2014, p.60. 
477ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.89 e 90. 
478Carlos Pamplona Corte-Real ousa aventar que a família será o que o homem quiser que ela seja, no 

exercício da sua autonomia existencial, convivencial e afetiva. Devendo a lei trilhar um percurso em 

sentindo similar e paralelo, de forma a proporcionar ao indivíduo o enquadramento familiar que propicie, 

instrumentalmente, a consecução da sua felicidade. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos. O conceito de 

família e as famílias no direito português. In: Atas da conferência Famílias no plural: alargar o conceito, 
alargar o preconceito. Lisboa: ILGA Portugal, 2013, p. 157. 
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do regular desenvolvimento dos filhos menores– cujo interesse superior precisa ser 

resguardando e respeitando. Inexistindo, per si, qualquer óbice que as impeçam de 

serem exercidas por mais de um “pai” ou “mãe”, simultaneamente, sem maiores 

problemas
479

. Principalmente no que tange à dinâmica/funcionamento das relações 

interpessoais travadas no seio de núcleos familiares recompostos–em que o corolário 

maior repousa na comunhão de projetos de vida, que, por intermédio da convivência 

familiar se unem pelo compartilhamento de angústias, alegrias e afetos mútuos, 

independentemente do pedigree oriundo da hereditariedade genética 
480

. 

Dessa forma, as novas uniões – exatamente por serem lastreadas no afeto 

e num projeto de comunhão de vida – não se preocupam ou exigem para sua 

constituição, um belo e detalhado histórico prévio da vida amorosa do parceiro; isento e 

imune a frustrações, fazendo que, não raras vezes, remanesçam de uniões anteriores 

desfeitas, que, em virtude do crescente número de separações e divórcios, vêm se 

tornando cada vez mais comum. Engendrando uma complexa rede de relações de 

parentesco formada não apenas pelos cônjuges/companheiros em si, mas, também, pelos 

respectivos parentes – que passam a conviver, e às vezes até a coabitar, uns com os 

outros; dando azo a novos liames familiares, que, ao revés da família tradicional, ainda 

não se encontram muito bem definidos. Seja multiplicando funções já anteriormente 

exercidas, dois pais ou duas mães, seja ocasionando o surgimento de novos irmãos, 

avós, tios ou primos; sendo, exatamente, esta relação o eixo central sobre o qual gravita 

a família reconstituída. 

Logo, muito mais do que a simples reforma de um Direito pensado para 

atender a conceitos de família e sociedade, que já não se apresentam mais tão atuais
481

; 

                                                
479

Beatrice Marinho Paulo relata que, respeitando-se os limites e potencialidades herdados pela genética, 
porém, descartada a existência de um sentimento materno universal, necessário e predeterminado; o 

vínculo biológico/consanguíneo muito pouca influência terá na determinação de uma criança e, 

consequentemente, na sua constituição enquanto sujeito. Por isso mesmo, a psicanálise atual não fala mais 

especificamente em “mãe” ou ”pai”, mas, sim, em “funções maternas e paternas”. PAULO, Beatrice 

Marinho. Ser Mãe nas Novas Configurações Familiares: a Maternidade Psicoafetiva. Revista Brasileira 

de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.09, abr./mai. 

2009, p.57. 
480 Nesse sentido, TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. 

Multiparentalidade como efeito da socioafetividade nas famílias recompostas. Revista Brasileira De 

Direito Das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.10, jun./jul. 

2009, p.137 e 138. 
481 Waldyr Grisard Filho anota que as figuras do padrasto e madrasta, desde os contos infantis (Cinderela 
e Branca de Neve), sempre representaram seres indesejáveis; vilões vis, abjetos, egoístas, frios e cruéis. 
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urge o surgimento de um novo e verdadeiro Direito de Família, moldado à imagem do 

tempo
482

, apto a solucionar de forma justa e satisfatória as intrincadas e complexas 

demandas que acometem a entidade familiar contemporânea
483

. 

                                                                                                                                          
Tanto por não possuírem o amor filial ou instinto paterno/materno, quanto por suscitar desconfiança e 

temor pelo intuito de se assenhorar dos bens que caberiam aos filhos do primeiro casamento. Por sua vez, 

os enteados são encarados muitas vezes como membros de uma família de segunda classe. A percepção 

negativa destas figuras explica a desqualificação de suas denominações estigmatizando-a como uma 
extensão do “nefasto” divórcio. Contribuindo, assim, para a imerecida fama de problemática que lhes é 

injustamente atribuída; já que não são tão boas quanto as famílias originárias, intactas e nucleares. 

Observando, no cotidiano, enorme resistência em nomeá-las, sendo as expressões: padrasto, madrasta e 

enteados, relativizadas por: “o marido de minha mãe”, “a mulher de meu pai”, “o filho de meu marido”, 

”a filha de minha esposa”. Quando não designados simplesmente pelo nome próprio, que nada revela 

quanto à relação existente, mas, apenas evita uma usurpação e um atentado à identidade parental. 

Contudo, tal não se verifica quando o vínculo se estabelece na primeira infância e a reconstituição 

familiar se dá por falecimento ou ausência de um dos genitores. Vale dizer, quando o padrasto ou a 

madrasta assume a função parental em sua inteireza; dedicando cuidados e responsabilidades mais por 

afeto que por um nexo institucionalizado. GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas 

uniões depois da separação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.90 e 91. 

Na mesma direção, Vera Regina Ramires e Roseane de Souza inferem que o privilégio conferido às 
relações de sangue acabava por se mostrar na forma como se antevia que as má-drastas não seriam 

capazes de cuidar como as mã-mães; referindo-se a elas, as estórias e contos de fada, que ainda tecem fios 

na nossa subjetividade, como, no mínimo, incapazes. Já os seus correspondentes masculinos, por outro 

lado, eram retratados de forma decorada ou abusiva; de qualquer forma, completamente destituídos, um e 

outro, das qualidades parentais. RAMIRES, Vera Regina Rohnelt; SOUZA, Roseane Mantilla de. Amor, 

casamento, família, divórcio... e depois, segundo as crianças. São Paulo: Summus, 2006, p.202. Já 

Silmara Domingues Araújo 

Amarilla destaca que a história da família se confunde com a de seus personagens, que, além de não 

comportar heróis ou muito menos vilões com papéis bem definidos, é escrita a várias mãos; como uma 

sinfonia executada por homens e mulheres ávidos por pertencimento e afeto. AMARILLA, Silmara 

Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos 
vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.215. 
482Nesse sentido, RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido 

contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2013, p.97. 
483Susana Almeida e Zamira de Assis sustentam que as reformas legais em matéria de Direito da Família, 

em face do substrato particularmente vulnerável às mutações socioculturais que lhe são inerentes, devem, 

necessariamente, espelhar os anseios de mudança que se fazem sentir nos diversos quadrantes da vida 

familiar. Quase sempre emergindo como uma finalidade pedagógica que impulsiona a evolução dos 

costumes sociais, e, pois, da própria legislação; constituindo, a equiparação entre a filiação biológica e a 

afetiva, um exemplo claro das mudanças culturais e de costumes que a realidade familiar tão 

pretensamente se presta. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal 
e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.12. Já Maria Clara Sottomayor ressalta que a noção de vida familiar 

caracteriza-se pela sua indeterminação e plasticidade; cabendo aos Tribunais definir, casuísticamente, 

quais realidades afetivas/sociais amoldam-se a essa concepção. Assistindo-se, atualmente, a um 

movimento de ampliação dessa ideia. Que passa a abarcar outras formas de convivência afetiva entre 

pessoas sem ligação de parentesco, casamento ou adoção; apenas com base na efetividade dos laços 

interpessoais e da aparência de família, em face da existência de coabitação, dependência financeira, mas, 

sobretudo, da afetividade solidamente estabelecida, independentemente deste vínculo ter origem formal 

ou biológica. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das 

Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: 

Almedina, 2014, p.85 e 86. Por seu turno María Helena Lauroba alerta que o Direito de Família 

contemporâneo deve buscar a solução para tais situações, não apenas em virtude da vulnerabilidade 

afetiva dos sujeitos envolvidos; mas, também, no sentido de reduzir uma série de demandas infundadas, e 
desnecessárias, que assoberbam os tribunais, causando um irracional overbooking jurisdicional. 
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3.2. Filiação 

 

Conforme Paulo Lôbo,
484

 filiação procede do latim filiatio, que significa 

procedência, laço de parentesco dos filhos com os pais, dependência, enlace. Logo, 

consiste na relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas; uma das quais 

nascida da outra, adotada, vinculada mediante posse de estado de filiação ou por 

concepção derivada de inseminação artificial heteróloga. No Direito Brasileiro, nos 

termos do artigo 1.603 do Código Civil, é provada mediante certidão do registro de 

nascimento, não se exigindo, para tanto, comprovação de origem genética. No entanto, 

tal norma deve ser interpretada apenas como a enunciação da prova de forma 

conclusiva, não exclusiva ou muito menos definitiva
485

. Não havendo falsidade do 

registro quando o declarante afirma a paternidade socioafetiva; haja vista a inexistência 

de determinação legal, no sentido de reconhecer a verdade biológica como a única 

forma idônea de origem do registro. 

Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira
486

 ensinam que, grosso modo, 

existem dois modelos de regime para o estabelecimento da maternidade, adotando os 

sistemas jurídicos europeus um ou outro. O primeiro encara a maternidade como 

decorrência lógica de um fato puramente biológico, é dizer, o parto; devendo este, por 

qualquer um que dele tenha tido conhecimento, ser levado ao conhecimento do registro 

civil, que receberá a comunicação do nascimento de um filho e da identidade da 

parturiente. Demais, independentemente de manifestação de vontade nesse sentido, será 

considerada a mãe do indivíduo que nasceu. Já no segundo a posição jurídica ostentada 

pela mãe e o parto em si, não estão necessariamente ligados. Consequentemente, 

independente do parto ou do registro do nascimento do filho, a parturiente apenas se 

                                                                                                                                          
LAUROBA, María Helena.  Los planes de parentalidad: uma herramienta para facilitar el ejercicio de la 

guarda. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 

2014, p.272. 
484LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.199, 215 e 216. 
485 Não é exclusiva, pois, admite a prova da posse do estado de filiação nos termos do artigo 1.605 do 

Código Civil; nem definitiva porque o artigo 1.604 do mesmo diploma legal admite sua eventual 

invalidação.  
486COELHO, Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da 
família. Vol. II. Tomo I. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 59-60.  
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tornará juridicamente mãe caso pratique um ato jurídico autônomo de reconhecimento 

do filho como tal. 

Assim, como todo e qualquer afluente deságua no mar, a análise 

comparativa destes dois sistemas conduz, inexoravelmente, ao cerne do presente estudo; 

vale dizer, se os genes continuam como os únicos fatores determinantes para construção 

do conceito de família contemporâneo, ou, se paralelamente, passaram a dividir o papel 

principal com o até então coadjuvante laço socioafetivo
487

. E se este – da mesma forma 

que as relações matrimoniais, de parentesco, de afinidade e adoção – pode ser 

considerado como critério ensejador de relações jurídicas familiares. 

O primeiro sistema – por enaltecer um conceito mais conservador e 

eminentemente patrimonialista da família – encara-a como um mero espaço de 

procriação, baseado na exclusividade de origem genética; para confirmar, de forma 

inexorável, que a mãe do recém-nascido seja indiscutivelmente a sua genitora. 

Jorge Duarte Pinheiro
488

 recorda que a lei civil portuguesa estabelece três 

modalidades de filiação: biológica, adotiva e por consentimento não adotivo
489

. A 

                                                
487Guilherme Calmon Nogueira da Gama assevera que, embora o Direito estabeleça, tradicionalmente, 

duas fontes de relações de família: a consanguinidade e a vontade conjunta de um homem e uma mulher 

no sentido da união sexual formalizada; no mundo contemporâneo, o perfil consensual e o sentimento de 

afeição permanente e espontâneo devem ser considerados como alicerces das famílias jurídicas. 
Resgatando, assim, a emocionalidade nas relações privatísticas mais próximas e íntimas como são as 

familiares. Sendo, pois, merecedora de tutela a entidade familiar apenas pelo fato de representar uma 

comunhão de vida e sentimento que permita aos seus integrantes o melhor desenvolvimento de suas 

potencialidades e qualidades, tenha ou não o vínculo biológico. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. 

A Emocionalidade em Áreas Jurídicas Específicas. In: ZIMERMAN, David; COLTRO, Antônio Carlos 

Mathias (Orgs.). Aspectos Psicológicos na Prática Jurídica. 3. ed. Campinas: Millenium, 2010, p.179. 
488PINHEIRO, Jorge Duarte. Direito da Família e das Sucessões. Vol. I. 3. ed. Lisboa: AAFDL, 2007, 

p.108 e 118. 
489O Código Civil Português estabelece, na subsecção IV (Exercício das responsabilidades parentais), do 

Livro IV (Direito da Família), que, o exercício das responsabilidades parentais, na constância do 

matrimônio, cabe a ambos os pais; de comum acordo e, se este faltar em questões de particular 
importância, qualquer deles pode recorrer ao Tribunal, que tentará a conciliação. Caso esta não seja 

possível, o Tribunal ouvirá o filho, antes de decidir, salvo quando circunstâncias ponderosas o 

desaconselhem. Quando um dos pais não puder exercer as responsabilidades parentais por ausência, 

incapacidade ou outro impedimento decretado pelo Tribunal, esse exercício, caberá ao outro progenitor 

ou, no impedimento deste, por decisão judicial, ao cônjuge ou unido de fato, ou a alguém da família de 

qualquer dos pais, necessariamente, nessa mesma ordem. No caso de divórcio, separação judicial de 

pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento, as responsabilidades parentais relativas 

às questões de particular importância para a vida do filho serão exercidas, em comum, por ambos os 

progenitores, nos termos que vigoravam na constância do matrimônio; salvo nos casos de urgência 

manifesta, em que qualquer dos progenitores pode agir sozinho, devendo prestar informações ao outro 

logo que possível. O exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente do filho 

cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente, ou com quem ele se encontra temporariamente; 
porém, este último, ao exercer as suas responsabilidades, não deve contrariar as orientações educativas 
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primeira decorre da própria procriação, identificando-se com o parentesco em primeiro 

grau da linha reta,
490

 e se subdivide em filiação decorrente da procriação por ato sexual 

e filiação decorrente de procriação medicamente assistida. A segunda, independente dos 

laços de sangue, se constitui por sentença proferida no âmbito de processo de adoção. 

Enquanto a terceira constitui-se mediante o consentimento da parte que irá assumir a 

posição jurídica de pai ou mãe, sem que se considerem os laços de sangue e sem que 

tenha havido uma sentença de adoção. Afirma ainda, com convicção, que a prevalência 

atribuída ao critério biológico pelo Direito Português funda-se genericamente, tanto no 

direito à identidade pessoal do filho, quanto no direito ao desenvolvimento da 

personalidade dos pais. Cabe, portanto, às demais modalidades de filiação desempenhar 

um papel secundário de modalidade subsidiária; pressupondo a legislação, 

                                                                                                                                          
mais relevantes, tal como elas são definidas pelo progenitor com quem o filho reside habitualmente. O 

progenitor a quem cabe o exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente 

pode exercê-las por si ou delegar o seu exercício. Ao progenitor que não exerça, no todo ou em parte, as 

responsabilidades parentais assiste o direito de ser informado sobre o modo do seu exercício, 

designadamente sobre a educação e as condições de vida do filho. Quando a filiação se encontre 

estabelecida relativamente a ambos os progenitores e estes vivam em condições análogas às dos cônjuges, 

aplica-se ao exercício das responsabilidades parentais o disposto nos artigos 1901.º a 1904.º. No caso de 

cessação da convivência entre os progenitores, são aplicáveis as disposições dos artigos 1905.º a 1908.º, 

bem como o disposto no n.º 2 do artigo 1909.º, sempre que os progenitores pretendam regular por mútuo 
acordo o exercício das responsabilidades parentais. Já quando a filiação se encontre estabelecida 

relativamente a ambos os progenitores e estes não vivam em condições análogas às dos cônjuges, aplica-

se ao exercício das responsabilidades parentais o disposto nos artigos 1904.º a 1908.º No âmbito do 

exercício em comum das responsabilidades parentais, aplicam-se as disposições dos artigos 1901.º e 

1903.º, sendo igualmente aplicável, neste caso, o disposto no n.º 2 do artigo 1909.º, sempre que os 

progenitores pretendam  regular por mútuo acordo o exercício das responsabilidades parentais. Em face 

de tal sistemática, resta claro que o legislador português procurou privilegiar, em primeiro lugar, o 

interesse superior do menor; deixando absolutamente claro que, conforme suas necessidades, o exercício 

das responsabilidades parentais, independentemente da constância da sociedade conjugal/união de fato, 

ou mesmo após sua dissolução, não necessariamente caberá aos respectivos titulares; podendo, conforme 

o caso, serem desempenhadas por terceiros desde que o melhor interesse do infante assim o determine. 
Não obstante, é possível, ainda, que o exercício em comum das responsabilidades parentais seja vetado 

caso se apresente contrário aos interesses do filho. Caso seja decretada medida de coação ou aplicada 

pena acessória de proibição de contato entre progenitores; ou, então, se estiverem em grave risco os 

direitos e a segurança de vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto 

familiar, como maus tratos ou abuso sexual de crianças. 
490Segundo Luis Edson Fachin o sangue identifica o tronco ancestral, e sela, por linhas e graus, uma 

relação juridicamente relevante que trama os laços componentes da família. Linha reta ou colateral, 

parente próximo ou distante, o ancestral se projeta nas ramificações da descendência; tal identificação 

precede o surgimento da personalidade civil e, mesmo antes do nascimento biológico há, por prévia 

determinação, a constituição de um vínculo jurídico. A contagem do parentesco e a percepção das linhas 

são importantes para armar uma estrutura parental na direção de diversos efeitos, como, por exemplo, o 

estabelecimento dos impedimentos matrimoniais. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos 
críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.219 e 220. 
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necessariamente, um melhor desempenho das responsabilidades parentais por parte dos 

pais genéticos
491

.  

Em que pese a opinião destes Doutos e eminentes juristas portugueses, 

não se olvide da lição de Carlos Pamplona Corte-Real e José Silva Pereira
492

, para quem 

não faz sentido insistir no exercício acientífico – que a nada de útil juridicamente 

conduz – em tentar hierarquizar modalidades de parentalidade. O que realmente 

interessa é que esta se traduza num verdadeiro dever; sempre fundado no interesse 

superior da criança e no pleno desenvolvimento do menor. Ressaltando, ainda, que uma 

relação parental perfeita não depende exclusivamente do fator biológico, mas, também, 

da sociabilidade/afetividade; bem como da conscientização, por parte de seus titulares, 

da natureza instrumental de sua função junto aos respectivos filhos
493

. 

Por conseguinte, a todo ser humano, mormente quando da formação da 

respectiva personalidade, sem se levar em conta a forma de constituição do vínculo 

jurídico com os respectivos progenitores, não estabelece com seus parentes apenas 

ligações sanguíneas, mas, sobretudo, espirituais e afetivas
494

. Constituindo a filiação 

humana um instituto muito mais rico e complexo – que não pode (e não deve) ser 

reduzido à mera procriação
495

 como forma legítima de transmissão patrimonial 

hereditária
496

. 

                                                
491No sentido da primazia da filiação biológica ante as demais. COELHO, Francisco Manuel Pereira e 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da família. Vol. II. Tomo I. Coimbra: 

Coimbra, 2006, p. 26 e 27. AGUILAR, Francisco Manuel Fonseca de. O princípio da dignidade da pessoa 

humana e a determinação da filiação em sede de procriação medicamente assistida. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa. vol.41, nº2,  2000, p.657. 
492CORTE-REAL, Carlos Pamplona; PEREIRA, José Silva. Direito da família: Tópicos para uma 

Reflexão Crítica. Lisboa: AAFDL, 2008, p.98 e 99. 
493Os retromencionados autores sustentam, ainda, que a visão primacialmente biologista do vínculo da 

filiação vem, gradativamente, cedendo espaço a outros valores. Que, cada vez mais, impõem-se ao 

legislador ordinário de forma bastante efetiva, tais como a solidariedade e o afeto. CORTE-REAL, Carlos 
Pamplona; PEREIRA, José Silva. Direito da família: Tópicos para uma Reflexão Crítica. Lisboa: 

AAFDL, 2008, p.144 e 145. 
494Beatrice Marinho Paulo recorda que nas novas configurações familiares, oriundas de descasamentos e 

recasamentos, há homens que acolhem como seus os filhos de outro homem. Mantendo relações parentais 

com os descendentes de suas parceiras, mesmo diante da completa ausência de laço biológico. PAULO, 

Beatrice Marinho. Ser Pai nas Novas Configurações Familiares: a Paternidade Psicoafetiva. Revista 

Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.10, 

jun./jul. 2009. 
495Hilda Ledoux Vargas assente que a parentalidade se apresenta como um fenômeno complexo, passível 

de abarcar tanto o parentesco consanguíneo, quanto o advindo da afetividade. Dessa forma, fatos sociais 

como os filhos da inseminação artificial heteróloga, das barrigas de aluguel, da adoção à brasileira, da 

troca de bebês nas maternidades e das múltiplas relações de parentalidade que se desenvolvem nas 
famílias neoconfiguradas se apresentam como um desafio jurídico contemporâneo à permanência de um 
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Desta forma, percebe-se, claramente, o traço característico de 

importância primordial conferida pelo legislador português aos laços biológicos,
497

 

quando do estabelecimento das relações familiares
498

– que, não medindo esforços no 

                                                                                                                                          
sistema de parentesco unicamente lastreado na filiação biológica. Haja vista as complexidades das 

relações de parentesco estabelecidas nessas entidades familiares rapidamente se espraiarem; ganhando 

amplitude e incorporando-se à árvore genealógica dos filhos de cada cônjuge/companheiro, 
individualmente considerados ou em comum. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias 

neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.229 e245. 
496 João Paulo Cunha relata que a árvore genealógica dos dias atuais possui muito mais galhos e 

ramificações cada vez mais intrincadas e complexas; com isso, os laços de parentesco, por si só, não são 

garantia de nada. Como dizia Bernard Shaw, ninguém é melhor por ter nascido em determinado país ou 

família, sendo o nacionalismo doentio, assim como o familialismo fanático, a mais absurda deturpação do 

valor verdadeiro. Haja vista o amor não ter genética nem latitude, e, ainda que o ambiente do afeto possa 

ser a estufa de bons sentimentos, ninguém garante que ela vai ser aquecida pelos ares da convenção. 

CUNHA, João Paulo. Quanto menos família melhor. Boletim do IBDFAM, n. 24, jan./fev. 2004, p. 5. 

Guilherme de Oliveira reconhece já ter sido internacionalmente reconhecido que, embora o biologismo 

esteja em franca ascensão, vem-se atribuindo uma importância cada vez maior aos vínculos afetivos. 

Inspirando normas que garantam a estabilidade da família constituída. Supondo que, muitas vezes, o 
interesse do filho seja o de ficar exatamente onde está. Vale dizer, no seio acolhedor de uma família, 

consanguínea ou não, pois, o estado das pessoas, tal como o Direito o considera, nunca se deixará reduzir 

por um mero dado exclusivamente biológico. Urgindo, assim, que sejam resguardadas as relações de 

afeição, a comunhão de vida e a responsabilidade pela criança. Haja vista constituírem as estruturas 

fundamentais da nova família. Deixando claro que o pai tende a não ser mais aquele que concebeu o filho, 

mas, sim, o que o protege e o alimenta; que o ajuda a fazer a sua aprendizagem de homem. Tratando-se, 

pois, de tutelar uma verdade aparente, quando os interesses de ordem familiar, e social, ficariam 

seriamente comprometidos diante de uma submissão exclusiva e descabida ao simples dado natural. 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 436-438. 
497 Nesse sentido, SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. 
Coimbra: Almedina, 2014, p.249. ROCHA, Maria Dulce. Adopção – um direito para algumas crianças, 

Revista do Ministério Público, ano 18, nº 70, 1997, p.125. FEITEIRA, Alice Maria Pereira Teixeira 

Mendes. Princípios informadores do estabelecimento da filiação no direito da família. In: SOUSA, 

Miguel Teixeira (Coord.). Temas de direito da filiação. Lisboa: AAFDL, 1994, p. 217. RIBEIRO, Jorge 

Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade 

na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2013, p.95. José da Costa 

Pimenta esclarece que a ideia mestra da reforma de 1977 foi, sem dúvida, a abertura à verdade biológica. 

Assim sendo, pais e filhos deveriam, necessariamente, estar ligados por laços de sangue; e, caso os laços 

jurídicos não correspodessem aos sanguíneos, dever-se-ia investigar com o fito de estabelecer dita 

correspondência. Pois, se a própria finalidade do Direito é a de dar a cada um o que é seu, a cada ser 

humano deve ser atribuída a sua verdadeira relação de filiação. PIMENTA, José da Costa. Filiação.  4. 
ed. Lisboa: Livraria Petrony, 2001, p.23.  
498Guilherme de Oliveira afirma que os fundamentos basilares e tipicamente admitidos pelos sistemas 

latinos continham em si um valor de compromisso como corolário da prova de filiação; que, no século 

XIX, autonomizou o interesse do filho. Tanto no sentido de determinar um dever de alimentos, quanto em 

reconhecer seu lugar no sistema de parentesco; ganhando, por isso, maior relevância e esplendor a prova 

do vínculo biológico da paternidade nesses ordenamentos jurídicos. Concluindo que Portugal adotou um 

sistema mais biologista do que qualquer outro estrangeiro que o tenha inspirado; mais até mesmo que o 

projetado por Gomes da Silva. Haja vista ter feito coincidir, necessariamente, em matéria de 

estabelecimento da filiação, o interesse do filho com a vinculação jurídica ao progenitor. Que, diga-se de 

passagem, embora constitua um bom ponto de partida, poderia ser temperado com a utilização de uma 

cláusula geral, que, quando criteriosamente aplicada, permitiria a avaliação concreta do real interesse do 

filho; evitando prejuízos manifestos eventualmente causados pelo estabelecimento forçado da paternidade 
natural. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: 
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sentido de assegurara nobre posição igualitária, isonômica e equidistante a todos os 

filhos
499

 – independente de sua respectiva concepção ser havida ou não na constância do 

casamento de seus genitores
500

, acaba por desaguar numa ideologia fixa, obsessiva e 

inexorável – que mantém, a todo custo, a cantilena, praticamente absoluta, de 

coincidência e correspondência, necessária e lógica, entre as verdades afetiva e 

biológica
501

. Entretanto, em virtude dos contornos assumidos pelo fenômeno familiar 

                                                                                                                                          
Almedina, 2003, p.132, 456, 459 e 460. Por seu turno, Maria Christina de Almeida conclui que a proteção 

constitucional portuguesa contextualiza sistemicamente a revelação e a extensão da tutela do 

conhecimento da origem genética. Procurando demonstrar a supremacia do Direito à constatação da 

filiação natural como valor imanente à pessoa. Revelando o critério biológico que une ascendentes e 

descendentes como relação fundamental pela qual a pessoa se insere na ancestralidade por meio da 

filiação consanguínea. Constituíndo, dessa forma, Direito Fundamental que se evidencia como o mote 

para a proteção ao conhecimento/estabelecimento da ascendência biológica. Ressaltando, ainda, que, já na 

codificação civil de 1966, era atribuído grande valor à busca incessante, e frenética, pela verdade 

biológica da filiação em face da preocupação básica do legislador português de defender, a todo custo, e 

acima de qualquer outa forma, a constituição da entidade familiar por meio do matrimônio na sociedade 
portuguesa. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.101, 108 e 109. 
499Carmela Salsamendi de Carvalho sustenta que, para os filhos que não tinham pai, o exame de DNA 

trouxe um enorme avanço; ofertando-lhes a possibilidade jurídica do estabelecimento de uma relação 

paterno-filial. Entretanto, preocupa-se com o que chama de “sacralização do DNA”; uma vez que se 

chegou ao ponto de, com a simples juntada do referido exame aos autos, pretender a dispensa da instrução 

probatória e do inerente contraditório. O que, por si, pode trazer uma consequência muito mais cruel que 

a ilegitimidade: a repentina perda do estado de filiação pela posse do estado de filho. E, com ela, dos 

vínculos de parentesco criados, como se a revelação obtida pelo teste de DNA fosse o bastante para 

descortinar a verdadeira paternidade. CARVALHO, Carmela Salsamendi de. Filiação Socioafetiva e 

“Conflitos” de Paternidade ou Maternidade: A Analíse sobre a Deconstituição do Estado Filial Pautada 
no Interesse do Filho. Curitiba: Juruá, 2012, p.102-105. 
500Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira asseveram que o sistema portugês revela um sentimento forte 

de autoresponsabilização social e familiar, bem como uma submissão total do direito aos laços de sangue. 

COELHO, Francisco Manuel Pereira e OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Curso de direito da 

família. Vol. II. Tomo I. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 61. Já Carla Patrícia Oliveira explicita que a 

relevância da verdade biológica em detrimento dos afetos, num ideal biologista, baseia-se no direito à 

identidade e historicidade pessoal; numa tentavia premente de fazer com que o desenvolvimento da 

personalidade não seja diluído em verdades turvas. Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a 

ascensão dos afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2011, p.58. Por seu turno, Susana Almeida e Zamira de Assis sustentam que foi exatamente este 

caráter biologista, apoiado nos progressos da ciência, que permitiu a eliminação de um Direito de Filiação 
desigulatário e injusto que abrigava diferentes categorias de filhos. Razão pela qual se justifica a enorme 

dificuldade encontrada pelos afetos em mitigar o biologismo enquanto critério de vinculação familiar no 

Direito Português. ALMEIDA, Susana ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e 

Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.41 e 76.  
501Conforme Helena Machado a ”Reforma da Filiação de 1977” introduziu no regime jurídico português 

uma medida legislativa que viria a permitir a utilização de exames científicos como meio de prova na 

investigação judicial da paternidade. Inaugurando a abertura e privilegiando, sobremaneira, adenominada 

verdade biológica; que, com base em métodos cientificamente comprovados, estabeleceu o princípio de 

que os laços sanguíneos são a principal determinante para o reconhecimento judicial da filiação. 

MACHADO, Helena. Moralizar para identificar. Cenários da investigação judicial da paternidade. 

Porto: Edições Afrontamento, 2007, p.21. Já Guilherme de Oliveira pondera que, enquanto o Direito 

Brasileiro levou a sério a proposta de atribuir à relação afetiva o valor de fundamentar a constituição de 
um vínculo de filiação; a preocupação reinante em Portugal, durante a concepção do respectivo e vigente 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 148 das 

334 

 

 

contemporâneo
502

, malgrado tais laços continuem a desempenhar um papel importante 

para a denominação das referidas relações, não se pode olvidar que já não desfrutam da 

onipotência de outros tempos
503

. Devendo, sim, quando da construção do conceito de 

família, serem ponderados
504

, e mesmo mitigados
505

, com outros fatores, que, da mesma 

                                                                                                                                          
Código Civil, era de justificar um sistema jurídico que eliminasse os antigos preconceitos que 

sobrevalorizavam a família baseada no casamento. E, como tal, marginalizavam e excluíam tanto a união 

de fato, quanto os “filhos ilegítimos”. Nesse sentido, a verdade biológicaconstituiu o pilar mais sólido 

para sustentar os vínculos da filiação, principalmente, em face da infalibilidade dos meios técnicos de 
comprovação científica de ascendência genética emergentes. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. 

Apresentação. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, 

Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São 

Paulo: Atlas, 2017, p.20 e 21. 
502Patrícia Branco e João Pedroso relatam que a situação da família em Portugal, embora tenha começado 

o seu percurso de transformação mais tardiamente; vale dizer, a partir da mudança política iniciada em 25 

de Abril de 1974, apresenta-se, com efeito, no dealbar do século XXI, como uma vida familiar em 

mudança, onde tal renovação, como é óbvio, não configura mero apanágio de um movimento com 

características estritamente nacionais. Inscrevendo-se, assim, num movimento muito maior, com traços 
não só europeus, mas, também, provenientes da mundialização. Já que o cotidiano das pessoas é regido 

igualmente por normas supranacionais e por decisões de tribunais que ultrapassam os respectivos limites 

territoriais internos; instituindo princípios gerais e Direitos Fundamentais com consequências na esfera 

privada. Estabelecendo, assim, novas formas de gerir as relações familiares. BRANCO, Patrícia; 

PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a família. As mutações do acesso ao direito e à justiça 

de família e das crianças em Portugal. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de 

Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.55. 
503 Joseph Goldstein, Anna Freud, e Albert Jay Solnit elegem os cuidados diários para com a criança 

como o critério mais efetivo para a definição de quem é o verdadeiro “pai” ou “mãe”. Pois, segundo os 

autores, pode qualquer adulto, independentemente de vínculo genético, e a depender da interação, 

converter-se num “pai psicológico”; não mais sendo garantido ao vínculo sanguíneo, por sisó, a 
prerrogativa de fielmente refletir (e representar) o melhor interesse da criança. GOLDSTEIN, Joseph; 

FREUD, Anna; SOLNIT, Albert Jay. No interesse da criança? Trad. Luiz Cláudio de Castro e Costa. São 

Paulo: Martins fontes, 1987, p.39. Stela Barbas preceitua que, embora o aspecto biológico seja necessário, 

é incapaz de, por si, criar uma relação humana autêntica. BARBAS, Stela Marcos De Almeida Neves. 

Direito ao património genético. Coimbra: Almedina, 2006, p.166. Maria Christina de Almeida alerta que 

não obstante seja fato inconteste que o ser humano funda-se, antes de tudo, em uma conjugação genética, 

é impossível reduzi-lo apenas a esse aspecto. Urgindo, pois, que seu iminente reconhecimento 

compreenda mais que um perfil meramente biológico. Abarcando-o, então, como verdadeiro dado 

axiológico que permita o real e efetivo conhecimento das próprias origens; que não são apenas genéticas, 

mas, também, culturais e sociais. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da 

dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.105 e 106. Por seu turno, Seabra Diniz 
ressalta que a possibilidade biológica de poder ter um filho, e o fato de efetivamente o ter tido, nada diz 

quanto a real capacidade de amá-lo e educá-lo, de forma a fazer dele uma criança feliz. DINIZ, João 

Seabra. Este meu filho que eu não tive. A adopção e os seus problemas. Porto: Edições Afrontamento, 

1993, p.26. 
504 Silmara Chinellato enxerga como um enorme retrocesso a distinção entre os parentescos civil e 

natural; pois, além de injustificável é discriminatória. Logo, completamente desnecessária. Ora, filhos, 

são filhos, sem adjetivo. CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Comentários ao Código Civil. Vol. 18. 

São Paulo: Saraiva, 2004, p.14 e 36. 
505Eduardo Sá constata que a filiação representa uma experiência relacional e afetiva, e, como tal, em 

circusntância alguma, é suscetível ser encarada sob o prisma exclusivamente biológico. Indagando se uma 

criança, concebida com recurso a gametas de um doador, o reconhecerá, verdadeiramente, como pai. Ou, 

se num momento de alegria/aflição buscaria alento em seus braços. O conhecimento da filiação genética, 
nesse ponto, promove um sentimento controverso. Pois, a criança sentirá como pai um homem de quem 
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forma, atestam e apontam quais indivíduos fazem ou não parte de determinado grupo 

familiar
506

. 

Susana Almeida e Zamira de Assis
507

 asseveram que a obediência quase 

cega do ordenamento jurídico português ao paradigma biológico – sobrepondo-o às 

exigências de segurança e estabilidade das relações familiares existentes – deve-se à 

forte influência da ideologia fascista que propunha um modelo familiar conservador, 

autoritário e desigual– cujo ponto central lastreava-se em uma reprovável desigualdade, 

até então muito comum, entre as várias categorias de filhos existentes antes da reforma 

do Código Civil de 1977
508

. Por outro lado, preveem que os países europeus que 

fundaram seu sistema jurídico sobre o princípio da discriminação no domínio da filiação 

em face dos dados objetivos da biologia– não sendo Portugal exceção à regra, em algum 

momento, agora e cada vez mais – fatalmente tenderão a afastá-lo. Admitindo, assim, a 

                                                                                                                                          
biologicamente não descende; e, ainda que seja geneticamente compatível com outro, dele não se sentirá 

filha. SÁ, Eduardo. Problemas Psicológicos da Fecundação com Esperma de Dador, Procriação 

Assistida: Colóquio Interdisciplinar 12-13 de Dezembro de 1991, Centro de Direito Biomédico, Coimbra, 

1993, p.45. 
506Kátia Maciel destaca que o vínculo de parentesco que se estabelece entre pais e filhos representa, 

decisivamente, a mais importante e constante relação humana. Cujas repercussões incidem, diretamente, 
na vida social e jurídica da pessoa; não importando, em termos valorativos, se oriunda da 

consanguinidade ou da socioafetividade. A necessidade de pertencimento determina duas vertentes: uma 

de nível indivindual (sentimento de participação) e outra de nível grupal (espírito de grupo ou 

solidariedade). Dessa forma, representa a família o primeiro “outro” na vida de um ser humano em 

formação; um local de pertencimento, tanto individual, quanto grupal, que deve ter a função instrumental 

e serviente de afeto, cuidado e solicitude. MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Reflexões 

sobre as referências afetivas da criança e do adolescente institucionalizados a partir de sua própria 

narrativa. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio 

Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 

2017, p.217 e 218. Paulo Lôbo assinala que a família atual deita raízes num paradigma que explica sua 

função social. Assim, enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade e 
responsabilidade, e desde que, consolidada na simetria, na colaboração e na comunhão de vida. LÔBO, 

Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.15. 
507ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.13 e 17. 
508Susana Costa aponta que, num primeiro momento, acreditava-se quea introdução do DNA no sistema 

judicial além de permitir dirimir qualquer dúvida/obscuridade, ainda tornaria o sistema menos moroso e 

com respostas alegadamente menos dependentes da difícil ponderação de elementos heterogêneos e de 

fiabilidade variável; de testemunhos pouco credíveis ou decisões tomadas com base nas parecenças entre 

o Pretenso Pai (PP) e o menor, ou baseadas no comportamento da mãe. Parecendo ter-se chegado a uma 

época em que, finalmente, poderia ser demonstrada de maneira robusta a paternidade. E, assim, adequar 

as decisões judiciais sobre a atribuição da paternidade à alegada verdade biológica revelada pelos 

procedimentos científicos. COSTA, Susana. (S)em nome do pai. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, 
n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.171-194, 2009, p.171. 
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afetividade como critério hábil para a vinculação familiar, em face da crescente 

ascensão dos afetos nas relações interindividuais
509

. 

Carla Patrícia Oliveira
510

 relata que embora a teleologia da norma se 

mantenha na linha ideológica do biologismo –– tendo o sangue como promotor dos 

efeitos jurídicos da paternidade ––, nem todas as crianças podem contar com a sorte de 

nascer numa família biológica capaz de lhe proporcionar um desenvolvimento integral; 

motivado por valores, carinho, apoio e educação. Restando claro que a realidade social 

não permite esperar um melhor desempenho da paternidade, por parte dos progenitores, 

apenas pelo fato da compatibilidade genética. Assim, a incapacidade da família de 

origem, em proporcionar ao menor um enquadramento social e afetivo promissor, torna 

insustentável a fidelidade, cega e fundamentalista, às ideologias biologistas que 

defendem a prevalência da família de sangue a todo e qualquer custo
511

. 

Ainda sob esse aspecto, Guilherme de Oliveira
512

 ensina que a 

insurgência da adoção contra a família biológica ratifica a ideia de que os afetos 

                                                
509Carmela Salsamendi de Carvalho pondera que, atualmente, existem três possíveis vertentes para a 

definição da filiação: jurídica, biológica e socioafetiva; pondo esta última, as demais em xeque, uma vez 

que as relativiza, o que não quer dizer que, necessariamente, as afaste de plano. Logo, não se trata de 
defender a adoção única ou prevalente da “verdade” socioafetiva sobre as demais; o que nada de útil 

traria, posto que se estaria, tão somente, substituíndo um paradigma por outro. Mas, apenas, assentir que a 

socioafetividade constitui uma outra face igualmente importante da filiação, que não pode ser 

desconsiderada quando do estabelecimento ou desfazimento da paternidade. CARVALHO, Carmela 

Salsamendi de. Filiação Socioafetiva e “Conflitos” de Paternidade ou Maternidade: A Analíse sobre a 

Deconstituição do Estado Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: Juruá, 2012, p.112. 
510OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.45, 58, 

61, 62,72, 96, 147 e 148. 
511Belmiro Pedro ressalta que a real compreensão do fenômeno familiar exige um olhar tridimensional da 

condição humana. Pois, ainda que a genética deixe sua marca indelével nas células, a afetividade 
empreende incansável esforço pela união, consenso, diálogo e reconciliação em prol da comunhão de 

vida; exigindo, a ontologia, respeito e proteção ao mundo individual, particular e pessoal de cada um. 

WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria tridimensional do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p.11. Na mesma direção, que reconhece a afetividade como mola propulsora do 

estabelecimento da filiação, o Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 13-10-2009, na apelação 

700/08, consultado em www.dgsi.pt, entendeu que o infante passou a apresentar desenvolvimento notável 

em todos os níveis estabelecidos pelos parâmetros normativos; devido à estimulação e vivências que o 

casal que o acolheu, desde os dois meses de idade, tem proporcionado. Assim, vem encontrando nesta 

família o espaço de segurança que na família biológica nunca teve; pautando-se a relação dos requerentes 

com a criança por uma ligação afetiva, como se de pai e filho fosse, de forma que o menor encontra-se 

perfeitamente integrado à família que o acolheu, considerando-a sua. 
512OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. O sangue, os afectos e a imitação da natureza. Lex Familiae – 
Revista Portuguesa de Direito da Família. ano V. n.10. Coimbra: Coimbra, p.5-16, 2008, p.8. 
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constituem um suporte tão firme e confiável quanto à descendência biológica
513

. Por 

vezes, até mais consistente. Haja vista ser o principal escopo do instituto, proteger a 

criança do perigo em que foi colocada por seus genitores
514

; inserindo-a no seio de uma 

família substituta que a ame de verdade e lhe ofereça uma vida mais segura, digna, feliz 

e emocionalmente estável
515

. 

A afetividade ocupa posição tal no estabelecimento da filiação, que 

Maria Clara Sottomayor
516

 chega a afirmar que, assim como os pais biológicos 

assumem os riscos da procriação, o mesmo deve ocorrer com os pais adotivos; e, uma 

vez definitivamente estabelecido o vínculo afetivo, devem suportar os riscos da adoção. 

Dessa forma, caso as crianças adotadas sejam rejeitadas ou abandonadas por seus pais 

adotivos, aplicam-se a estes as normas jurídicas limitativas ou inibitórias do poder 

paternal, bem como a nova versão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo
517

. E, exatamente por isso, defende, em respeito ao interesse superior da criança, 

que a realidade afetiva e sociológica projete reflexo no plano jurídico
518

.  

                                                
513No mesmo sentido, Jaqueline Filgueras Nogueiraenxerga na adoção a prova mais cabal de que o amor 

se faz na convivência, construíndo-se pouco a pouco; sendo oriundo dos pais adotivos, por opção e, pois, 

excelência, o amor mais puro e sincero. Haja vista constituírem uma relação familiar completamente 

voluntária, movida única e exclusivamente pelo simples desejo de serem pais. NOGUEIRA, Jaqueline 

Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico. São Paulo: 
Memória Jurídica, 2001, p.57. 
514Mónica Jardim indica que a adoção é uma resposta privilegiada quando imprescindível a separação do 

menor de seu meio familiar, se apresentando como a via indiscutível para assegurar, definitivamente, o 

futuro da criança, quando ela não o consegue no seio de sua família biológica. JARDIM, Mónica. A 

adopção. Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de menores – Prof. 

Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.312. 
515 Seabra Diniz define a adoção como a inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com 

aquisição do vínculo jurídico próprio da filiação, segundo as normas legais em vigor, de uma criança 

cujos pais morreram, são desconhecidos, não querem/não podem assumir o desempenho de suas funções 

parentais, ou foram considerados, pela entidade competente, indignos para tal. DINIZ, João Seabra. Este 

meu filho que eu não tive. A adopção e os seus problemas. Porto: Edições Afrontamento, 1993, p.113.  
516SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A nova lei da adopção. In: SÁ, Eduardo (Coord.). 

Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.101 e 102. 
517Conforme Eduardo Sá para que a relação entre pais e filhos seja completa, mister se faz, que a criança 

se sinta integrante da família para que possa, realmente, ser filha deles. Logo, não há filhos naturais ou 

adotados, mas, apenas filhos. Restando claro, pois, que a diferença entre as filiações biológica e afetiva se 

restringem à verdade construída com base nos laços afetivos. SÁ, Eduardo. Os Meninos do Sonho. In: 

SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.238. 
518Roberta Tupinambá aponta que o cuidado, enquanto valor jurídico, é entendido como um desejo social 

que advém de uma realidade em que, cada vez mais, se percebem a dinamização e a complexidade das 

relações humanas, em especial as familiares e de filiação; desta feita, nos dias atuais, é imprescindível, a 

existência do afeto para que se possa cogitar a existência de uma entidade familiar. In: PEREIRA, Tânia 

da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e 
afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.532 e 534. 
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Ora, no estágio atual da hermenêutica constitucional – em que a pessoa 

humana e sua imanente dignidade/personalidade constituem o cerne dos ordenamentos 

jurídicos que se pretendam democráticos, e de Direito –, são veementemente proibidas 

quaisquer designações discriminatórias da família em razão da sua origem matrimonial 

ou não. Assim sendo, os vínculos jurídicos de parentalidade-filiação, nos dias de hoje, 

não são mais estabelecidos exclusivamente pela consanguinidade, mas, igualmente, 

pela adoção, reprodução assistida heteróloga e, sob a ótica doutrinária e 

jurisprudencial, pela posse do estado de filho
519

. 

Não obstante, o legislador português parece seguir essa nova direção 

trilhada pelo Direito de Família
520

; tanto que a Lei 32/2006, que regulamenta a 

procriação medicamente assistida, como um método subsidiário, e não alternativo, de 

procriação, e, apenas mediante diagnóstico de infertilidade ou, ainda, sendo caso disso, 

para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem 

genética, infecciosa ou outras, estabelece a possibilidade de gestação de substituição
521

; 

                                                
519BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de família e Sucessões 

Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, p.351. 
520Antunes Verela entende que o ordenamento jurídico português, embora dominante, não adotou uma 

concepção puramente biológica da filiação. VARELA, João de Matos Antunes. A inseminação artificial e 

a filiação perante o Direto Português e o Direto Brasileiro. Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 
127, nº 3843, outubro 1994, p.359. Na mesma direção, José de Oliveira Ascensão observa a ruptura da 

legislação com a exclusividade da família biológica, ao atribuir a paternidade a quem não participou da 

procriação. Tornando, pois, insustentável a concepção biologista pura; uma vez que, a coincidência entre 

as filiações natural e jurídica não mais pode ser considerada absoluta. ASCENSÃO, José de Oliveira. 

Direito e Bioética. Revista da Ordem dos Advogados, Ano 51, 1991, p.453. Maria Clara Sottomayor 

afirma que, desde a reforma de 1977, o art.1915 do Código Civil Português reconhece à pessoa a quem a 

criança está confiada de fato, legitimidade para intentar ação de inibição do exercício do poder paternal, 

caso qualquer dos pais infrinja, culposamente, os deveres para com os filhos. Acarretando-lhes grave 

prejuízo, se por ausência, inexperiência ou por qualquer outra razão não se mostre em condições de 

cumprir com esses deveres. Da mesma forma o art.1918º do referido dispositivo legaltambém viabiliza 

ação de limitação do exercício do poder paternal caso sejam postas em perigo a segurança, formação 
moral ou educação da criança. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício 

das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. 

Coimbra: Almedina, 2014, p.78. 
521O Tribunal Constitucional Português decidiu, no Acórdão nº 465/2019, que a gestação de substituição 

exige ponderação adequada entre o direito contratual dos beneficiários – que também não deixa de 

corresponder a um interesse fundamental deles – à concretização do seu projeto de procriação e de 

constituir família; o superior interesse da criança que nascer na sequência do processo de gestação; o 

direito ao desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação em matéria reprodutiva de todos os 

envolvidos e a necessidade de proteção da dignidade da mulher que assume o papel de gestante de 

substituição, seja no momento em que celebra o contrato com os beneficiários ou no momento em que lhe 

são aplicadas as técnicas de PMA, seja durante o período em que efetivamente se encontra grávida e até 

depois do parto. Por isso, o consentimento da gestante é absolutamente essencial para a eficácia do 
contrato de gestação de substituição, já que constitui ponto central a ser considerado, pois, o contrato, 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 153 das 

334 

 

 

Não obstante, sempre com estrita observância à dignidade humana de todas as pessoas 

envolvidas
522

. Sendo, pois, exatamente por isso, proibido qualquer tipo de 

discriminação com base no patrimônio genético, ou mesmo, no fato de se ter nascido 

em resultado da utilização de técnicas de PMA
523

. 

Da mesma forma, os artigos 3º e 43º da nova versão da Lei de Proteção 

de Crianças e Jovens em Perigo
524

 legitimam a imediata intervenção do Estado quando 

estes se encontrarem nessa situação; reconhecendo como tal, dentre outros, o fato de 

eles não receberem a afeição adequada à sua idade e situação pessoal. Permitindo, 

inclusive, o instituto da confiança idônea – que possibilita a entrega da residência do 

                                                                                                                                          
para além da regulação de diferentes aspectos das relações entre as partes, traduz a adesão da gestante a 
um projeto parental dos beneficiários, aceitando, perante estes, a ser submetida a um complexo conjunto 

de operações que visam, ao final, dar à luz uma criança que seja tida como filha deles. 
522Por conta desse relevante valor fundamental é que a referida lei teve a inconstitucionalidade declarada, 

com força obrigatória geral, das seguintes normas: os n.os 4, 10 e 11 do art. 8.º, e, consequentemente, das 

normas dos n.os 2 e 3 do mesmo artigo, na parte em que admitem a celebração de negócios de gestação 

de substituição a título excepcional e mediante autorização prévia; do n.º 8 do art. 8.º, em conjugação com 

o n.º 5 do art. 14.º, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição 

até à entrega da criança aos beneficiários; consequentemente, do n.º 7 do art. 8.º; do n.º 12 do art. 8.º; das 

normas do n.º 1, na parte em que impõe uma obrigação de sigilo absoluto relativamente às pessoas 

nascidas em consequência de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádiva de 

gametas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição, sobre o recurso a tais processos 
ou à gestação de substituição e sobre a identidade dos participantes nos mesmos como dadores ou 

enquanto gestante de substituição, e do n.º 4 do art. 15.º pelo(a) Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

225/2018 - Diário da República n.º 87/2018, Série I de 07-05-2018. 
523Guilhermede Oliveira menciona que em 1968, o Supremo Tribunal da Califórnia, no caso People v. 

Sorensen considerou que a palavra “pai” não se restringia apenas à figura do genitor; englobando, 

igualmente, o marido da mãe que consentiu a inseminação heteróloga. Logo, uma vez proferido o 

consentimento torna-se irrevogável; pois, a produção de outra vida não se fundamenta numa relação 

temporária, que se mantenha ou destrua pela simples mudança de humor do anuente. Ressaltando, ainda, 

o autor que, à época da histórica decisão, apenas dois estados da União legislaram sobre a matéria no 

mesmo sentido. Atualmente, mais de quinze já determinaram que, em sede de inseminação artificial 

heteróloga consentida, o marido assume a qualidade de pai. Já na Grã-Bretanha, em 1979, a comissão de 
reforma legislativa publicou um documento propondo que, na inseminação artificial heteróloga, o marido 

anuente também seja considerado pai para todos os efeitos; ambos considerando a recusa posterior como 

abuso de direito em face do venire contra factum proprio. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. 

CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: Almedina, 2003, p.345 e 346. 
524Helena Bolieiro e Paulo Guerra esclarecem que o legislador procurou conferir ao termo “situações de 

perigo” o conceito mais abrangente possível. De modo a contemplar o maior número de situações que, 

independentemente da sua natureza ou origem, comprometessem direitos fundamentais da criança/jovem. 

Assim sendo, por se tratar de rol meramente exemplificativo, há de se concluir ser possível a intervenção 

de proteção em face de qualquer outra ocorrência, que, embora não expressamente descrita na referida lei, 

seja igualmente suscetível de configurar perigo para a segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento do menor. BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – 

uma questão de direitos: visão prática dos principais institutos do direito da família e das crianças e 
jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, p.34. 
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menor – a pessoa que, conquanto não pertencente à sua família, com ele tenha 

estabelecido sólida relação de afetividade recíproca
525

.  

Igualmente os artigos 1.978º e 1.839ºdo Código Civil Português, 

reconhecem, categoricamente, um caráter socioafetivo na determinação da filiação; 

mitigando, pois, a verdade biológica, até então prevalente. O primeiro legitima o 

Tribunal, no âmbito de um processo de promoção e proteção, a confiar criança, com 

vista à futura adoção, quando não existam ou se encontrem seriamente comprometidos 

os vínculos afetivos próprios da filiação, pela verificação objetiva de quaisquer de suas 

alíneas. Enquanto o outro proíbe o exercício posterior do direito de impugnar a 

paternidade ao cônjuge que consentiu a inseminação artificial heteróloga da mulher
526

. 

Na mesma direção, o artigo 1.876º, do mesmo diploma legal, cuja 

redação permite, caso a paternidade ainda não tenha sido estabelecida, que sejam 

atribuídos ao filho menor os apelidos do marido da mãe, desde que ambos, perante o 

funcionário do registo civil, declarem ser essa a sua vontade.  

Não se olvide, ainda, do artigo 1.931º do referido código, que reconhece 

no afeto critério de formação de vínculo parafamiliar; estabelecendo que quando da 

nomeação do tutor pelo tribunal de menores deve ser observado, sem que se considere o 

parentesco sanguíneo, se a pessoa a assumir tal encargo já tenha cuidado, esteja a 

cuidar, ou ao menos tenha pelo menor demonstrado afeição. 

Já o segundo sistema exige, para o estabelecimento da maternidade, um 

ato de vontade da genitora nesse sentido. Assim sendo, reconhece categoricamente que 

o laço biológico, por si, não é capaz de suplantar outros fatores de cunho psicológico 

quando da assunção do estatuto da maternidade
527

. 

                                                
525Maria Dulce Rocha afirma que a entrega de uma criança recém-nascida aos serviços públicos pela mãe, 

que declara não querer assumir os deveres inerentes às responsabilidades parentais, configura situação de 

ruptura ou inexistência dos laços afetivos próprios da filiação. ROCHA, Maria Dulce. Adopção – 

Consentimento – Conceito de Abandono. Revista do Ministério Público, nº 92, 2002, p.102. 
526Da mesma forma a Lei espanhola n.35/88 proíbe a qualquer dos cônjuges a posterior impugnação de 

filho nascido por fecundação heteróloga ante consentimento expresso anterior. 
527Leila Maria Torraca Brito, embora reconheça o progresso trazido pela genética no sentido de esclarecer 

de vez e incontestavelmente a progenitura, adverte não ser plausível que o resultado desses exames 

corrobore a negativa/extinção de filiações constituídas, socialmente reconhecidas, pubicamente firmadas 

e afetivamente estabelecidas pela posse do estado de filho. BRITO, Leila Maria Torraca. Paternidades 

contestadas: a definição da paternidade como um impasse contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008, p.108. 
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Paulo Lôbo
528

 explicita que, no tocante à filiação, o Direito Brasileiro 

contempla três modalidades além da biológica: adoção, posse de estado de filho e a 

concepção mediante inseminação artificial heteróloga. Sendo-lhes o estado de filiação 

inviolável e, como tal, não suscetível de desfazimento por decisão judicial; donde se 

conclui que a responsabilidade parental é completamente idêntica em qualquer uma 

delas. Restando, completamente descabida, a confusão da figura do pai, com todas as 

dimensões sociais, afetivas e jurídicas a si inerentes, com a do genitor biológico, 

deixando claro que a filiação é um conceito relacional. 

Isso já que consiste exatamente na relação de parentesco que se 

estabelece entre duas pessoas, uma das quais é considerada filha, e a outra pai ou mãe, 

compreende um complexo de direitos reciprocamente considerados. Sendo o filho 

titular do estado de filiação, da mesma forma que o pai e a mãe são titulares dos estados 

de paternidade e maternidade em relação a ele e; constituindo-se ope legis ou em razão 

da posse de estado por força da convivência familiar consolidada na afetividade, 

apresentando, dessa forma, natureza cultural e não necessariamente natural
529

.  

Outrossim, ressalta ainda que, a despeito de o afeto constituir um fato 

social, e psicológico, não é ele apenas enquanto fato anímico que interessa ao Direito. A 

este, conforme ditado por seu próprio objeto de conhecimento cabe, nesse ponto, tratar 

das relações sociais de natureza afetiva que engendram condutas suscetíveis da 

incidência de normas jurídicas; e, consequentemente, de seus respectivos efeitos. O 

afeto em si não pode ser obrigado juridicamente, mas, sim, as condutas que o direito 

impõe tomando-o como referência. Logo, há, inicialmente, um fato social que se 

converteu em fato jurídico após a incidência da norma. Assim sendo, as relações 

familiares e de parentesco são socioafetivas porque congregam o fato social com a 

incidência do princípio normativo da afetividade
530

. 

Assim, os critérios de natureza eminentemente patrimonial e social – que, 

durante um longo espaço de tempo, eram determinantes para a escolha do enlace 

matrimonial, e, consequentemente para a formação da futura família – na maioria das 

                                                
528LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias Contemporâneas e as dimensões da responsabilidade. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Responsabilidade: Teoria e Prática do Direito de 

Família. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte, 2010, p.23. 
529LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.209. 
530LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.25. 
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vezes não constituíam uma escolha pessoal dos noivos, mas, sim, de seus pais; no 

sentido de aumentar, tanto o patrimônio quanto a posição social ostentada pelo clã. 

Nota-se, desde já, um caráter nitidamente hierárquico, lastreado numa clara divisão de 

tarefas, entre seus componentes, que impunha funções marcadamente utilitárias que 

exigiam o bom desempenho de papéis fixos e predeterminados dos seus integrantes. 

Todavia, gradativamente, os laços afetivos foram perpassando e moldando esses 

vínculos; tanto que, atualmente, a família converteu-se numa entidade voltada, cada vez 

mais, para a promoção do bem-estar de seus membros. Sobrepondo-os a própria 

instituição em si considerada, independente de qualquer formalidade para a sua 

constituição
531

. 

Ao ser erigida a condição de princípio, a afetividade assume status de 

norma jurídica, mitigando a onipotência do fator biológico nas relações de filiação
532

. E, 

fazendo surgir, com todo o seu esplendor, uma nova perspectiva de família – que, de 

natureza essencialmente socioafetiva, causa uma profunda alteração, tanto na posição 

ocupada por cada um dos seus membros, quanto nas relações por eles desenvolvidas
533

. 

Paulo Lôbo
534

 conceitua a afetividade como o princípio que fundamenta 

o Direito de Família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida. 

Pormenoriza, no âmbito familiar, os princípios constitucionais fundamentais da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade; entrelaça-se, ainda, com os princípios 

da convivência familiar, igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos – que, por 

sua vez, ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da família. 

                                                
531No mesmo sentido, PINTO, Teresa Celina Arruda Alvim. Um novo conceito de família – reflexos 

doutrinários e análise da jurisprudência. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). direitos da família e 

do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.83. 
532

 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro reconheceu que a paternidade biológica não tem o condão de 
vincular, inexoravelmente, a filiação; embora detenha, em relação a ela, valor relevante a ser considerado, 

tendo em conta sua susceptibilidade em definir a questão. Entretanto, para sua prevalência, é, 

imprescindível, a concorrência de elementos imateriais que efetivamente demonstrem a ação volitiva do 

genitor, de forma inquestionável, em tomar posse da condição de pai ou mãe. STJ, REsp n. 1.087.163-RJ, 

3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/08/2011. 
533Luiz Fernando Rossi lembra que a família é a entidade que deve proporcionar e promover opleno 

desenvolvimento da personalidade de cada um de seus integrantes. Sempre guiada pelo afeto e 

solidariedade, para que então, a partir daí, se possa identificar e compreendera decorrência de seus mais 

variados efeitos jurídicos no âmbito familiar. ROSSI, Luiz Fernando Salles. O Abuso de Direito nas 

Relações de Família. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de 

Almeida (Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p.109. 
534LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.65. 
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Assim sendo, de forma invariável e paulatina, tornou-se insustentável a 

restrição do afeto ao mero desempenho do papel eminentemente secundário, que sempre 

lhe fora relegado pela família enquanto instituição natural, patrimonialista e de direito 

divino. Haja vista este mesmo afeto constituir, atualmente, o elo fundamental e 

preponderante para a pavimentação, estruturação e consequente manutenção dos 

vínculos parentais entre os integrantes da entidade familiar contemporânea. 

Tal fato causou profundo abalo nos pilares estruturais que até então 

sustentavam as relações domésticas, impondo ao Direito de Família a busca por uma 

hermenêutica fundada em uma principiologia ativa e completamente renovada. Apta e 

hábil a lidar com a sua fluidez. Ambiente esse onde a pessoa humana e seus laços 

afetivos ocupam o centro da entidade familiar e não mais o patrimônio. Engendrando, 

portanto, uma profunda mudança que obriga a uma releitura atualizada de todos os 

institutos que digam respeito às relações paterno-filiais, com o fito de conferir ao 

ordenamento jurídico sistematicidade, coerência e efetividade
535

. 

Resta, por conseguinte, absolutamente claro o surgimento de uma nova 

característica que traz consigo uma reviravolta no campo das relações familiares – que 

conduz o parentesco para além das fronteiras natural e civil, tornando-o afetivo
536

. E, 

como bem preceituado por Belmiro Pedro
537

, enquanto a família biológica navega na 

cavidade sanguínea, a família afetiva transcende os mares do sangue – visto estar 

conectada ao ideal da paternidade responsável, hastea o véu impenetrável que encobre 

as relações sociológicas e regozija-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, revela o mistério insondável da filiação e engendra um verdadeiro 

reconhecimento do estado de filho afetivo
538

. 

                                                
535RODRIGUES, Renata de Lima. Horizontes de aplicação da adoção no direito de família brasileiro 

contemporâneo. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). 

Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.322. 
536Para Maria Christina de Almeida, embora o vínculo genético reflita a caracterização básica de 

qualificação primeira da pessoa para adentrar ao status de filho; tal primado vem sendo, de forma 

constante e incisiva, mitigada pelo incremento de uma filiação essencialmente lastreada no afeto. 

ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2003, p.86. 
537WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003, p.161. 
538Julie Cristine Delinski registra que, para a completa integração do fenômeno da paternidade, não basta 
que o pai seja apenas o biológico; pois, na família atual, para a integração pai-mãe-filho, é fundamental a 
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Dessa forma, o afeto se estabelece por meio da consolidação de uma 

longa criação espontânea, que dá azo à posse do estado de filho de uma criança ou 

adolescente, como se realmente filho fosse. Isso tudo apesar da completa ausência da 

chamada “regularização” do vínculo jurídico, pela residência, tutela ou adoção, 

inclusive no convívio dos filhos biológicos de seus acolhedores
539

. Consequentemente, 

o laço socioafetivo configura-se independentemente do vínculo biológico, quando os 

integrantes de uma família reciprocamente se tratam, reconhecem e exteriorizam com 

tal
540

. Passando, a partir daí, a desempenhar e gozar, de forma mútua e simultânea, todas 

as prerrogativas e obrigações inerentes às essas relações – as quais, por sua vez, se 

originam e fundamentam-se no afeto depositado uns nos outros; surgido e exercitado da 

convivência e projeto de vida comum. Que, centrado na busca pela proteção integral e 

no interesse superior da prole, busca proporcionar um convívio familiar e comunitário 

sadio e apto, concomitantemente ao exercício da parentalidade responsável, a formar 

futuros cidadãos plenos, autônomos, felizes e completamente cônscios de sua 

responsabilidade social
541

. 

Maria Clara Sottomayor
542

 acredita que o fenômeno social tende a 

evoluir no sentido de não mais considerar a adoção como segunda categoria de 

parentalidade em relação à biológica
543

, equiparando, assim, as famílias afetiva e de 

                                                                                                                                          
presença de outro elemento, o afetivo. E, somente por meio da valorização desses laços, é que se poderá, 

verdadeiramente, atingir a efetiva parentalidade. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. 

São Paulo: Dialética, 1997, p.19. 
539Catalina Ronchietto aponta ser evidente que se trata de relações da mais fundamental importância na 

vida dos menores, mormente se um novo matrimônio se produz; bem como se este desenvolver-se 

durante a primeira infância, e prolonga-se pela adolescência. RONCHIETTO, Catalina Elsa Arias. La 

adopción. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2002, p.223. 
540Segundo Luis Edson Fachin a real condição de pai se revela no comportamento cotidiano de forma 

sólida e duradoura; capaz de estreitar os laços da paternidade numa relação psicoafetiva que vai além do 

mero empréstimo do seu nome de família. Consistindo na verdadeira assunção do filho perante o 
ambiente social. FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1996, p.32. 
541Nesse sentido, BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de 

família e Sucessões Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, 

Theodureto de Almeida (Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p.358 e 359. 
542SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A adopção singular nas representações sociais e no 

direito. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.115 e 116. 
543João Pinto Monteiro adverte que a adoção não deve ser tida como mera ficção biologista, mas, sim, 

como uma relação jurídica familiar fundada numa verdade sociológica, num nexo de amor e afeto entre 

adotante e adotado. Onde são absolutamente manifestos o desejo e a intenção de querer fazer parte da 

mesma família, independentemente, da procedência de seus genes. MONTEIRO, João Pinto. O direito a 
conhecer as origens na adopção. Lex Familiae. ano IV. n.8, Coimbra: Coimbra, 2007, p.69. 
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sangue; fazendo prevalecer o afeto sobre os laços biológicos. Mencionando inclusive, 

nesse ponto, a decisão final do processo nº 42.326/98 do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem, que considerou a mera filiação biológica desacompanhada de qualquer 

convívio não integrar o conceito de vida familiar protegido pelo art. 8º da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos
544

. Asseverando, ainda, que, nas relações entre adultos 

cuidadores e crianças, os afetos vêm apresentando uma crescente relevância; fazendo 

que estes prevaleçam sobre o fator biológico– o que tem conduzido, não apenas ao 

reconhecimento de novas formas de família completamente independentes desse 

vínculo, mas, também, ratificando a afirmação clara e categórica de que a 

consanguinidade, por si só, é insuficiente para integrar o conceito de vida familiar 

protegido pelo art.8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem
545

. Tanto que o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em nome do interesse da criança e da 

prevalência da paternidade socioafetiva, no intuito de proteger as famílias 

recombinadas, considerou que a adoção pelo marido da mãe, sem o consentimento do 

progenitor biológico, no Acórdão Söderbäck c. Suécia, de 28 de outubro de 1998, não 

violou o art.8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Bem como, no Acórdão 

Görgülü c. Alemanha, de 26 de maio de 2004, entendeu que a relação entre crianças e 

famílias de acolhimento constitui vida familiar para efeitos do referido artigo, 

impedindo a transferência da residência para os pais biológicos, já que esta atentaria 

diretamente contra o interesse superior da criança
546

. 

                                                
544

 No mesmo sentido Irineu Cabral Barreto explica que o conceito de vida familiar estabelecido pelo 
art.8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homemrepousa sobre um conjunto de relações de natureza 

física, jurídica e afetiva entre pessoas que se apresentam e se reconhecem como integrantes de uma 

mesma família. BARRETO, Irineu Cabral. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada. 

Coimbra: Coimbra, 2010, p.240. 
545O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já havia anteriormente se pronunciado, no Acórdão 

Lebbink c. Holanda, em 01 de setembro 2004, no sentido de que o vínculo de progenitura, apenas por si, 

sem qualquer relação de proximidade com a criança não constitui relação familiar a ser protegida pelo 

art.8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Uma vez que dita relação depende da natureza do 

interesse manifestado pelo pai em relação ao filho, não apenas antes, mas, igualmente, após o nascimento, 

como reconhecido no Acórdão Nylund c. Finlândia, em 29 de junho de 1999. 
546SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades 

Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, 
p.86. 
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Desta feita, desponta o afeto para suportar o angular esteio sustentador 

das relações familiares nos dias atuais
547

. E, ainda que referida terminologia não conste 

expressamente no Texto Constitucional como um Direito Fundamental, ainda assim, é 

capaz de quebrar paradigmas no sentido de trazer a concepção da família para uma 

melhor contextualização com o meio social
548

. 

Rodrigo da Cunha Pereira
549

 ressalta que o elemento definidor e 

determinante da paternidade certamente não é o biológico
550

. Haja vista não ser raro o 

fato de o genitor não assumir o filho
551

; daí sustentar a afirmação de que todo pai deve 

adotar o filho biológico
552

, porquanto este apenas ostentará tal condição, se o outro, 

assim desejar e de fato o adotar
553

. 

                                                
547Nessa direção Maria Berenice Dias esclarece que o afeto decorre da valorização constante da dignidade 

humana. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.11. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.66. 
548No mesmo sentido, TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: 

RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das 

Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.47. 
549Segundo o autor o requisito obrigatório para se tornar verdadeiramente um filho é que ele seja adotado 

pelos pais, independentemente de consanguinidade que os vincule; pois, a filiação biológica, não garante, 

por si, a verdadeira experiência da paternidade. Logo, sendo a filiação uma construção que abrange muito 

mais que a mera semelhança entre DNAs, a verdade biológica torna-se insuficiente como o elemento 

único e supremo caracterizador dessa relação. Portanto, a presença do pai ou da mãe biológicos não 

oferece nenhuma garantia de que o indivíduo realemente se estruturará como pessoa. Por outro lado, o 

cumprimento das funções paternas e maternas é fator preponderante para a estruturação biopsicológida de 

alguém; e, exatamente por isso, a família não representa um dado natural, genético ou biológico, mas, 
cultural. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.133. 
550Carla Patrícia Oliveira reconhece que o conhecimento da identidade genética não impõe, 

necessariamente, o vínculo da filiação. Uma vez que, per si, é incapaz de fazer coincidir a verdade 

biológica com a afetiva; logo, sangue e biologia desnutridos de afeto em nada contribuem para o 

desenvolvimento são e integral de uma pessoa. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do 

sangue e a ascensão dos afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. 

Coimbra: Coimbra, 2011, p.90 e 164. No mesmo sentido, RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem 

a rejeitar a paternidade de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. 

Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2013, p.228. Eduardo de Oliveira Leite ratifica que as 

averiguações oficiosas da paternidade revelaram, de forma inquestionável, que a imposição de uma 

paternidade indesejável pode até criar obrigações de ordem pessoal (dar o nome) ou material (pagar 
alimentos); mas, o fundamental, que continua sendo a afetividade da relação paterno-filial, sucumbirá 

enquanto imposta de forma contrária à natureza humana das partes envolvidas. LEITE, Eduardo de 

Oliveira. Exame de DNA, ou o limite entre o genitor e o pai. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.). 

Grandes temas da atualidade: DNA como meio de prova da filiação. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.81. 
551Ricardo Maurício Freire Soares aduz que a adoção da afetividade, como cerne do grupo familiar pós-

moderno, parte da premissa de que o afeto não é, necessariamente, oriundo da biologia. Visto que, os 

vínculos de amor e respeito mútuos entre familiares, derivam da convivência, independentemente da 

existência de laços sanguíneos. SOARES, Ricardo Maurício Freire. O Direito de Família Pós-Moderno: 

Breves Apontamentos. Revista Brasileira De Direito Das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; 

Belo Horizonte: IBDFAM, n.3, abr./mai. 2008, p.19. 
552Conforme Guilherme de Oliveira toda filiação legal contém uma parte de adoção. Guilherme de 

Oliveira. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. 
Coimbra: Almedina, 2003, p.437. Na mesma direção, SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A 
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Assim sendo, resta claro que o instituto da filiação não pode e não deve 

ser restringido à mera consequência natural e biológica da procriação
554

. Em virtude de 

ter assumido ao longo do tempo, no seio do sentimento social, contornos muito nítidos 

traçados por uma forte interdisciplinaridade englobante de vários outros fatores 

constitutivos e determinativos da relação paterno-filial
555

, ultrapassando definitivamente 

                                                                                                                                          
adopção singular nas representações sociais e no direito. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 

3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.116 e 117. Igualmente Eduardo Sá ressalta que um pai só é pai quando 

se dá todo na relação com os filhos. Logo, o sujeito que se restringe ao mero fornecimento de gametas por 

meio de esperma nunca será psicologicamente pai. SÁ, Eduardo. Problemas Psicológicos da Fecundação 

com Esperma de Dador, Procriação Assistida: Colóquio Interdisciplinar 12-13 de Dezembro de 1991, 

Centro de Direito Biomédico, Coimbra, 1993, p.48. Por seu turno, Diogo Leite de Campos e Mónica 

Martínez de Campos defendem que a legitimidade do poder-dever dos pais em relação aos filhos assenta-

se no amor. CAMPOS, Diogo Leite de; CAMPOS, Mónica Martínez de. A COMUNIDADE FAMILIAR. 

In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco 

Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.17. 
553Paulo Lôbo assevera que as relações de consanguinidade, na prática social, são menos relevantes que as 

oriundas dos laços de afetividade e convivência familiar. Devendo, pois, estas, a priori, prevalecer ante 
eventual conflito com o dado biológico; a não ser que, as peculiaridades do caso concreto, à luzdo 

princípio do melhor interesse da criança ou da dignidade da pessoa humana, indiquem outra orientação. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Revista Brasileira de Direito de 

Família. Porto Alegre: IBDFAM/Síntese, n. 24, p.136-156, jun./jul. 2004, p.142. No mesmo sentido, 

Joaquim Manuel da Silva alega que nem sempre foi fundamental, sendo até mesmo, por vezes, 

irrelevante, o fator biológico como motivo verdadeiramente determinante para assunção das funções 

paternais e maternais. SILVA, Joaquim Manuel da. família das crianças na separação dos pais: a guarda 

compartilhada. Lisboa: Petrony, 2016, p.18. Já José dos Santos Silveira ratifica não bastar que o ente 

procriado saiba simplesemente, à luz da natureza, quem concorreu, pela cópula, para o seu aparecimento à 

face da Terra. Sendo, pois, necessário, que a relação natural ou real surja com valor e eficácia perante o 

ordenamento alcançando foros ou dignidade de vínculo jurídico. SILVEIRA, José dos Santos. 
Investigação de paternidade ilegítima: segundo a lei civil e processual civil em vigor. Coimbra: Atlântida 

Editora, 1971, p. 11. 
554Julie Cristine Delinski observa que a noção de paternidade, anteriormente estruturada sobre aspectos 

meramente ou presumidamente biológicos, extrapola, agora, o terreno do sangue, para adentrar com força 

e veemência na área afetiva. Logo, a paternidade já não mais se restringe a um ato físico, mas, sim, de 

opçã. Posto que os Textos Constitucionais não obrigam, quem quer que seja, a assumir uma parentalidade 

que não deseja. Pois, caso assim não fosse, deparar-nos-íamos com uma flagrante desvirtuação do 

instituto. Assim entendido como intensa relação amorosa, de autodoação, gratuidade e engajamento 

íntimo, independentemente de imposição coativa. Contudo, não se está aqui a sustentar que o ato de 

geração genética não acarreta nenhum tipo de responsabilidade, mas, apenas evidenciar que a procriação, 

que, emboragere sim a responsabilidade de alimentar, por si só, não é capaz, muitas vezes, de engendrar a 
verdadeira paternidade. Esta eminentemente oriunda e fulcrada na afetividade. DELINSKI, Julie Cristine. 

O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.12. No mesmo sentido, Hilda Ledoux Vargas 

corrobora que a percepeção da criança desenvolve papel fundamental na construção da parentalidade 

enquanto fato que decorre da aceitação como expressão da liberdade do ser humano, destacando-a do ato 

de procriação. Nesta é possível compelir alguém à assunção de responsabilidades patrimoniais, como, por 

exemplo, o dever de prestar alimentos. Entretanto, não há como exigir do genitor, quando a paternidade 

não for oriunda de escolha ou aceitação pessoal, a prestação de afeto ou dos cuidados necessários a sua 

formação como indivíduo; ainda que reste compelido ao pagamento de verba indenizatória pela 

ausência/descumprimento do dever de afeto, na perspectiva da responsabilidade civil. VARGAS, Hilda 

Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. 

Curitiba: Juruá, 2017, p.205. 
555Eduardo de Oliveira Leite recorda que a família atual encontra-se estruturada dentro de uma ótica 
completamente nova, não necessariamente de acordo com o padrão imposto pela rede tradicional de 
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a simples e cômoda solução genética
556

. Exigindo, para além do sangue, uma complexa 

identidade sociológica, psicológica
557

 e, portanto, jurídica
558

. 

Silmara Domingues Araújo Amarilla arremata que a proposição consiste, 

exatamente, em cotejar o arquétipo familiar na modernidade com o conjunto de ideias e 

valores que legitimaram o modelo familiar pós-moderno, sem, necessariamente, 

contrapô-los ou rivalizá-los
559

. Não se sustentado, aqui, qualquer tipo de hostilidade 

entre o passado e o presente; mas, sim, de uma sucessão encadeada de fatores e 

conjunturas sócio/político/culturais e sua evidente repercussão na virada paradigmática 

experimentada pela família e pela parentalidade contemporâneas. Fazendo menção à 

                                                                                                                                          
parentesco, mas, exclusivamente dentro dos interesses da sociedade conjugal. Dispondo, tanto na sua 

estrutura, quanto nas suas funções, de elementos de permanência que excedem largamente a sua 

concepção meramente biológica. Extravasando-a para terrenos até então desconsiderados pelo Direito, 

como as funções afetivas, emotivas e até mesmo psicológicas. LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de 

Direito de Família: Origem e Evolução do Casamento. Curitiba: Juruá, 1991, p.386. 
556O Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 13-10-2009, na apelação 700/08, consultado em 

www.dgsi.pt, entendeu que quando demonstrada a incapacidade dos progenitores em cuidar da segurança, 

saúde, formação, educação e desenvolvimento do filho menor; bem como, manifestem evidente 

desinteresse por ele, resta claro estarem seriamente comprometidos os vínculos próprios da filiação. Não 

tendo alternativa o julgador senão a decretação da medida de promoção e proteção para o menor em 

questão. Igualmente, não se pode descurar, no âmbito das relações paterno-filiais que a qualidade e a 

continuidade dos vínculos afetivos próprios da filiação é fator preponderante, não se confundindo, 

necessariamente, o interesse da criança com o interesse dos pais. 
557Paulo Roberto Ceccarelli frisa que a transformação dos genitores em pais é totalmente desvinculada do 

fenômeno físico que enseja o surgimento de uma criança. Logo, não basta ser oriundo da união entre um 

homem e uma mulher para ser filho; restando, evidente, que o fato de por alguém no mundo, por si, não é 
suficiente para transformar os genitores em pais. Sendo, pois, imprescindível, para tanto, que o 

nascimento (fato eminentemente físico, seja transformado em filiação (fato social e político), para que, 

inserida em uma organização simbólica (fato psíquico), a criança se constitua como sujeito. 

Evidenciando, dessa forma, que esses três fatos (social, político e psíquico) estão cada vez mais 

desassociados ante a conjuntura moderna. Citando, por exemplo, as técnicas de reprodução assistida 

heteróloga e a adoção, que separam o fato físico (nascimento) do social (filiação). CECCARELLI, Paulo 

Roberto. Configurações edípicas da contemporaneidade: reflexões sobre as novas formas de filiação. 

Pulsional Revista de Psicanálise. Ano 15, n.161. São Paulo: Escuta, 2002, p.93. 
558Alice Feiteira atesta que a alta complexidade da relação paterno-filial determina que a personalidade da 

criança não seja, preponderantemente, formada por fatores biológicos e hereditários; mas, sim, por 

elementos ambientais onde o crescimento se desenrola. Assim sendo, a procriação nem sempre ensejará 
uma filiação relevante para o Direito. Haja vista existirem progenitores que não são juridicamente pais e 

vice-versa. FEITEIRA, Alice Maria Pereira Teixeira Mendes. Princípios informadores do estabelecimento 

da filiação no direito da família. In: SOUSA, Miguel Teixeira (Coord.). Temas de direito da filiação. 

Lisboa: AAFDL, 1994, p.213 e 214. Igualmente, Silvio Neves Baptista assevera que a família não 

constitui um agrupamento natural, mas, sim, cultural. Logo, o que importa é a existência de pessoas que 

cumpram, na vida uma das outras, o papel paterno e materno, independentemente dequalquer vinculação 

biológica nesse sentido. BAPTISTA, Silvio Neves. Guarda e direito de visita. Revista Brasileira de 

Direito de Família, n. 5. abr./maio/jun. 2000. 
559Renato Maia sustenta que, ante os contornos assumidos pelofenômeno social atual, torna-se 

perfeitamente possível a existência da paternidade afetiva sem a ocorrência da biológica e vice-versa. 

Pouco importando a classificação doutrinária/legal que lhe seja atribuída, o que se deve buscar, na 

verdade, é garantir o direito ao exercício de uma relação paterno-filial plena e verdadeira. MAIA, Renato. 
Filiação paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS Editora, 2008, p.198. 

http://www.dgsi.pt/
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crise e à perda de fundamentos de legitimidade de um modelo para a guinada de outro, 

na medida em que é fato que a pós-modernidade revolucionou a percepção de inúmeros 

fenômenos sociais, repercutindo no modo pelo qual a sociedade vê e compreende 

valores, conceitos e instituições. Dessa forma, o conjunto de ideologias que serviram de 

substrato ao período histórico que se denominou de “era moderna” entrou em franco 

declínio. Deixou, pois, de fornecer à sociedade as ferramentas necessárias para a 

compreensão das perplexidades que a assolavam. Incitando um novo cabedal de valores, 

princípios e diretrizes melhor aparelhado para responder, mais adequadamente, aos 

questionamentos sociais e filosóficos em ebulição. Particularmente, no que concerne aos 

vínculos familiares, nota-se uma nítida reestruturação– a partir do reconhecimento de 

um plexo de atribuições intrínsecos ao ser humano partícipe do ambiente familiar–

desinstitucionalizando esse particular núcleo de convívio no sentido de humanizá-lo. É 

o que se presencia, por exemplo, com a equalização de forças dentro da unidade familiar 

e a consequente quebra de hierarquia na sua gestão. De fato, a percepção das figuras 

feminina e filial dentro do contexto familiar com a respectiva tutela de seus direitos e 

interesses, somente se tornou possível com o reforço do individualismo e da 

subjetividade– o que, por sua vez, implicou uma maior valoração conferida pelos 

ordenamentos jurídicos aos Direitos Individuais e Pessoais. Que, novamente por 

intermédio do reforço da subjetividade, foi, também, possível deslocar o paradigma dos 

vínculos familiares de um critério objetivo, como o vínculo da consanguinidade, para 

finalmente instalá-lo no afeto. Alertando, com esteio na lição de Giselda Hironaka, que– 

enquanto o Direito de Família for concebido como segmento do Direito Civil 

responsável pela solução de conflitos entre membros de um conjunto de pessoas 

vinculadas por parentesco sanguíneo, quer na linha reta, quer na linha colateral– 

persistirá como um Direito incompleto. Pois, enquanto não for possível concebê-lo 

como campo do Direito responsável pela regulação das relações de afeto, a família a 

qual alude, não obstante ainda persevere como uma instituição jurídica, não conseguirá 

tornar-se uma instituição humana
560

. 

 

 

                                                
560AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os 
nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.124, 125, 128 e 131. 
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3.3. DNA x afetividade 

 

Ante o destaque da afetividade sobre a biologia e sobre as formalidades, 

bem como do sobressalto da pessoa sobre o patrimônio, as relações familiares passaram 

a ser pautadas muito mais em prol do desenvolvimento da plenitude da personalidade de 

seus integrantes, mormente da prole, que, propriamente, como instrumento mantenedor 

de bens, posição social, ou fornecedor mão de obra – fato que ocasionou uma grande 

guinada em relação ao estabelecimento da filiação, ao por em xeque a confortável 

certeza do biologismo caso o interesse superior da criança, verificado a cada situação 

em concreto, assim desaconselhe
561

. 

Atenta a tal fato, boa parte da doutrina, tanto portuguesa, quanto 

brasileira, já vinha posicionando-se no sentido de exigir algo mais que o simples laço 

biológico ou assento registral para a determinação da filiação. Vale dizer, o elemento 

afetivo de sentir-se, reconhecer-se e ser tratado como parte integrante de uma 

comunidade que mutuamente se apoia e protege
562

. Constitui assim um refúgio de amor 

e aconchego, para quem a compatibilidade genética não chega a ser, necessariamente, 

pré-requisito obrigatório ou indispensável; tornando-se inócuo e improfícuo insistir em 

pretender, a todo custo, a coincidência forçada entre as verdades socioafetiva e do 

sangue
563

. 

                                                
561Lauro Luiz Gomes Ribeiro atesta que, por serem intrínsecas à origem das relações familiares, as 

relações afetivas constituem valores inarredáveis e inquebrantáveis; sendo, exatamente esse, o lugar 

natural e ambiente propício para a prática de identidade entre os seus integrantes. Por isso mesmo, o amor 

está para o Direito de Família como a vontade está para o Direito das Obrigações. RIBEIRO, Lauro Luiz 

Gomes. Os princípios do cuidado e da afetividade no enfrentamento do bullying no ambiente escolar: 

algumas reflexões. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, 

Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: 
Atlas, 2017, p.246. 
562 Anna Gabriel, Cleide Fermentão e Nilton Gabriel lembram que os vínculos de consanguinidade já não 

mais se apresentam como absolutamente essenciais às relações de família; ora, marido e mulher não os 

possuem e, no entanto, pertencem à mesma família. Porém, já em relação aos laços afetivos, estes, sim, 

constituem o traço caracterísitico que indelevelmente marca as relações familiares, independentemente da 

forma pela qual fora constituído o respectivo núcleo familiar. GABRIEL, Anna Lais Pacheco; 

FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues; GABRIEL, Nilton Nunes. A paternidade 

socioafetiva e a dignidade da pessoa humana. Judicare. Disponível em: 

<http://ienomat.com.br/revista/index.php/judicare/article/view/57>. Acesso em 07 de junho de 2019. 
563Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 06-02-2018, na apelação 2252/03, determinou a 

manutenção da medida de promoção e proteção de confiança a pessoa idônea em face da boa inserção do 

jovem na família da pessoa a quem foi confiado, ao ponto de não mais querer manter contato com sua 
genitora. 
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Maria Berenice Dias
564

 assinala que a facilidade atual em descobrir a 

verdade genética com um significativo grau de certeza
565

 desencadeou uma verdadeira 

corrida na busca pela verdade real
566

, ao atropelar a verdade jurídica
567

, definida muitas 

vezes, por meras presunções legais. Nesse entrevero, coube ao Poder Judiciário a tarefa 

de definir o vínculo paterno-filial quando a estrutura familiar não refletir o vínculo de 

consanguinidade
568

. Porém, no confronto entre verdade biológica e realidade vivencial, 

                                                
564DIAS, Maria Berenice. Família homoafetiva. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del 

Rey/Mandamentos, 2008, p.181. 
565Maria Christina de Almeida ratifica que o deflagrar do direito à identidade pessoal na formação da 

integridade físico-psíquica da pessoa sofreu profunda acentução com os avanços científicos trazidos pela 

engenharia genética. Mormente com o advento da tipagem do DNA, a qual tornou inequívocos o 

mapeamento e a descoberta da origem biológica por meio da genealogia; cujas evidências, na busca pela 

ascendência biológica podem excluir, definitivamente, e com elevado grau de certeza, a paternidade de 

determinado indivídio. ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade 

humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.88 e 89. 
566Maria Christina de Almeida infere que, em termos de investigação judicial de paternidade, e, 

notadamente no âmbito da valoração das provas, o avanço biotecnológico da comprovação do vínculo 

genético originou um novo e importantíssimo fundamento. A prova cabal e científica da existência do elo 

biológico; que possibilitou ao magistrado, ao dizer o direito através da sentença, ter a asserção 

verdadeiramente comprovada da existência da real ascendência biológica. Conferindo-lhe a infalibilidade 

cientificamente comprovada de uma decisão não mais baseada em uma verdade formal, mas, sim, 

material. Revelendo-se, pois, indispensável à concretização dos valores da sociedade atual em matéria de 

conhecimento da origem genética; liberando o julgador da causuística processual construída no bojo da 

ação investigatória. Sempre lastreada em indícios e presunções que, no sentido de reconstruir os fatos, 

exigia raciocínio duvidoso e pretencioso, ao obter, por meio desses fatos conhecidos, o desconhecido, por 

intermédio de uma relação de causa e efeito; não sendo legítima a substituição da eternização de 
incertezas pela de injustiças. Porém, em que pese a inegável segurança, tanto científica, quanto jurídica, 

conferida às decisões judiciais pelo teste de DNA, não deve o estado de filiação ser adstrito apenas, e tão 

somente, à mera existência de um vínculo exclusivamente genético; ignorando todo um arcabouço 

socioafetivo tão prórpio, inerente e indisosciável das relações paterno-filiais. ALMEIDA, Maria Christina 

de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, 

p.167-169, 173 e 178. 
567Susana Costa alerta para o uso que vem sendo feito dessa tecnologia a serviço da justiça e que tipo de 

relação vemsendo mantida entre a ciência e o Direito de forma a tornar admissível a prova científica no 

contexto judicial. À luz dos conceitos de coprodução e de epistemologia cívica tenta perceber de que 

forma a entrada da biologia no mundo jurídico se opera. Buscando compreender como as diferentes áreas 

do saber aqui envolvidas, e seus diferentes atores, assumem e desenvolvem os respectivos papéis numa 
nova configuração de conhecimentos e práticas a partir de uma realidade concreta: o uso do DNA na 

AOP. Questionando, por fim, quais os critérios para a avaliação da prova científica, tendo em conta o 

duplo aspecto a que está inexoravelmente submetida. Pois, se, de um lado, é regida pelos critérios da “boa 

prática laboratorial”, sendo validada por critérios puramente científicos; de outro, também, está sujeita ao 

escrutínio judicial. Tendo que, de igual forma, cumprir os critérios jurídicos para poder ser em juízo 

admissível, bem como qual valor comprobatório terá para o livre convencimento do juiz. COSTA, 

Susana. (S)em nome do pai. In:Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos 

Sociais, pp.171-194, 2009, p.173. 
568Maria Berenice Dias esclarece que, se, de um lado existe uma verdade biológica comprovável por meio 

de exame laboratorial que permite afirmar, com certeza praticamente absoluta, a existência de um liame 

genético e consanguíneo entre duas pessoas. Do outro há uma verdade que já não pode mais ser 

desprezada, o estado de filiação, que decorre da estabilidade dos laços construídos no cotidiano entre pais 
e filhos; que constitui o fundamento essencial da atribuição da paternidade. Ressaltando que tais 
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a jurisprudência passou a atentar ao melhor interesse daquele disputado por mais de 

uma pessoa. Prestigia, assim, o comando constitucional, estabelecido em norma pétrea, 

que assegura, com absoluta prioridade, o interesse de crianças e adolescentes
569

; passam 

os juízes a investigar quem a criança considera pai e quem a ama como filho
570

 –– fato 

esse que levou ao surgimento de uma nova figura jurídica: a filiação socioafetiva
571

, que 

acabou se sobrepondo à realidade biológica
572

. 

                                                                                                                                          
realidades não se confundem, nem conflitam. Pois, o direito (fundamental e da personalidade) de 

conhecer a origem genética, não implica, necessariamente, no direito à filiação; haja vista seu exercício 

não significar a inserção em uma relação de família. Logo, uma coisa é vindicar a origem genética, outra, 

completamente diferente, é proceder à investigação da paternidade; posto que, esta última, deriva do 

estado de filiação, que, por sua vez, independe da origem biológica. Manual de direito das famílias.11. 

ed. Revista, Atualizada e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.326. 
569Paulo Lôbo preceitua que o estado de filiação desligou-se da origem biológica e de seu consectário, a 

legitimidade, para assumir dimensão mais ampla que abranja não só aquela, mas, qualquer outra origem. 

Tornando-se, então, o gênero do qual são espécies as filiações biológica e não biológica; daí é de se 
repelir o entendimento que pretende, a todo custo, fazer coincidir a verdade do sangue com a dos afetos. 

Em grande medida devido ao fascínio enganador exercido pelos avanços científicos em torno do DNA, 

inexistindo qualquer fundamento jurídico para tal desvio hermenêutico restritivo nesse sentido. Haja vista 

a Constituição estabelecer exatamente o contrário, abrigando generosamente o estado de filiação de 

qualquer natureza, sem primazia de um sobre o outro. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de 

filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 

ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das 

famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.52. 
570Fabíola Santos Albuquerque confirma que o traçado de novas molduras familiares, comprometidas com 

valores humanos e solidários, torna inconcebível o privilégio dos ditames do bilologismo em prejuízo da 

afetividade das relações já estabelecidas e solidificadas. Pois, a verdade arrogante da ciência, a qual se 
manifesta pelo exame de DNA, já não ostenta a primazia de outrora; não tendo mais o condão de 

simplesmente apagar todo um conjunto valorativo comprometido com a dignidade da pessoa humana. 

Cuja diretriz perseguida é, exatamente, a estabilidade de tais relações, consolidadas no tempo pela posse 

do estado de filho. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O instituto do parto anônimo à luz dos princípios 

constitucionais. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras 

complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.89. 
571Luis Edson Fachin assinala que o reconhecimento da filiação socioafetiva, curiosamente, se impôs a 

partir do desenvolvimento da mesma engenharia genética que tornou inegável a verdade biológica. Pois, 

se por um lado a ciência permite a certeza sobre os laços de sangue; por outro enseja que tais laços sejam 

postos à margem por uma nova realidade ditada pela afetividade. FACHIN, Luiz Edson. Direito de 

Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.20 e 
21. 
572Nesse sentido, Francesco D‟agostino conclui que a procriação humana representa muito mais que a 

simples transmissão de material genético; pois, ainda que origine vínculos de parentesco biológico, estes 

adquirem um contorno essencialmente antropológico inerente e imprescindível. Constituindo, assim, as 

asas que portam a humanização. D‟AGOSTINO, Francesco. Bioetica. Torino: Giappichelli, 1996, p. 153. 

Conforme ressaltado por Guilherme de Oliveira mais do que procurar identificação lógica e necessária da 

filiação com a biologia, é preciso reencontrar o ponto de equilíbrio entre os sistemas cultural e natural da 

descendência. Pois, se é certo que os elementos biológicos são agora mais facilmente captáveis, tendendo 

o Direito a absorvê-los; não parece haver razão suficiente para supor que isto levará à submissão total dos 

valores e critérios afetivos em prol da consanguinidade. Havendo de notar-se que o vínculo de sangue 

nunca foi fundamento necessário e exclusivo dessas relações familiares. OLIVEIRA, Guilherme Freire 

Falcão de. Sobre a verdade e a ficção no direito da família. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro 
de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.13 e 14. 
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Paulo Lôbo
573

 preceitua que a verdade biológica nem sempre é adequada, 

porquanto a certeza absoluta da origem genética não é suficiente para fundamentar a 

filiação
574

; especialmente quando esta já tiver sido constituída na convivência duradoura 

com os pais socioafetivos
575

. Assim sendo, os desenvolvimentos científicos, que tendem 

a um grau elevadíssimo de certeza da origem genética, pouco contribuem para clarear a 

relação entre pais e filhos
576

, já que a imputação da paternidade biológica nem sempre 

substitui a convivência que conduz a construção permanente dos laços afetivos
577

. 

                                                
573LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 210. 
574 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro pronunciou-se no sentido de que, embora despida de 

ascendência genética, a paternidade socioafetiva constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e 

amparada juridicamente. Uma vez que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da 

identidade do ser humano. STJ, REsp n. 1.000.356-SP, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 

25/05/2010. Exatamente por isso, reconheceu categoricamente que a família, nos tempos modernos, não 

se perfaz apenas por aquelas pessoas com as quais se têm ligações biológicas. Mas, também, com aquelas 

outras pelas quais se mantêm um elo de afetividade. STJ, REsp n. 1.088.157-PB, 3ª T., Rel. Min. 
Massami Uyeda, julgado em 23/06/2009. 
575Guilherme de Oliveira recorda que os juristas, ainda que em face da inebriante sedução do biologismo, 

capaz de fazer até mesmo caducar a velha máxima latina sobre a incerteza da paternidade, por conta dos 

assombrosos avanços científicos obtidos; não tiveram como negar a equalização premente entre a verdade 

biológica e o profundo anseio dos direitos adquiridos em prol do interesse do filho. E, exatamente por 

isso, não podem virar de costas relegando a estabilidade de uma família apenas pelo fato desta não se 

fundar no casamento. Ou, muito menos, deixar de reconhecer que o interesse concreto do filho aponte 

para a manutenção de um vínculo paternal que, não raras vezes, sequer foi oriundo de um laço biológico. 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: 

Almedina, 2003, p.438. 
576Zeno Veloso aponta que o exame de DNA vem sendo encarado como prova única, máxima, essencial e 
maravilhosa (em todos os sentidos do vocábulo); surgindo como panaceia que abarca a solução milagrosa 

para todos os males; superando todas as questões e difilculdades. Entretanto, o resultado do laboratório 

não constitui uma cartóla de mágico de onde saltam todas as coisas e pulam todas as respostas 

instanteneamente; evidentemente, não tem sentido, nem mesmo razão, deixar de acolher a prova genética 

incontestável do DNA. Porém, deve ser ela analisada e compreendida como parte integrante de um 

conjunto probatório. Exatamente por isso, embora poderosíssima; é possível, conforme o caso, que a 

prova do DNA não apresente a mínima relevância ou serventia, chegando mesmo a não interessar a coisa 

alguma. Uma vez que a verdade que realmente se busca, e se quer revelar (e prestigiar), não é 

necessariamente a do sangue; mas, sim, aquela que brota exuberante dos sentimentos, dos brados da alma 

e dos apelos do coração. VELOSO, Zeno. A sacralização do DNA na investigação de paternidade. In: 

LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.). Grandes temas da atualidade: DNA como meio de prova da 
filiação. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.387 e 389. Na mesma direção Eduardo Cambi destaca que a 

certeza produzida por um exame de DNA não é suficiente para a produção de resultados satisfatórios 

quanto ao estabelecimento da filiação. Já que a interpretação do Direito de Família exige a compreensão 

do ser humano; e, para tanto, que o amor e o afeto sejam considerados como os fundamentos mais 

importantes para a realização do indivíduo. CAMBI, Eduardo. O paradoxo da verdade biológica e 

socioafetiva na ação negatória de paternidade, surgido com o exame de DNA, na hipótese de adoção à 

brasileira. Revista de Direito Privado. São Paulo, n.13, jan./mar. 2003, p.85. 
577Luis Edson Fachin corrobora que o avanço da técnica médica embora preste relevantes serviços aos 

fins do Direito de Família, como, por exemplo, a plena possibilidade de atestar a verdade biológica em 

percentuais elevados de confirmação da paternidade pela via do exame em DNA, apresenta-se 

absolutamente incapaz de eliminar o paradoxo de que nem sempre esta verdade biológica expressa a real 

paternidade. Principalmente onde, nos dias atuais, o fenômeno jurídico se produz numa caminhada que 
sugere conhecimento e superação da clausura normativa positivista. FACHIN, Luiz Edson. Direito de 
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Mormente em se tratando de dação anônima de sêmen humano ou de material genético 

feminino; sendo, pois, insustentável, a redução de toda a complexidade da vida familiar, 

a um exame laboratorial
578

. 

José Bernardo Boeira,
579

 ao questionar a biologia como a grande 

responsável pela definição do critério estabelecedor do que torna ou não uma pessoa pai 

de outra, conclui que a paternidade passou a ser encarada como uma relação 

psicoafetiva
580

, existente na convivência duradoura e presente no ambiente social
581

; 

capaz de assegurar ao filho não apenas um nome de família, mas, sobretudo, afeto, 

amor, dedicação e abrigo assistencial reveladores de uma convivência paterno-filial
582

– 

que, por si só, é capaz de justificar e identificar a verdadeira paternidade
583

. 

                                                                                                                                          
Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.255, 

256 e 258. Ainda segundo o referido autor, na determinação da paternidade, o exame de DNA imprimiu 
uma dominante tonalidade; posto que trouxe à tona os “filhos do laudo”, cabendo então, exclusivamente a 

ele, confirmar ou excluir a paternidade. Pois, se o perito disser que este é o filho, o juiz decreta que aquele 

deve ser o pai. Contudo, tal perícia peremptória de eventual conclusão afirmativa da paternidade é falha, 

uma vez que a verdade que resta consagrada é tão somente a biológica. FACHIN, Luiz Edson. Da 

paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 74. 
578Para Claude Rivière o desenvolvimento da genética, da etnobiologia; bem como os estudos sobre as 

doenças hereditárias, a reflexão ética sobre o embrião e as novas técnicas de procriação assistida 

obrigaram a uma revisão acerca dos fundamentos biológicos do parentesco e da família. RIVIÈRE, 

Claude. Introdução à Antropologia. Lisboa: Edições 70, 2008, p.178. Alice Feiteira aponta o considerável 

abalo na dogmática jurídica da filiação causado pela incessante intromissão da biologia no campo cultural 

e social. Pretendendo a lei, por fim da força, que os pais jurídicos correspondam, necessariamente, os pais 
naturais. FEITEIRA, Alice Maria Pereira Teixeira Mendes. Princípios informadores do estabelecimento 

da filiação no direito da família. In: SOUSA, Miguel Teixeira (Coord.). Temas de direito da filiação. 

Lisboa: AAFDL, 1994, p. 217 e 218. Já Guilherme de Oliveira relata que, se por um lado, as 

modificações legislativas incrementaram as provas periciais; por outro, sua generalização e eficiência 

suscitaram novas dificuldades jurídicas. Ensejando o sentimento grosseiro de que as ações de 

investigação de paternidade, ou mesmo de estabelecimento de outros vínculos de parentesco, sejam 

definitivamente resolvidas no laboratório. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. A lei e o laboratório – 

observações acerca das provas periciais da filiação. In: Temas de direito da família. 2.ª ed. Centro de 

Direito da Família. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.86 e 90. 
579BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade: posse de estado de filho. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 1999, p.53. 
580Rui Portanova sustenta que, ao mesmo tempo em que a ciência genética oferecia a certeza estatística da 

filiação lastreada na verdade do sangue, a realidade da vida em família mostrava outra certeza que 

vinculava pais e filhos independentemente da consanguinidade: a verdade do coração. Daí a mudança de 

paradigma. PORTANOVA, Rui. Ações de filiação e paternidadesocioafetiva: com notas sobre direito 

belga e Corte Europeia dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p.10. 
581Carmela Salsamendi de Carvalho identifica não ser raro, nos casos em que ambos os cônjuges 

formavam uma nova família após a viuvez; havendo a morte de um deles, os filhos do cônjuge falecido 

ficarem sob a responsabilidade do supérstite, ainda que não fosse este o seu genitor. Evidenciando, assim, 

a clara percepção de que as relações paterno-filiais já vinham se distanciando da consanguinidade 

enquanto determinante único e absoluto para o estabelecimento da filiação. CARVALHO, Carmela 

Salsamendi de. Filiação Socioafetiva  e “Conflitos” de Paternidade ou Maternidade: A Analíse sobre a 

Deconstituição do Estado Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: Juruá, 2012, p.21. 
582Silmara Domingues Araújo 
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Maria Clara Sottomayor
584

 aponta que os laços biológicos nem sempre 

conduzem à paternidade; haja vista a convivência da criança com seus progenitores 

poder ocasionar-lhe situações de depressão, solidão e falta de afeto. Logo, a lógica de 

recuperação da família genética –– que preside o sistema de proteção em Portugal–– 

precisa igualmente levar em conta o projeto de vida da criança. Sendo extremamente 

cruel relegá-la a um limbo de espera infindável, nutrindo a vã esperança de uma 

vinculação afetiva que pode nunca chegar a existir
585

. Dessa forma, o direito de a 

criança a ter uma família sobressai aos direitos de um pretenso pai que não a reconheceu 

voluntariamente
586

, não cabendo ao Estado a obrigação de procurar um pai que 

                                                                                                                                          
Amarilla explicita que, por constituir um processo e não um fenômeno, a paternidade, além de não estar 

confinada às rígidas fronteiras biológicas, também, não surge repentinamente. E que não necessariamente 

se encontra associada à migração de genes ou patrimônio material dos pais; constituindo verdadeira 

herança transgeracional de valores culturais e familiares, de mitos e verdades, modelos e paradigmas. 
Sendo, assim, qualificada por atributos de sincronismo e reciprocidade. AMARILLA, Silmara Domingues 

Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos 

parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.32.  
583Romualdo Baptista dos Santos adverte não ser raro o fato de que o papel assumido pelo novo 

companheiro da mãe não passe da figura do padrasto, até porque, esse novo relacionamento, também 

pode estar imbuído pela fluidez e precariedade que caracteriza boa parte dos contubérnios atuais. 

Entretanto, caso o novo marido da mãe assuma inteiramente a figura paterna, desenvolvendo laços 

afetivos profundos em relação aos filhos da companheira, então estaremos diante da paternidade 

socioafetiva. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como 

valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.160. No mesmo sentido, Ricardo Lucas 

Calderón evidencia que os vínculos paterno/filiais não se restringem aos elos biológicos, exaltando, 
assim, a culturalidade dessa relação; logo, pode esta, restar consubstancianda apenas em laços afetivos. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.274. 
584SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A nova lei da adopção. In: SÁ, Eduardo (Coord.). 

Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.93 e 99. 
585Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho sustentam que o Direito Civil contemporâneo não se 

harmoniza, nem admite endentimentos discriminatórios e reducionistas do conceito de família. Urgindo, 

nessa linha, que se adote uma paridade harmônica, ao invés de uma verticalidade opressora, entre as 

formas de parentesco civil e natural. Ora, se o primeiro é decorrente da cognação, ou seja, do vínculo da 

consanguinidade; o segundo resulta exclusivamente da socioafetividade. Exatamente como se dá na 

filiação adotiva, no reconhecimento da paternidade não biológica calcada no afeto, na filiação oriunda da 
reprodução humana assistida (em face do pai ou da mãe não biológicos). Enfm, em todas as outras 

situações em que o reconhecimento do vínculo familiar prescindiu da conexão do sangue. GAGLIANO, 

Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito de família: as famílias em prespectiva 

constitucional. vol. 6. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p.646. 
586Conforme João Baptista Villela o equívoco está em não se distinguir a possibilidade de compelir 

alguém a responder patrimonialmente pela sua conduta; seja pelo descumprimento de um contrato, prática 

de ato ilícito ou exercício de atividade potencialmente onerosa, com a obrigação da assunção de uma 

paternidade que não deseja. Posto que, é impossível fazê-lo sem a imposição de uma violência extrema, 

não necessariamente à pessoa, mas, a própria ideia de paternidade. Cuja essencia fundamental consiste na 

autodoação, gratuidade e engajamento íntimo; não sendo suscetível de imposição coativa, uma vez que, 

pai e mãe, ou se é por decisão livre ou simplesmente não se é. Dessa forma, tanto as leis, quanto a Justiça, 

desrespeitam gravemente uma criança quando lhe dão por pai quem resiste a tal condição; caso tome-se 
como critério definidor da decisão o bem-estar da criança. VILLELA, João Baptista. Desbiologização da 
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legalmente não existe; ou muito menos pretender atribuir-lhe, a todo custo, os direitos e 

prerrogativas inerentes ao poder paternal. 

Eduardo Cambi
587

 ressalta que, no deslinde das querelas afetas à família, 

o DNA acaba por não ser suficiente, ou mesmo, preponderante. Pois, ao se levar em 

conta que a compreensão da pessoa humana para a exegese do Direito de Família é 

absolutamente imprescindível, o amor e o afeto devem ser tidos como os fundamentos 

mais importantes para a realização do homem em sua vida em sociedade
588

. Urgindo, 

pois, que o formalismo das regras jurídicas não venha servir de óbice para a realização 

humana e mais socialmente útil do Direito
589

. 

Giselda Hironaka
590

reforça o entendimento acima mencionado, ao 

estatuir que o que merece ser ressaltado, enfim, é o afeto sincero dos homens pelos 

filhos de suas mulheres. Independente de estarem a eles ligados por qualquer liame de 

                                                                                                                                          
paternidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. nº21, p.400-

418, 1979, p.416. 
587CAMBI, Eduardo. O paradoxo da verdade biológica e socioafetiva na ação negatória de paternidade, 

surgido com o exame de DNA, na hipótese de adoção à brasileira. Revista de Direito Privado. São Paulo, 

n.13, jan./mar. 2003, p.87-88. 
588Antônio Coltrochama atenção para o fato de que não é qualquer afeto que pode vir a ser juridicamente 

tratado, pois, se assim o fosse o conceito de família atingiria inadmissível e impraticável elasticidade. 

Afeto familiar é aquele que une intimamente duas ou mais pessoas para uma vida em comum; condição 
que, obviamente, diz respeito a quem seja considerado pai ou mãe de outrem, cuja situação encontre-se 

muito bem definida por meio da posse de tal estado. Assim sendo, conclui que o art.1.593 do Código 

Civil Brasileiro, ao estabelecer que o parentesconatural ou civil, pode resultar de outra origem além 

consangüinidade; implicou em verdadeira “norma aberta”, admitindo, como tal, a inclusão de hipóteses 

variadas, desde que inerentes a fatos dos quais se conclua, conforme o caso concreto, sobre a existência 

de relação que possa ser tida como filial. COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Cuidado e afetividade: uma 

análise do art.1.593 do Código Civil e seu conteúdo. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto 

Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.96 e 97. 
589Renata Andrade infere que o ideal seria que paternidade abarcasse, necessariamente, os critérios 

biológico e afetivo. Porém, ante a impossibilidade dessa conjugação, a socioafetividade deve ser 
privilegiada; sobretudo, quando a paternidade afetiva já se encontre devidamente sedimentada. Uma vez 

que a teoria biologista, isoladamente adotada, em nada contribui para o Direito. Primeiro porque não 

induz à paternidade responsável; segundo porque viola completamente o interesse superior do menor, 

gerando sérios riscos a sua personalidade ao propor o rompimento de uma situação de estabelecimento da 

filiação já devidamente estabelecida pela posse do estado de filho. E, por fim, por colaborar, ainda mais, 

com a elevação do já grande número de filhos sem pai no país, rechaçando-a por acreditar que sua adoção 

representaria verdadeiro retrocesso ao Direito de Família no Brasil. ANDRADE, Renata Cristina Othon 

Lacerda de. Aplicabilidade do princípio da afetividade às relações paterno-filiais: a difícil escolha entre os 

laços de sangue e o afeto sem vínculos. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, 

Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 

homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, P.88. 
590HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. In: HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito civil: estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.21. 
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parentesco biológico
591

, permitem a emersão de vínculo parental próprio. Corroborando, 

ainda, que o afeto atualmente ocupa a base de constituição da relação familiar, tanto da 

conjugalidade, quanto da parentalidade; sendo, igualmente, a causa dos descaminhos 

desses relacionamentos
592

. E, exatamente por isso, deve permanecer presente no trato 

dos conflitos, desenlaces e desamores
593

. 

Conforme João Baptista Villela,
594

 à luz da principiologia da 

Constituição
595

, deve-se ter-se em conta o compromisso assumido pela República 

Federativa do Brasil com a solidariedade, fraternidade, bem-estar, segurança e 

liberdade. As opções axiológicas apontam, muito mais, para uma ideia de paternidade 

fundada no amor e no serviço, do que, propriamente, para a submissão a determinismos 

biológicos
596

. Sendo enorme a comodidade em pedir a uma sequência de reações 

químicas que nos aponte uma resposta milagrosa acerca de quem é o pai ou a mãe– o 

que é, decerto, muito menos complexo e inseguro do que situar a questão em termos de 

amor, serviço e devotamento. Porém, tais componentes escapam à leitura e à 

mensuração objetiva, não sendo factíveis de identificação em análises laboratoriais, ou 

sujeitos a nenhum tipo de software que os controle, restando claro que o conflito se dá 

entre segurança e liberdade. Ambiente onde preferir a primeira à segunda é optar pelo 

                                                
591Paulo Lôbo conclui que a socioafetividade não é espécie acrescida, excepcional ou supletiva da 
filiação; muito pelo contrário, consistindo na própria natureza de seu paradigma atual, o gênero cujas 

espécies são a biológica e a não biológica. Assim sendo, toda filiação juridicamente considerada é 

socioafetiva, pouco importando sua origem. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Socioafetividade no Direito de 

Família: a Persistente Trajetória de um Conceito Fundamental. Revista Brasileira de Direito das Famílias 

e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n.05, ago./set. 2008, p.21. 
592HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Sobre Peixes e Afetos – Um Devaneio Acerca da 

Ética no Direito. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito 

de Família. Repensando o direito de família. São Paulo: IOB Thomson, 2006. 
593 No mesmo sentido, COLAÇO, Isabel Maria Moreira de Almeida Tello de Magalhães. A Reforma de 

1977 do Código Civil de 1966. Um olhar vinte e cinco anos depois. In: Comemorações dos 35 anos do 

Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977. Vol. I. Direito da Família e das Sucessões. Coimbra: 
Coimbra, 2004, p.31. 
594VILLELA, João Baptista. O modelo constitucional da filiação: verdade e superstições. Revista 

Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, v.1, n.2, jul./set. 1999, p. 138. 
595Belmiro Pedro sustenta que o não reconhecimento concomitante das paternidades genética e 

socioafetiva, com a concessão de todos os efeitos jurídicos, implica na negação da existência 

tridimensional de todo ser humano, que, por sua vez, se apresenta como reflexo inerente à sua própria 

condição e dignidade. WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional do direito de família. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 42. 
596João Paulo Cunha aponta que a árvore genealógica atual apresenta um número bem maior de galhos, 

muito mais intrincados; com isso, os laços de parentesco, por si sós, não são garantia de mais nada, pois, 

ninguém é melhor por ter nascido em determinado país ou família. O nacionalismo doentio, assim como o 

familialismo, é deturpação do valor verdadeiro, já que o amor não tem genética nem latitude. CUNHA, 
João Paulo. Quanto menos família melhor. Boletim do IBDFAM, n. 24, jan./fev. 2004, p.5. 
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caminho confortável da sujeição, não pairando a menor dúvida de que a determinação 

da paternidade pelo DNA dá-se, única e exclusivamente, por este caminho
597

. 

Pietro Perlingieri
598

 afirma que a família precisa e merece a proteção do 

Estado, não apenas quando suas relações se fundarem exclusivamente na 

consanguinidade. Mas, principalmente, quando estatuídas numa verdadeira comunhão 

espiritual de vida
599

. Mais adiante, o referido autor aduz
600

, ainda, que o âmbito da 

relevância do núcleo familiar na sociedade civil assume nova feição em face da 

específica importância conferida aos Direitos Fundamentais da pessoa humana na 

contemporaneidade, que, até então, apresentavam-se de forma separada. De um lado, a 

família e seus direitos originários e invioláveis; e do outro, os direitos da pessoa que 

compõem seu núcleo, sem a mínima relação de proposição desta como elemento 

condicionante da primeira. Sendo a questão, na realidade, determinar o papel global da 

pessoa na família, respeitando suas peculiaridades intelectivas, inclinações e 

temperamentos individuais; reavivados pela comunhão de afetos e da efetiva e 

duradoura vontade de uma união plena. Configurando-se a realização dos Direitos 

Fundamentais, vistos como status personae, a própria razão da garantia e da tutela das 

formas familiares. 

Resta consequentemente claro ser no próprio seio da convivência familiar 

onde o exemplo paterno assume a nobre incumbência de bússola orientadora da criança 

durante a cândida jornada formativa de sua própria personalidade. Que, por sua vez, 

evidencia o florescimento do lúdico, verdadeiro e incomensurável afeto de pai e mãe, 

com todo o seu esplendor e plenitude, desconsiderando-se a origem genética
601

. 

A jurisprudência já indicava o caminho a ser trilhado, demonstrando 

seguir nessa direção, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 

Brasileiro
602

. Reconhecendo não ser razoável a destruição do vínculo da filiação por 

                                                
597VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). 

Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p.28. 
598PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 245. 
599 Nesse sentido, Cfr. MARTINS, Norberto. O papel do ministério Público no sistema de proteção e no 

encaminhamento parar a adopção. Revista do Ministério Público, nº101, pp. 53-66, Jan-Mar, 2005, p.65. 
600PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p.377-379. 
601WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 42. 
602 STJ, REsp n. 1.167.993-RS, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicado em 15/03/2013. 
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causa de uma mera gota de sangue. Simplesmente dizendo a uma criança que ela já não 

representa mais nada para aquele que um dia declarou perante a sociedade– por meio de 

um ato solene de reconhecimento público– ser seu pai.  

Igualmente o Tribunal Constitucional Português, nos acórdãos de nº 

690/1998, 282/04 e 52/2007, reconheceu um conceito mais alargado em relação à 

entidade familiar, com base exclusivamente na afetividade entre seus membros.  

Já o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como recorda Susana 

Almeida
603

, também reconhece existência de vida familiar nas relações de fato, desde 

que, comprovada a efetividade dos laços afetivos nas relações interpessoais e de 

convivência mútua. Cita, a título ilustrativo, o Acórdão Berrehab c. Holanda, de 21 de 

junho de 1988, em que o referido Tribunal declarou não ser apenas o laço biológico 

suficiente para criar uma família, devendo antes, restar comprovado para tanto, a 

constância e o compromisso deste laço de fato. Bem como no Acórdão K. e T. c. 

Finlândia, de 12 de julho de 2001, ao reconhecer, pois, a existência de vida familiar 

entre uma criança e o homem, que– não obstante não fosse seu pai natural– coabitava 

com sua mãe. Igualmente, no Acórdão Söderbäck c. Suécia, de 28 de outubro de 1998, 

o mesmo Tribunal fez prevalecer a filiação afetiva sobre a biológica, baseado no fato de 

que o pai adotante, casado com a mãe natural, com ela convivia há cerca de seis anos, 

cuidando do adotado, como se fosse seu legítimo pai, desde os seus oito meses de idade, 

sendo sempre enxergado como tal. Dessa forma, foi reconhecida e resguardada a efetiva 

vida familiar existente entre Pai e filho socioafetivos muito antes da formalização da 

adoção
604

. 

                                                
603ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2008, p.73, 74 e 80. 
604Susana Almeida ainda alega que, em nome do interesse superior da criança e da efetividade dos laços 

interpessoais, o Tribunal Estraburguês tem conferido nítida prevalência à paternidade socioafetiva em 

detrimento da biológica. Citando, inclusive, o Acórdão K. e T. c. Finlândia, de 12 de julho de 2001; 

quando questionada a legitimidade do segundo requerente em invocar a tutela do art.8º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem para proteger a relação existente entre ele e o filho da primeira 

requerente, pronunciou-se o Tribunal no sentido de, em virtude de terem vivido juntos durante o período 

de dois anos, revelando a clara intenção de continuarem a vivência em comum, o segundo requerente e o 

filho da primeira, ambos junto com ela, formaram uma família. Pelo que aquela instância não faria 

qualquer distinção entre eles, no âmbito da vida familiar que gozavam conjuntamente em relação à 

criança. Da mesma forma, o Acórdão X. Y. e Z. c. Reino Unido, de 22 de abril de 1997, entendeu ser 

possível o reconhecimento da condição de pai de uma criança ainda que não seja ele o genitor, avançando 

no sentido da paternidade social, assente na efetividade das relações interpessoais e na aparência de uma 
família. Deixando claro que a ausência do fator biológico não impede a existência dos laços afetivos 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 174 das 

334 

 

 

A conjuntura do mundo atual, que, ante a valorização da pessoa humana, 

culminou com a desisnstitucionalização das relações familiares
605

, tornou evidente o 

fato de que a paternidade assumiu um aspecto sociojurídico
606

; sendo, efetivamente, pai 

aquele que, aos olhos da sociedade se comporta como tal. Vale dizer, o indivíduo que 

assume as prerrogativas e responsabilidades perante a criança, independente de qualquer 

relação genética (in)existente entre eles
607

. 

Assim, ao se reconhecer na criança a dignidade da pessoa humana que 

lhe é inerente, e, dispensando-lhe o respeito e promoção que ela merece, as 

Constituições Brasileira e Portuguesa, ao consagrarem as relações parentais como um 

valor social fundamental e iminente, tiveram em conta tão somente a sua dimensão 

afetiva. Não exigindo, de forma expressa ou tácita, a mínima consanguinidade como 

                                                                                                                                          
próprios da entidade familiar. Contudo, a recíproca não é verdadeira, uma vez que este, por si só, pode 

não ser suficiente para ensejar o contexto fático que emoldura a chamada “vida familiar”. ALMEIDA, 
Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2008, 

p.220, 221, 245 e 264. 
605Susana Almeida preceitua que até a segunda metade do século XX os comportamentos afetivos e 

familiares estavam institucionalizados. Porquanto submetidos a um conjunto de normas heteronomamente 

impostas em função de uma coletividade, assentes em um código de valores que se traduzia na defesa da 

estabilidade da família/casamento; num estauto desigual das condições de marido e mulher, na proteção 

da transmissão do patrimônio familiar entre as gerações e na repressão da vida sexual fora dos vínculos 

matrimoniais. Contudo, a partir da década de sessenta do mesmo século, assistimos, nas sociedades 

ocidentais, a consolidação de ideais democráticos no seio familiar. Que, além de impor o respeito pela 

individualidade de cada membro da família, libertaram a mulher do estatuto desigual a que era submetida 
e afirmaram a autonomia dos indivíduos sobre a respectiva vida sexual, afetiva e familiar. Como resultado 

das sublinhadas mutações socioculturais ocorridas no seio familiar nos últimos tempos, conclui a autora, 

que os países da Europa Ocidental têm generalizadamente experimentado uma acentuada queda na taxa 

de nupcialidade e um consequente aumento significativo do número de divórcios; uma expansão da união 

de fato (responsável por elevada percentagem de filhos nascidos fora da esfera matrimonial) e um 

considerável aumento do número das famílias monoparentais e recompostas. A par dessa nova realidade, 

o Tribunal de Estrasburgo vem construíndo uma jurisprudência que, progressivamente, foi acolhendo 

estas novas constelações familiares sob o manto protetor da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2008, p.156,157, 160 e 164. 
606Cfr. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 23. 
607Julie Cristine Delinski verifica que a Constituição trouxe importantes alterações para o Direito de 

Família, notadamente em relação à filiação extramatrimonial. Sendo responsável pela movimentação 

legislativa que vem, paulatinamente, alterando a respectiva Codificação Civil. De lá para cá, a legislação 

infraconstitucional vem tentando, nem sempre com êxito, traduzir a vontade do constituinte por meio de 

disposições que lhe conferissem dimensão executória. Da análise dessas leis denota-se a grande 

necessidade a ser imposta ao legislador de que seja a paternidade estabelecida em prol dos interesses da 

criança. Assim sendo, diante do momento social e da pressão que se está exercendo sobre o sistema 

codificado que regulamenta a relação paterno/filial, brota um sentimento de que a reforma está próxima, 

ostentando o reconhecimento da paternidade socioafetiva, um ressoar que já não mais se consegue 

facilmente ignorar. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, 
p.92-94. 
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pressuposto imprescindível para a incidência do suporte fático, e consequente concessão 

da tutela jurídica que dela decorre. Enxergando, pois, que da procriação não surge, 

necessariamente, o afeto indispensável para a assunção da responsabilidade e do real 

desempenho da função parental. Ambiente onde, não raras vezes, a omissão ou 

impossibilidade dos pais biológicos, dão azo ao desabrochar de profundas relações 

afetivas que prescindem completamente de qualquer liame genético
608

. Porém, em 

virtude de sua própria natureza, ainda se encontram à margem do Direito. 

Desta feita, urge então um novo olhar acerca da matéria
609

, 

principalmente porque os referidos diplomas constitucionais estabeleceram, a quem for 

atribuída esta nobre função, tão somente um conjunto de atividades e cuidados diários 

que implicam certo dispêndio de tempo, esforço e recursos, independente de vínculo 

biológico. Logo, tais relações – ainda que meramente de fato e sem cobertura jurídica – 

precisam e devem se beneficiar da mesma proteção atribuída aos progenitores.  

Assim sendo, chegando ao conhecimento dos Tribunais, eventual embate 

entre pais biológicos que não exercem a contento a parentalidade responsável, não 

dispensando aos filhos os cuidados necessários; e terceiros que, em face da residência 

de fato, estabeleceram um sólido vínculo de afetos por meio da comunhão de vida com 

a criança, deve ter por critério decisivo para o deslinde da questão, sem a mínima 

sombra de dúvidas, a que melhor privilegie o interesse superior da criança
610

.  

                                                
608Carmem Lucia Silveira Ramos alega que, se os laços de sangue constituem o motivo para que se 

caracterize uma família, a justificativa de sua existência, cada vez mais, se apoia no afeto e na 

solidariedade. Até porque, o consentimento e a afeição, gradativamente, vêm se solidificando como 

pilares de sustentação do grupo familiar. Ou seja, atualmente, do ponto de vista de sua estrutura formal, a 

tutela das relações familiais não mais se prende exclusivamente à sua origem, no casamento ou no vículo 

de sangue, conforme ocorria nas codificações oitocentistas. Mas, sim, na valorização dos laços afetivos, 

que se traduzem numa comunhão espiritual de vida a serviço da solidariedade e da dignidade humanas. 

Sendo, exatamente, este o fundamento para a proteção da família; seja ela oriunda do matrimônio ou não. 

RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade 
jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.110 e 111. 
609Hilda Ledoux Vargas lembra que as mudanças paradigmáticas verificadas na concepção de família, na 

sociedade e no Direito Brasileiro, permitiram perceber o papel da afetividade na construção social das 

relações de parentesco. Levando-os a incorporar a afetividade como valor jurídico, com natureza de 

princípio constitucional implícito, aplicável às relações de família. Quando então, a partir da Constituição 

Brasileira de 1988, as alterações legais atinentes ao tratamento aplicável ao parentesco e à filiação, foram 

gradativamente modificadas; para posterior e paulatina implantação no ordenamento jurídico nacional, até 

o reconhecimento da socioafetividade como elemento formador de relação jurídica de parentesco civil. 

VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, 

madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.167. 
610Conforme Romualdo Baptista dos Santos, não se pode dizer pertencente à determinada família aquela 

pessoa que, embora detenha a mesma carga genética, dela não depende, nem econômica nem 
afetivamente. No entanto, pertence a uma família a pessoa que se mantém ligada ao grupo, estabelecendo 
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Haja vista não ser justificável separá-la de uma família que de fato a 

ama
611

, dela cuida e por ela se responsabiliza, apenas por conta de um frio e distante 

liame consanguíneo. 

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro
612

reconheceu que o 

fator fundamental para a constituição de uma família é o afeto e a proteção aos direitos 

de seus membros. 

Trilhando a mesma direção, pronunciou-se o Tribunal da Relação de 

Lisboa, no Acórdão de 12-03-2019, na apelação 1/16, consultado em www.dgsi.pt, no 

sentido de que a situação de perigo caracteriza-se não apenas quando se encontram 

comprometidos os vínculos econômico-sociais próprios da filiação; mas, também, 

igualmente os liames afetivos a ela inerentes. Sendo absolutamente essencial, para tanto, 

perscrutar o modo como o progenitor relaciona-se com o menor, a forma como 

compreende suas necessidades, e, mesmo, como as encara; devendo-se mensurar até que 

ponto os progenitores conseguirão colocar os interesses das crianças à frente dos seus 

próprios, e se serão capazes de sacrificá-los em prol daqueles. Assim, quando o 

incumprimento dos deveres inerentes ao exercício regular das responsabilidades 

parentais atingir um grau intolerável que conduza a um ponto de irreversibilidade, terá 

que se concluir pelo comprometimento sério dos vínculos afetivos próprios da filiação. 

Sendo completamente necessária e imprescindível a autorresponsabilização do 

progenitor com sua prole, de modo que a própria criança o encare como figura primária 

de referência, e, pois, apta a suprir-lhe todas essas carências
613

. 

                                                                                                                                          
trocas afetivas e mantendo relações de interdependência, ainda que o grau de parentesco consanguíneo 

seja distante ou mesmo inexistente; sendo, exatamente, o sentimento de pertencimento à família que, 

aliado a fatores socioculturais, constitui o status de filiação. Ensejando, assim, o reconhecimento da 
parentalidade socioafetiva. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços 

humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.152. 
611Para Maria Christina de Almeida conceber que o sitema jurídico dê azo à prolação/manutenção de 

decisões como estas é fomentar injustiças e descrença na própria razão de ser do Direito; que deve e 

precisa estar sempre articulado e compatível com a realidade social que pretende transformar. O que 

exige consonância com o avanço dos outros saberes e aprimoramento constante. ALMEIDA, Maria 

Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2003, p.173. 
612 STJ, REsp n. 1.000.356-SP, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 25/05/2010. 
613Conforme o Tribunal da Relação de Coimbra, no Acórdão de 02-10-2012, na apelação 732/10, 

consultado em www.dgsi.pt, a inexistência ou sério comprometimento dos vínculos afetivos constitui 

requisito de verificação necessária para a decretação da confiança judicial; uma vez que representa perigo 
grave a segurança, a saúde, a formação, a educação e ao regular desenvolvimento da criança. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Neste mister, Fabíola Santos Albuquerque
614

 defende que o objetivo da 

investigação de paternidade é o de assegurar o Direito Fundamental de dar um pai a 

quem não tem
615

. Dessa forma, em face da existência de paternidade socioafetiva já 

completamente sedimentada, o máximo que se permite ao investigante, com base no seu 

direito de personalidade
616

, é a persecução à sua origem genética. Haja vista uma vez 

consolidado o estado de filiação/paternidade, torna-se descabida a propositura de tais 

ações
617

; e.g., o instituto da adoção, cuja eficácia chega encobrir a origem no sentido de 

integrar o filho à nova família de forma total e definitiva. Restando absolutamente claro 

                                                
614 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Ações de filiação: da investigação e negatória de paternidade e do 

reconhecimento dos filhos. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 

2008, p. 214-216 e 225. 
615Silmara Domingues Araújo Amarilla destaca o fato de que a exaltação do reconhecimento de um 

vínculo parental repleto de conteúdo e significado, capaz de fornecer referências e modelos de 

identificação necessários ao desenvolvimento integral da personalidade do infante, em detrimento da 
sombra de um liame fantasma, ainda que guarnecido de matiz biológica, é o que melhor concretiza a 

tutela de crianças e adolescentes no ambiente familiar. Devendo prevalecer, pois, o primeiro sobre este 

último. Mencionando, inclusive, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, RESP. 

1.106.637/SP, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2010. Que reconheceu, dentro do 

contexto da multiplicidade de vínculos exibida pelas famílias intituladas “pluriparentais” ou ”mosaico”, 

que as crianças lucrarão em afetividade se os familiares envolvidos, socioafetivos ou biológicos, 

alcançarem a consciência de que o melhor para todos é agregar muito amor e cuidado aos pequenos 

inseridos nessa nova realidade das famílias recompostas. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O 

afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. 

Curitiba: Juruá, 2014, p.175 e 176. Na mesma direção João Baptista Villela corrobora que embora o 

direito de investigar a respectiva paternidade caiba a todos, é intuitivo que a lei não iria atribuir o direito 
de obter a quem já obteve. Pois, o transparente e contínuo processo histórico de equalização dos direitos, 

aliado ao bom senso, não deixam a mínima dúvida quanto às intenções da Constituição. Trata-se, então, 

de igular os menos favorecidos elevando-os ao patamar superior, e não de percorrer o caminho contrário, 

rebaixando os mais favorecidos ao degrau inferior. VILLELA, João Baptista. O modelo constitucional da 

filiação: verdade e superstições. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, v.1, n.2, 

jul./set. 1999, p. 138. 
616Paulo Lôbo relata que o estado de filiação e direito ao conhecimento de sua respectiva origem genética 

apresentam natureza jurídica completamente distinta, um de direito de família, o outro de direito da 

personalidade. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma 

distinção necessária. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). 

Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.57. Por seu 
turno Kátia Boulos assinala que o conhecimento da própria origem remete aos Direitos Fundamentais à 

vida e à saúde. Inclusive para a adoção de medidas preventivas necessárias à sua preservação, direito 

constitucionalmente tutelado, independentemente da inserção ou não em determinado contexto familiar. 

BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de família e Sucessões 

Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, p.366. 
617 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro entendeu que a paternidade biológica não tem o condão de 

vincular, inexoravelmente, a filiação; embora detenha peso específico ponderável ante o liame genético 

para a definição de questões relativas à filiação. Já a socioafetiva, ainda que despida de ascendência 

genética constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. Uma vez que a 

parentalidade é oriunda de uma relação espontânea, frise-se, arrimada em boa-fé, e, como consectário da 

dignidade da pessoa humana, deve ser resguardada pelo Direito de Família. STJ, REsp n. 1.087.163-RJ, 
3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18-08-2011. 
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que a identidade biológica não tem como se sobrepor à afetividade
618

; tornando, pois, 

inadmissível e insustentável que critérios meramente formais venham a ter prevalência 

sobre uma relação paterno-filial estabilizada no tempo
619

, que inexoravelmente conduz à 

dignidade da pessoa humana
620

. 

Paulo Lôbo
621

 assinala que a ação de investigação não tem mais como 

finalidade precípua a atribuição de paternidade/maternidade ao genitor biológico
622

. E, 

embora tal fato ainda represente um fator a ser levado em conta, já não deve mais ser 

                                                
618 Jorge Shiguemitsu Fujita afirma que numa ação em que o contestante afirme não ser pai ou mãe do 

contestado, não deverá a sentença acolher seu pedido, caso demonstrada a existência da posse do estado 

de filho; independentemente do resultado de eventual exame de DNA. Em contrapartida, se for 

comprovado que jamais existiu um vínculo socioafetivo entre eles, a sentença deverá ser pela procedência 

do pedido. Exatamente por isso, sustenta o autor que a prova da posse do estado de filho poderá ser 

demonstrada por meio da ação de prova de filiação; que serve não apenas para corrigir/retificar o termo 

defeituoso de nascimento. Mas, também, para regularizar o registro civil que não foi feito pelos pais. Não 

se justificando a contestação por parte dos “pais” com quem convive ou conviveu o postulante, ou, muito 

menos, a realização de exame de DNA. FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p.125 e 153. 
619Segundo Rose Melo Vencelau todo ser humano tem um pai biológico de quem herda seus caracteres 

genéticos. Porém, tem pai que não sabe que é pai e filho que não sabe do pai. Tem, ainda, filho que tem 

pai de coração e que ignora completamente suas origens biológicas. Logo, a paternidade, mais do que ato 

de procriação, é fato cultural, constituindo a busca por esse vínculo biológico apenas um meio de melhor 

promover a dignidade do filho quando não existam vínculos socioafetivos suficientes para superar o dado 

genético em razão do amor. VENCELAU, Rose Melo. Status de filho e direito ao conhecimento da 

origem biológica. In: RAMOS, Carmem Lucia Silveira (Org.). Diálogos sobre direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p.380 e 400. 
620Maria Berenice Dias assevera que, embora seja adoção irrevogável, a jurisprudência vem admitindo a 

possibilidade de o adotado investigar sua ascendência genética. E, ainda que o direito de conhecer a 
verdadeira identidade integre o conceito de dignidade humana, esta declaração de confirmação não surtirá 

efeitos registrais. Impedindo, pois, qualquer pretensão de caráter patrimonial, de qualquer forma. Seja 

para satisfazer mera curiosidade, seja em respeito ao direito de conhecer a origem biológica, ou, ainda, 

para efeitos médicos; não será possível a desconstrução da filiação engendrada e sedimentada pela 

adoção. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.441. No outro lado da moeda, Silmara Domingues Araújo 

Amarilla observa ser frequente no cotidiano das varas de família a utilização de demandas 

autodenominadas investigatórias de parentalidade patrocinadas sob o noblíssimo estandarte da proteção à 

dignidade da pessoa humana, da tutela integral dispensada pelo ordenamento jurídico aos interesses de 

crianças e adolescentes e do direito à plena conformação identitária enquanto atributo da personalidade; 

quando na verdade, nas entrelinhas, flagrantemente, subjazem anseios muito menos nobres. Cuja 
existência de uma peculiar espécie de sondagem de vínculos parentais é fomentada por indivíduos que, 

conquanto tenham plenamente vivenciado o estado de filiação, buscam a repaginação da paternidade 

apenas para alcançar ascendentes biológicos capazes de garantir proveitos econômicos e sucessórios. 

Que, sob a falsa justificativa de busca pela identidade pessoal, familiar e social, almejam, na verdade, 

custe o que custar e doa a quem doer, conferir à ascendência genética o status de critério definidor da 

relação jurídica paterno-filial para a satisfação de interesses escusos. Em detrimento daquele que 

voluntária e afetivamente personificou a parentalidade exercendo as funções imanentes a essa condição. 

AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós 

na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.199 e 200. 
621LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 242 e 262. 
622Segundo o autor uma coisa é vindicar a filiação e, consequentemente, a paternidade/maternidade, outra, 

completamente diferente, é exercer o direito ao conhecimento de sua origem biológica. LÔBO, Paulo 
Luiz Netto. Código Civil Comentado. Vol. XVI. São Paulo: Atlas, 2003, p.131. 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 179 das 

334 

 

 

tida como determinante, consistindo seu verdadeiro escopo na aferição do estado de 

filiação
623

. Dada, pois, a sua natureza cultural, pode ou não decorrer da origem genética; 

do contrário, seria mais fácil e rápido deixar que os peritos estabelecessem a filiação. A 

extinção do vínculo de consanguinidade na adoção, por exemplo, ressalta a opção que 

fez o Direito Brasileiro para a família socioafetiva e para a filiação fundada na 

afetividade. Desta feita, sua verdade real não é mais exclusivamente ditada pela 

biologia, devendo o juiz considerar todo um conjunto probatório; e, no caso da ausência 

de provas, a recusa em realizar o exame de DNA não pode, por si só, ser suficiente para 

a confirmação da paternidade. Mormente diante de um caso em que o estado de filiação 

já estiver devidamente consolidado pelo tempo
624

. 

Assim sendo, ante o flagrante descompasso entre o comando normativo e 

a realidade que ele pretende transformar, os Tribunais são chamados a se manifestar 

para solucionar as intrincadas e complexas demandas contemporaneamente 

apresentadas
625

. No sentido de garantir a tutela jurídica própria para a 

promoção/desenvolvimento da personalidade e plenitude do indivíduo
626

.  

                                                
623O autor esclarece que o estado de filiação, considerado prioridade absoluta da criança pelo artigo 227 

da Constituição Federal Brasileira, pressupõe a convivência familiar. E, exatamente por isso, se comprova 

com a estabilidade das relações afetivas desenvolvidas entre pais e filhos. Assim, o direito ao 

conhecimento da origem genética, que integra o direito da personalidade de qualquer indivíduo, não se 

confunde com as relações de parentesco. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p.242. 
624O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro pronunciou-se no sentido de que, no caso em tela, a verdade 

sociológica sobressaiu à biológica. Haja vista o vínculo genético constituir apenas um dos vários 

componentes informadores da filiação. Sendo impossível toldar o direito ao reconhecimento de 

determinada relação por meio de uma interpretação jurídica pontual que descure do amplo sistema 

protetivo dos vínculos familiares. STJ, REsp n. 1.087.163-RJ, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 18/08/2011. Mais adiante o mesmo Tribunal reconheceu categoricamente que, se por um lado a 

invalidação do registro atrelado à falsa declaração de paternidade pode ser pleiteada por quem tenha 

legítimo intressse na declaração da nulidade com base na reivindicação de filiação consnaguínea, por 

outro a relação socioafetiva estabelecida ao longo dos anos também deve ser considerada. Tendo em vista 

os laços de afeto desenvolvidos a partir do convívio habitual entre o pai registrário e o menor; sendo 
impossível a resolução da controvérsia, na espécie, pelo mero confronto entre paternidade biológica e 

socioafetiva. STJ, REsp n. 1.548.187-DF, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 04-04-

2018. Contudo, é de se ressaltar a conclusão desse mesmo Tribunal no sentido de que a paternidade 

socioafetiva apenas terá prevalência quando, na situação específica, restar absolutamente claro, em 

consonância com o interesse superior do menor, corporificado pela posse do estado de filho, que é a este 

benéfica. Caso contrário, sobressai o interesse personalíssimo do reconhecimento da ancestralidade 

biológica, consectário do princípio da dignidade da pessoa humana como direito da personalidade. STJ, 

AgRg no REsp n. 1.319.721-RJ, 4ª T., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 12-04-2016. 
625Em relação à necessária interação entre o Direito e o fato social, que, per si, exige maior criatividade 

por parte do julgador; Plauto Faraco de Azevedo preceitua que a evolução do Direito rumo a uma 

ordenação congruente com o bem-comum, não apenas enquanto abstração filosófica, mas, socialmente 

sensível, deve ter em conta a satisfação das necessidades e os anseios do povo. Não podendo estar 
limitada à rigidez formal da técnica jurídica. Uma vez que só se pode conhecer e aplicar apropriadamente 
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Susana Almeida e Zamira de Assis
627

 explicitam que é na doutrina e na 

jurisprudência dos Tribunais Brasileiros que a afetividade aflora com todo o seu 

esplendor; assumindo importância tal que em ações judiciais que visam investigar o 

estado de filiação, a socioafetividade pode, conforme o caso, até mesmo se sobrepor a 

verdade biológica
628

, incitando o que se convencionou chamar de desbiologização da 

paternidade. 

Atualmente, a jurisprudência brasileira vem se desenvolvendo do sentido 

de acolher, cada vez mais, o valor social da filiação. Consubstanciada esta na posse do 

                                                                                                                                          
o Direito, quem conhece os fatos sociais; sendo capaz de discriminar-lhes os traços característicos, 

perceber-lhes o encadeamento, as causas e as consequências na estrutura social global. Restando claro, 

pois, ser indispensável não apenas o conhecimento dos fatos, mas, também, a capacidade de compreendê-

los em conexão com as forças sociais que os circundam. AZEVEDO, Plauto Faraco de. Aplicação do 

Direito e Contexto Social. São Paulo: Revista do Tribunias, 1996, p.71. 
626Francisco José Ferreira Muniz esclarece que a decisão judicial, além de integrar a lacuna para resolver 
o caso concreto que se encontra em descompasso com a legislação vigente, ainda esboça o desenho da 

norma jurídica a ser traçado pelo legislador; para, em futuros desenvolvimentos do sistema, preencher o 

vazio existente. MUNIZ, Francisco José Ferreira. Textos de direito civil. Curitiba: Juruá, 1998, p.116. 

Teresa Arruda Alvim menciona decisão judicial onde o magistrado evidencia não ser mais admissível que 

a justiça, enclausurada no formalismo, deixe de dizer o Direito, permanecendo alheia a realidade social 

subjacente, dando respostas mortas a perguntas vivas. PINTO, Teresa Celina Arruda Alvim. Repertório 

de jurisprudência e doutrina sobre direito de família: aspectos constitucionais, civis e processuais. v.2. 

São Paulo: RT, 1995, p.277. Luis Edson Fachin ressalta a indiscutível valia da jurisprudência em 

preencher o vazio legislativo no sentido de expressar uma forma mais ampliada de compreensão das 

relações sociais apreendidas pelo Direito ante o fosso abissal que permeia a realidade e seu espelho 

jurídico. Evidenciando uma mudança de padrões dentro e fora da família; humanismo e solidariedade 
constituem, quando menos, vetores catalizadores para a compreensão desse desafio que bate às portas do 

terceiro milênio com mais intensidade. Reacender o significado de projeto de vida em comum é uma 

tarefa que incumbe a todos, num processo sacudido pelos fatos e pela velocidade das transformações. 

FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003, p.36 e 37. 
627ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.112. 
628Para Guilherme de Oliveira ao lado de uma verdade biológica, assente sobre os vínculos naturais da 

descendência, pode falar-se de uma verdade sociológica ou afetiva. Nascida do cuidado, da gratificação 

permanente e da identificação recíproca dos indivíduos; sendo, normalmente, o pai que dá a vida também 

o que alimenta. Contudo, estas duas paternidades podem não, necessariamente, coincidir; e a evidência 
natural ceder juridicamente em favor da realidade cultural. Dessa forma, tanto a norma, quanto a doutrina, 

ao procurarem a verdade socioafetiva, valorizam um espírito geral bem mais receptivo ao socorro 

cotidiano das pessoas afetivamente vinculadas. Cujo conteúdo é muito mais rico e útil ao Direito que a 

nua realidade biológica exclusivamente em si considerada. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. 

Sobre a verdade e a ficção no direito da família. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro de Direito 

da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.14-16. No mesmo sentido, Jorge Martins Ribeiro põe em dúvida a 

crença cega na máxima de que pai é aquele a quem a lei reconhece como tal (pater est quem legesdicunt). 

Haja vista mais do que nunca, a paternidade encontrar-se, nos dias de hoje, reconhecida e 

indissociavelmente, ligada aos afetos. Sendo, pois, considerado como pai aquele que verdadeiramente se 

comportar como tal; não mais se restringindo a paternidade a uma mera questão de identificação genética 

ou simples determinação legal. RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de 

filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. 
Coimbra: Coimbra, 2013, p.223. 
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estado de filho, lastreada no afeto como pilar estrutural das relações parentais; desde 

que, aliada a um elemento volitivo daí decursivo, e, abarcada pelo interesse superior da 

criança, ratifica, indubitavelmente, a posse do estado de filho como instituto hábil, 

legítimo e determinativo para o estabelecimento da paternidade
629

. 

Reconhecendo a pertinência de tais argumentos, o Superior Tribunal de 

Justiça brasileiro
630

, há mais de vinte e cinco anos, já havia se pronunciado admitindo 

que o momento atual de evolução atingido pelo Direito de Família não mais comporta 

que o injustificável fetichismo de normas ultrapassadas sobressaia à verdade real. 

Principalmente em se tratando dos legítimos e sempre urgentes interesses do menor. 

Não sendo admissível –– em face da relevante missão constitucional por si 

desenvolvida –– que se atenha a sutilezas de ordem formal; impedindo, assim, a 

apreciação das grandes teses jurídicas que estão a reclamar pronunciamento e orientação 

pretoriana nos tempos atuais
631

. Deve, assim, o Direito viver em função da humanidade 

e não da forma, sob pena de desencontrar-se com a Justiça. 

                                                
629Guliherme de Oliveira conclui que se alguns sistemas jurídicos já reconheciam a estabilidade e solidez 

do afeto nas relações constituídas como sendo do melhor interesse do filho; o sistema brasileiro veio a 

ampliar ainda mais a magnitude dos laços afetivos. Haja vista enxergar a investigação da progenitura 
como uma questão da tutela da personalidade, enquanto exige, para a determinação da efetiva 

paternidade, a comprovação de contumaz contubérnio familiar de natureza essencialmentesocioafetiva. 

Dessa forma, a verdade sociológica surgiu para proteger as situações de convivência consolidadas e 

favoráveis ao interesse do filho. Restando o autor absolutamente convencido de que a descoberta da 

verdade biológica não compensa os danos que causa, em certas hipóteses, quando se impugnam estados 

de convivência familiar dignos de proteção. Pois, pai não é só aquele que dá a vida, mas, também, aquele 

que paga a mamadeira. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Critérios jurídicos da parentalidade. In: 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira 

Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.286, 299 e 300. 
630 STJ, REsp n. 4.987-RJ, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado em 28/10/1991. 
631

Luis Edson Fachin destaca a vanguardada jurisprudência brasileira durante a evolução histórica do 
instituto da paternidade no século XX. Sempre desenvolvendo uma interpretação construtiva que colmata 

lacunas e relativiza rigores. Valorizando o estatuto da igualdade entre os filhos e aproximando a verdade 

afetiva da filiação. Tal transcurso revela que no deslinde das questões jurídicas a jurisprudência se 

inclinou para erigir os interesses do filho ao centro de suas considerações. Rechaçando, visivelmente, a 

concepção calcada na exclusividade das atenções patrimoniais; para realocar, em torno da pessoa, o 

núcleo de seus afazeres. Reconhecendo uma nova situação que constitui a base das relações familiares. 

Pois, se não há dúvidas acerca da relevância do reconhecimento dos laços biológicos da filiação, o 

vínculo que une pais e filhos, e que lhes oferece tais qualificações, é bem mais amplo que a carga genética 

que cada um carrega; dizendo respeito às relações efetivamente solidificadas entre eles. Vale dizer, o 

carinho dispensado, o tratamento afetuoso, a vontade paterna em se projetar em outra pessoa a quem 

reconhece como filho, não só em virtude do sangue, mas, principalmente, em face do afeto construído nas 

relações intersubjetivas concretas. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do 
novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.11, 12, 16, 22 e 23. 
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Mais adiante, o mesmo Tribunal
632

 manteve o registro de nascimento da 

requerente, ainda que assentado com base em informações falsas sobre a paternidade, 

tendo em conta que o inconcusso afeto consolidado entre pai e filha não poderia ser 

desconstituído pura e simplesmente em virtude da verdade biológica. Desconsiderando-

se o vínculo meramente sanguíneo para reconhecer a existência de uma filiação jurídica. 

Assentindo que o reconhecimento da paternidade é válido se fundado em sólido e 

duradouro vínculo socioafetivo entre pais e filhos; não podendo, e, efetivamente não 

passando, tal fato despercebido pelo Direito. Evidentemente que o critério biológico há 

de ser considerado nas circunstâncias em que predomina o dissenso familiar e 

afetividade desapareceu ou nunca existiu. Pois, não há como se impor o dever de 

adimplemento para com as responsabilidades parentais a alguém que, não sendo pai 

biológico, também não deseja ser pai socioafetivo. Porém, em sentido contrário, se o 

afeto persiste de forma que pais e filhos constroem uma relação de mútuo auxílio, 

respeito e amparo, é acertado desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo para 

reconhecer a existência da filiação jurídica. Dando azo à teoria de que a 

paternidade/maternidade que se apresenta e consolida por um determinado lapso de 

tempo engendra um estado afetivo, social, familiar e mesmo jurídico
633

, denominado 

posse do estado de filho, que, em princípio não deve ser desfeito em benefício de um 

rigor formal
634

. 

                                                
632 STJ, REsp n. 878.941-DF, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2007. 
633Romualdo Baptista dos Santos anota que a afetividade não se manifesta de maneira estanque nos seres 

humanos. Desenrolando-se, ao contrário, ao longo do tempo de acordo com os estágios do 

desenvolvimento humano. Aperfeiçoando-se ou degenerando-se consoante a experiência de vida de cada 

um. Projetando-se para o exterior por meio de comportamentos e interferindo diretamente nas relações 

entre as pessoas qualificando os relacionamentos. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da 

afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.76. 
634Em consonância com a tese doravante adotada por este Tribunal citam-se ainda os julgados STJ, REsp 

n. 127.541-RS, 3ª T., Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 10/04/2000, STJ, REsp n. 119.346-GO, 4ª 
T., Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 01/04/2003, STJ, REsp n. 813.604-SC, 3ª T., Relª. Minª. 

Nancy Andrighi, julgado em 16/08/2007, STJ, REsp n. 878.941-DF, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, 

julgado em 21/08/2007, STJ, REsp n. 234.833-MG, 4ª T., Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, julgado em 

25/09/2007, STJ, REsp n. 1.078.285-MS, 3ª T., Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 13/10/2009, STJ, 

REsp n. 709.608-MS, 4ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2009 e STJ, REsp n. 

450.566-RS, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/05/2011. Os quais distinguem, 

expressamente, o vínculo parental da origem biológica. Restando claro, pois, a irrelevância da 

consanguinidade entre as partes para a constituição do vínculo parental socioafetivo. Contudo, ainda que 

se perceba forte tendência nesse sentido, não se pode descurarar, conforme julgado exarado por esse 

mesmo Tribunal, Resp 833.712-RS, também de relatoria da Minª. Nancy Andrighi, julgado 

em17/05/2007, das peculiaridades de cada situação em concreto. Entendendo, nesse caso específico, que a 

investigante não poderia ser penalizada pela conduta irrefletida, tanto dos pais biológicos, quanto dos 
registrais, que esconderam por cinquenta anos sua real ascendência genética. Deixando claro que a 
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Trilhando o mesmo caminho, esse Tribunal
635

, julgando Recurso 

Especial impetrado no sentido de anular registro de nascimento em razão de vício de 

consentimento diante da patente demonstração de total ausência de vínculo genético 

entre as partes, reconhece, categoricamente, que a legislação pertinente tem por escopo 

a proteção da criança registrada. Evitando que seu estado de filiação fique à mercê da 

volatilidade dos relacionamentos amorosos. Além do que, para que fique caracterizado 

o erro, é imprescindível a prova do engano não intencional na manifestação da vontade 

de registrar– o que definitivamente não aconteceu no caso em tela. Assim sendo, 

inexiste meio apto a desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da 

vontade daquele que, um dia, declarou perante a sociedade, em ato solene de 

reconhecimento público, ser pai da criança; valendo-se, para tanto, da verdade 

socialmente construída com base na afetividade. Demonstrando, dessa forma, a efetiva e 

indiscutível existência de vínculo familiar no caso em exame. Pensar o contrário– e 

permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado na relação de 

afeto– seria como extirpar da criança preponderante fator de construção, tanto de sua 

identidade, quanto de definição de sua personalidade. Que não podem, quando 

resgatadas pelo afeto, serem postas à deriva em face de incertezas, instabilidades ou até 

mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros submersos em conflitos 

familiares
636

. Adicionando a importante garantia da segurança jurídica, tão necessária, 

ao ainda bastante instável terreno do reconhecimento da verdade socioafetiva enquanto 

elemento ensejador da constituição do vínculo familiar. 

                                                                                                                                          
relação socioafetiva não retira o direito de perquerir o acesso a sua identidade biológica, que lhe fora 

usurpada desde o nascimento até a vida adulta. Evidenciando, dessa forma, o fato de que nenhuma 
paternidade é, por si só, superior a outra, sendo o melhor interesse do filho o fator preponderante para a 

decisão. 
635 STJ, REsp n. 1.383.408-RS, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2014. 
636Nesse sentido, Maria Claudia Crespo Brauner registra que o caráter de irrevogabilidade do 

reconhecimento serve para proteger a parte mais indefesa numa relação de filiação, o filho; ressaltando 

veementemente a plenitude de efeitos inerentes ao seu reconhecimento. Pois, caso um homem reconheça, 

de forma deliberada e autônoma o filho de outro como seu, deverá estar completamente cônscio de que tal 

ato surtirá efeitos, que não podem ser facilmente desconstituídos. Sob pena de admissão de danosa e 

fugaz exoneração da responsabilidade assumida; que mutila os laços afetivos construídos entre ambos, 

prejudica profundamente por meio de uma rejeição moral, material e de difícil reparação por crianças, 

adolescentes ou mesmo adultos, e, consequentemente, ultraja gritantemente a dignidade devida a qualquer 

pessoa. BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, Sexualidade e Reprodução Humana: conquistas 
médicas e o debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.211 e 212. 
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Também merece destaque, ainda, o pleito apreciado pelo referido 

Tribunal,
637

 que objetivava excluir do nome da requerente os apelidos do pai, em razão 

de, além de ter sido abandonada em tenra idade, jamais o procurou ou veio a ser por ele 

procurada. E, em consequência disso, experimentou a mais completa ausência de 

convivência para com ele, não tendo sido estabelecida qualquer tipo de relação de 

afetividade entre “pai e filha”. Tal decisão, superativa do anacrônico fetichismo da 

rigidez legal do registro de nascimento, ao conferir interpretação mais condizente com a 

proteção e o respeito à dignidade humana, que deve ser o fundamento norteador de todo 

Estado que se pretenda democrático, reconheceu, indubitavelmente, que o nome 

desempenha papel importante na formação e consolidação da personalidade de uma 

pessoa. Uma vez que constitui o elemento identificador (e individualizador) do sujeito 

perante a sociedade. Concluindo, então, que o abandono por parte do genitor é motivo 

mais do que justo para a alteração do respectivo nome civil, com a completa exclusão 

dos sobrenomes paternos. Deixando claro que, no caso em tela, a segurança jurídica 

garantida pelo interesse público da imutabilidade do nome, legalmente estabelecido e 

assegurado pela Lei Brasileira de Registros Públicos (6.015/1973), fora mitigado ante a 

dignidade da pessoa da requerente. 

Por seu turno, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
638

 estatuiu que o 

processo precisa ser encarado como um instrumento político de realização do próprio 

Direito, tendo o magistrado como primeiro e primordial compromisso a realização da 

justiça. Dessa forma, não se justifica decretar uma nulidade que se contrapõe ao 

interesse de quem teoricamente se pretende proteger
639

. A adoção plena, ainda que 

realizada por via oblíqua (adoção à brasileira)
640

, deve subsistir, quando o curso do 

tempo revelou ter atingido sua finalidade precípua; proporcionando ao adolescente um 

                                                
637 STJ, REsp n. 1.304.718-SP, 3ª T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014. 
638TJSC, Apelação Cível n. 88085278, 4ª CC, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, julgado em 26/03/1998. 
639Bertoldo Mateus de Oliveira Filho recorda que a decisão judicial que altera a situação subjetiva de uma 

pessoa não repercute apenas no plano jurídico. Pois, além de tocar o indivíduo, avança para a intimidade 

do respectivo grupo social modificando valores e convicções. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. 

Direito de família: aspectos sociojurídicos do casamento, união estável e entidades familiares. São 

Paulo: Atlas, 2011, p. 36.  
640A adoção à brasileira consiste no fato do assentamento da filiação no registro civil por parte daquele 
que reconhecidamente sabe não ser o progenitor. 
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lar substitutivo, ensejando-lhe o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, de forma sadia e normal em condições de liberdade e dignidade
641

. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
642

 firmou entendimento no 

sentido de que o reconhecimento espontâneo no ato registral é ensejativo da filiação 

socioafetiva; que, por sua vez, é irrevogável. Tanto que, em decisão paradigmática, o 

mesmo Tribunal
643

 negou o pedido de anulação do Registro Civil feito por um pai– 

mesmo diante da mais absoluta e comprovada inexistência de vínculo consanguíneo– 

sob o argumento de ser a filiação um estado social. Afirmando, ainda, que a anulação do 

Registro civil não se justificaria única e exclusivamente pelo fato de nele não constar 

expresso em vez do nome do pai biológico, o do pai socioafetivo. Nesse sentido, 

reconheceu, ainda, a possibilidade de o marido da mãe assumir a condição de guardião 

da criança. Pois, se um cônjuge pode adotar o filho do outro, não há razão para não 

estender a ele a residência da criança; sendo ele, efetivamente, o pai que ela tem. Já que 

o pai biológico e registral, ao que consta, sempre esteve completamente ausente do 

núcleo familiar. Sendo, no caso concreto, razoável deferir o exercício da residência ao 

companheiro da mãe, subsistindo a residência materna, haja vista a convivência do casal 

sob o mesmo teto
644

. 

Com efeito, já havia se posicionado este Tribunal
645

 no sentido de 

reconhecer na paternidade sociológica um ato de opção, fundado na liberdade de 

escolha de quem ama e tem afeto; o que não necessariamente acontece com que é 

apenas a fonte geratriz. Embora o ideal fosse a concentração das paternidades jurídica, 

biológica e socioafetiva, apenas o reconhecimento desta última não significa o 

desapreço à bilogização, mas, atenção aos novos paradigmas oriundos da instituição 

familiar. Uma delas, a posse do estado de filho, que consiste na exteriorização da 

                                                
641 Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, nesses casos, a melhor solução consiste em 

permitir a perquirição da nulidade do registro de nascimento apenas se não estiver constituído o vínculo 

de socioafetividade entre adotante e adotado. STJ, REsp n. 1.088.157-PB, 3ª T., Rel. Min. Massami 

Uyeda, julgado em 23/06/2009. 
642TJRS, Apelação Cível n. 70006979538, 7ª CC, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 

05/11/2003; TJRS, Apelação Cível n. 70009804642, 8ª CC, Rel. Des. Alfredo Guilherme Englert, julgado 

em 17/02/2005; TJRS, Apelação Cível n. 70017427402, 7ª CC, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, 

julgado em 11/04/2007. 
643TJRS, Apelação Cível n. 70012250528, 7ª CC, Rel. Des. Maria Berenice Dias, julgado em 14/09/2005. 
644TJRS, Apelação Cível n. 70015987100, 7ª CC, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 

23/08/2006. 
645TJRS, Apelação Cível n. 70008795775, 7ª CC, Rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis, julgado em 
23/06/2004. 
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condição filial, e, liga-se ao princípio da aparência; que corresponde a uma situação que 

se associa a um direito ou estado para lhe dar segurança jurídica, imprimindo-lhe um 

caráter de seriedade à relação aparente. Que, além do nome, que não é decisivo, ressalta 

o tratamento e a reputação, sendo o “filho” amparado, cuidado e atendido pelo 

indigitado pai. Impondo o ativismo judicial e a peculiar atuação do juiz de família, em 

afago à solidariedade humana e veneração respeitosa ao princípio da dignidade da 

pessoa– que se supere a formalidade processual para que seja confirmada no caso em 

tela, a paternidade socioafetiva e todos os seus consectários. 

Da mesma forma o Tribunal de Justiça do Espírito Santo
646

 entendeu que, 

na ação negatória de paternidade, o autor deve comprovar, concomitantemente, tanto a 

inexistência de vínculo biológico, quanto de vínculo socioafetivo, caso pretenda ver 

julgada procedente a sua pretensão. Eis que sendo a filiação um estado social, 

comprovada a relação de afeto entre pai e filha e, agora, também neto, não se justifica a 

anulação do registro de nascimento. 

Igualmente o Tribunal de Justiça do Paraná
647

 asseverou que no 

confronto entre a verdade biológica, ainda que devidamente atestada em exame de 

DNA, e a afetiva, no caso em tela, oriunda de “adoção à brasileira”, que já perdura por 

quase quarenta anos, há de prevalecer a solução que melhor tutele a dignidade da pessoa 

humana. Uma vez que a paternidade socioafetiva – baseada na tendência de 

personificação do Direito Civil – enxerga a família como instrumento de realização do 

ser humano. Desta feita, aniquilar a pessoa do apelante – apagando-lhe todo o histórico 

de vida e condição social em razão de aspectos formais inerentes à irregularidade sobre 

como se deu a adoção– não tutelaria a dignidade humana nem traria justiça ao caso 

concreto. Ao revés, em nome de um formalismo exacerbado estar-se-ia sacrificando a 

dignidade humana em prol de artimanhas, ilícitos e negligências ardilosamente 

utilizadas e que não trazem benefício algum, salvo à figura do próprio apelado
648

. 

                                                
646TJES, Apelação Cível n. 0004823-96.2008.8.08.0047, 1ª CC, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado 

em 25/05/2013. 
647TJPR, Apelação Cível n. 108.417-9, 2ª CC, Rel. Des. Accácio Cambi, julgado em 12/12/2001. 
648Ricardo Lucas Calderón assinala que, na esteira dessa paradigmática decisão, inúmeras outras foram 

proferidas no mesmo sentido. Tornando-se recorrente o reconhecimento de paternidades socioafetivas; 

muitas delas lastreadas no conceito de posse do estado de filho, de modo que, a construção da afetividade 

no sistema jurídico brasileiro deve-se, em grande parte, ao esforço jurisprudencial. Mormente, em se 

tratando dos Tribunais Estaduais, nesse contexto, ressalte-se o papel relevante assumido pelo Superior 
Tribunal de Justiça como o legitimador dessas decisões. Que as unifica, atuando como o guardião das leis 
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Na mesma direção o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
649

conclui que, 

na atualidade, a paternidade socioafetiva vem-se sobressaindo à biológica. Logo, o 

verdadeiro pai é aquele que distribui afeto, que realmente se faz presente, que se 

regozija e sofre com acertos e desacertos do filho. E não o indivíduo que, diante de um 

fugaz instante de prazer irresponsável e inconsequente,
650

 não quer assumir os efeitos 

dos próprios atos
651

. Posteriormente o mesmo Tribunal
652

 ressaltou que não se trata de 

                                                                                                                                          
infraconstitucionais, sendo firme em respaldar tais julgados reconhecedores da afetividade nas relações 

familiares. Ainda que, na maioria das vezes, inexistissem leis expressas que os respaldassem. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.267 e 268. 
649TJMG, Apelação Cível n. 1.0021.05.930746-8/001, 2ª CC, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, publicado 

em 11/11/2005. 
650João Baptista Villela constata uma clara distinção entre as figuras do pai e do genitor. Pois, uma coisa é 

a responsabilidade pelo ato da coabitação sexual de que pode resultar a gravidez; e, outra, bem diversa é a 

assunção real e verdadeira da condição de pai. Daí reconhecer, categoricamente, que a paternidade em si 
mesma não é um fato da natureza, mas, um fato cultural. Assim sendo, ao priorizar o biológico, fazendo 

depender a paternidade de um mero exame de DNA, o legislador confundiu e nivelou duas noções: a de 

genitor e a de pai. Que não são, necessariamente, concludentes, podendo apresentar-se de forma bem 

distinta; porque genitor qualquer homem potente pode ser, basta manifestar capacidade instrumental para 

gerar. Já pai, ao contrário, é muito mais que mero genitor, por vezes pode até se confundir com ele, 

porém, vai bem além da simples noção de reprodução. VILLELA, João Baptista. Desbiologização da 

paternidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. nº21, p.400-

418, 1979, p.402-404. Mais adiante o referido autor sustenta que a consanguinidade tem, de fato e de 

Direito, um papel absolutamente secundário na configuração da paternidade. Pois, não é a derivação 

biológico-química que aponta a figura do pai. Mas, sim, o amor, o desvelo e o serviço com quem alguém 

se entrega ao bem da criança; enfatizando que a verdadeira paternidade não é um fato da biologia, mas, 
um fato da cultura, estando antes no devotamento e no serviço, que, propriamente, no sêmen. VILLELA, 

João Baptista. Família hoje. In: BARRETO, Vicente (Org.). A nova família: problemas e perspectivas. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.85. 
651Jorge Martins Ribeiro recorda que nem todos os pais assumem este nobre encargo porque quiseram. 

Havendo, pois, uma gama de homens que não passam de meros progenitores, sendo, diariamente, 

classificados como pais, contra a sua vontade; porque a lei manda e os Tribunais assim decidem. 

Concluindo não ser raro o fato de que muitas vezes a determinação da paternidade biológica por fim da 

força acaba por não servir a ningúem, nem sequer ao interesse da criança. Sendo necessário, exatamente 

por isso, que os sistemas jurídicos procurem estabelecer princípios normativos que atendam à necessidade 

de buscar um equilíbrio entre a verdade biológica e os laços sociais. Sob pena de casos de paternidade 

juridicamente estabelecida, mas, não interiorizada e, como tal, não efetivamente desempenhada, acabem 
obstaculizando o estabelecimento de outra; que poderia reunir em si os dois títulos, jurídica e de fato, 

social ou de afeto. Haja vista não ser o apelido do progenitor e a consequente fixação de uma pensão 

alimentícia que garantirão uma figura paterna efetiva. Ao revés, muitas vezes servem apenas como 

catalisador que potencializa ausências alternadas com conflitos de lealdade, esmagando as crianças e as 

obrigando a viver todos os problemas que seus progenitores lhes arrajarem, principalmente, a ilusão de 

um pai que, no final das contas, não existe. RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a 

paternidade de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito 

da Família. Coimbra: Coimbra, 2013, p.35, 36, 107, 239 e 241. Para José da Costa Pimenta não há um 

interesse social no fato de uma criança ser ligada à força a uma família que não a quer. Haja vista 

consistir o bem-estar do filho na ligação com os que efetivamente o consideram seu e como tal o tratam. 

Evitando-se assim, uma paternidade socialmente frustrada que é prejudicial a todos. PIMENTA, José da 

Costa. Filiação.  4. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 2001, p.146 e 153. Já Paolo Vercellone acredita que a 
paternidade só pode ser assim considerada se oriunda de um preciso ato de vontade. VERCELLONE, 
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legitimar a “adoção à brasileira” –– que continua sendo um ilícito civil
653

; mas, de 

proteger o direito daquele que de tal forma foi legitimado e criado como filho
654

. Não 

sendo admissível, sem sua anuência, que venha a ser modificada sua situação, mesmo 

que já atingida a maioridade; seguindo o caminho trilhado pelo Direito Brasileiro atual, 

no sentido de dar proteção às realidades postas pela sociedade. A despeito de reconhecer 

que, no caso em tela, não houve uma adoção propriamente dita, mas, sim, uma adoção 

de fato. Legitimadora, contudo, da filiação ainda ante a total incompatibilidade 

biológica. Corroborando, mais adiante
655

, que mesmo que o exame de DNA seja 

negativo
656

, caso o próprio investigado assuma publicamente a investigante como filha e 

aja como tal, não há como ignorar a paternidade socioafetiva daí decorrente. 

                                                                                                                                          
Paolo. AS NOVAS FAMÍLIAS. Trad. Nice Pizzoni e Alyrio Cavallieri. In: TEIXEIRA, Sálvio de 

Figueiredo (Org.). DIREITOS DA FAMÍLIA E DO MENOR. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.29.  
652TJMG, Apelação Cível n. 1.0672.00.029573-9/001, 2ª CC, Rel. Des. Nilson Reis, publicado em 

23/03/2007. 
653Romualdo Baptista dos Santos lembra que a adoção à brasileira, a priori, constitui um ilícito civil. 

Pois, nos termos do art.1.604 do Código Civil Brasileiro, o registro pode ser anulado mediante prova de 

erro ou falsidade; não obstante a jurisprudência, inclusive na seara dos Tribunais superiores, vem 

flexibilizando essa regra conforme os laços afetivos já sedimentados pela posse do estado de filho. Já na 

seara penal tal conduta configura o crime previsto no art.242 do Código Penal Brasileiro. Contudo, na 

prática, sua reprovabilidade é normalmente retirada pelo forte caráter altruístico que lhe é inerente. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como valor 

jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.164. 
654No mesmo sentido, Julie Cristine Delinski ratifica que o fenômeno da paternidade abarca um 
significado muito mais profundo que a simples revelação da verdade biológica, que se completa, se perfaz 

a prática reiterada de atos de amor e cuidado do pai para com o filho. Ultrapassando e muito a 

consanguinidade para ir de encontro à verdade afetiva. E, embora seja o pai quem dá a vida, também o é 

quem alimenta; sendo perfeitamente possível que essas duas paternidades jamais venham a coincidir. 

Nesse caso, a evidência natural poderá ceder juridicamente em prol da realidade cultural; haja vista 

atualmente, a visível e notável valorização do elemento sociafetivo. Dessa forma, a simples paternidade 

biológica restará insuficiente se, concomitantemente, não vier a condizer com a paternidade de fato. 

Assim sendo, a completa e verdadeira integração entre pai, mãe e filho não tem como prescincindir do 

elemento afetivo; de tal forma que a verdadeira paternidade não se adquire com o nascimento, mas, com o 

convívio, com o cuidado, com o morar junto, aprendendo a amar e a se conhecer. DELINSKI, Julie 

Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.32, 33 e 35. 
655TJPB, Apelação Cível n. 200.2010.003876-5.001, 4ª CC, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 

Coutinho, publicado em 28/06/2012. 
656Por seu turno Susana Costa aponta que a reverência da justiça à ciência deve-se ao fato desta trazer 

consigo a promessa, e para muitos a garantia, de dissipar as dúvidas acerca do pretenso pai. E, como tal, 

acarretarà assunção efetiva das responsabilidades por aqueles que são identificados como genitores dos 

menores. Contudo, isso nem sempre sucede; pois, se o Estado, por intermédio do Ministério Público, 

obriga a que o menor tenha um pai identificado na lei e, embora através de diligências várias, até 

consigaidentificá-lo, não é, por si, capaz de fazer com que ele assuma as suas responsabilidades perante o 

menor. Sendo a perfilhação fadada a um ato meramente formal, sem consequências relevantes, servindo 

apenas para garantir ao menor no Bilhete de Identidade “o nome do pai”. Assim, numa sociedade como a 

de hoje, em que estão sendo reconfigurados e confundidos os laços sociais e biológicos, torna-se 

problemática a ideia de que a defesa do interesse de um menor passe, necessária e prioritariamente, pelo 
conhecimento de seu pai biológico. Não sendo, dita imposição, suscetível de assegurar uma autêntica 
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Já o Tribunal de Justiça da Paraíba
657

 concedeu à madrasta a residência 

do filho biológico de seu ex-marido quando da dissolução da respectiva sociedade 

conjugal. Uma vez que, no decorrer do processo, restou, absolutamente, comprovado 

interesse e vontade do adolescente em permanecer com a mulher que assumiu como 

mãe após a morte de sua genitora. Passando a viver juntos em face das novas núpcias 

contraídas por seu pai, cujos laços afetivos ensejadores da posse do estado de filho 

vivenciados durante nove anos foram mantidos em clara prevalência do melhor 

interesse do menor sobre a consanguinidade individualmente considerada. Entendendo 

que, muito embora o menor não tenha sido gerado pela recorrente, inexistindo, pois, 

cordão umbilical que unisse visceralmente seu ventre ao da criança, a própria vida se 

encarregou de lhe conferir esse cordão. Engendrando um vínculo adquirido e exercitado 

pela convivência do dia a dia, afetiva e efetivamente. Fortalecido na transmissão de 

segurança, carinho, acompanhamento, responsabilidade, renúncia e, acima de tudo, 

amor maternal verdadeiro. 

Ester Amorós e Margarita Gorina fazem referência a uma decisão 

proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 2005, que reconheceu a 

possibilidade de a criança ter duas mães. O caso apresentava como moldura fática um 

casal homossexual que depois de certo de tempo de convivência se separou. A mulher, 

que não era a mãe biológica, insatisfeita com as determinações legais atuais acerca da 

atribuição da residência e dos direitos de visita, requereu providências judiciais nesse 

sentido. Entendendo o Tribunal que a partilha do projeto de gerar os filhos com a 

consequente execução em conjunto, bem como o fato da requerente tratar a criança 

verdadeiramente como filho no quadro da relação de união de fato, engendrou a 

maternidade legal, prerrogativa essa apenas reconhecida em face do interesse superior 

do menor. Igualmente, as mesmas autoras ainda citam o three parentes case, decisão 

proferida em 2007 pelo Tribunal de Recurso de Ontário, em que uma mulher que 

compunha um casal homossexual engravidou com o auxílio de um amigo. Não bastando 

para nenhum dos três envolvidos a concessão de um direito de visita amplo sem que 

lhes fosse reconhecido o verdadeiro estatuto de pais, uma vez que só assim se refletiria a 

                                                                                                                                          
paternidade. COSTA, Susana. (S)em nome do pai. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, 

Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.171-194, 2009, p.188, 192 e 193. 
657TJPB, Apelação Cível n. 1.0021.05.930746-8/001, 2ª CC, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, publicado em 
11/11/2005. 
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real intensidade das relações afetivas entre eles. Desta feita, o Tribunal reconheceu que 

a mãe da criança não era apenas a mulher que a deu à luz, mas, igualmente, a mulher 

que com ela convive. Porque, também, desempenha esta o mesmo papel de mãe; e como 

pai o homem que não quis se restringir ao papel de mero doador de sêmen; mas que 

pretendeu desempenhar uma função ativa no cuidado da criança. Estabelecendo ser 

totalmente contrário ao interesse desta a privação do reconhecimento ou do convívio 

com qualquer um deles
658

. 

Susana Almeida e Zamira de Assis
659

 relatam que, no seio do Conselho 

da Europa, o critério biológico vem, gradativamente, perdendo o monopólio na 

qualificação das relações constitutivas da “vida familiar”; ao passo que aumenta o 

reconhecimento da importância da afetividade nas relações interpessoais e no 

desempenho social do papel da família. Haja vista que o Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem vem entendendo que a noção de família vai muito além da consanguinidade 

de direito. Abrangendo, igualmente, a convivência e comunhão de vida de fato. 

Combinando o critério da efetividade dos laços interpessoais com o da aparência social 

de uma família
660

. Assim, por exemplo, o simples laço biológico existente entre um 

filho e seu pai natural pode não ser suficiente para que se obtenha a qualificação de 

“vida familiar”. Haja vista, atualmente, a constância e o compromisso deste laço 

necessitarem ser demonstrados por outros fatores que não os de mero parentesco, 

casamento ou adoção
661

. 

                                                
658AMORÓS, Ester Farnós; GORINA, Margarita Garriga. ¿Madres? Pueden ser más de una. INDRET. 

Revista para el estudio del Derecho. Número 4, 2005, p. 308 e 309.  
659ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.30-33. 
660Maria Clara Sottomayor reforça que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

denota que uma relação estritamente biológica, sem prestação de cuidados básicos, suporte financeiro ou 
relação afetiva sedimentada, não há de ser considerada como abarcada pela proteção conferida pelo art.8º 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Pois, mesmo no caso em que os Estados são condenados 

a pagar indenizações aos pais biológicos por violação aos seus direitos parentais, ainda assim, não foi 

determinada, por conta disso, a desinserção da criança da família de acolhimento onde já se encontra 

devidamente integrada, nem muito menos a imposição de visitas coercitivas. SOTTOMAYOR, Maria 

Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 2014, p.255. 
661Elisabeth Badinter sustenta, categoricamente, que o amor materno, por ocasião do nascimento, 

facilmente se desvaneceria ante a falta de cuidados; pois, a ausência de ocasiões propícias ao apego 

certamente extinguiriam o amor materno. Que não é inato, mas, sim, adquirido e cultivado ao longo dos 

dias passados ao lado do filho; bem como dos cuidados que lhes são dispensados. Logo, se faltarem 

oportunidades para se exprimir o próprio amor, ou se as manifestações do interesse que se tem são 
demasiado raras, então se corre o risco de vê-lo delir até morrer. BADINTER, Elisabeth. Um Amor 

Conquistado: o Mito do Amor Materno. Trad. Waltesnir Dutra. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985, p.14 e 15. 
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A jurisprudência portuguesa também já reconheceu
662

 que o regular 

desenvolvimento da personalidade do menor exige muito mais a consolidação dos laços 

afetivos para com a respectiva figura de referência primária; expressando livremente sua 

necessidade de amar e se sentir amado, se sentido efetivamente seguro e protegido, que, 

propriamente, a imposição de um biologismo exacerbado e sem medida. Que procura 

preservar desesperadamente a manutenção de uma descabida e utópica identidade de 

genes. Ambiente esse onde a criança, muitas vezes, nada mais representa que uma 

simples propriedade, talvez até mesmo um fardo, que necessita tão somente de casa e 

comida por parte do chefe da família. 

O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu na família um lugar de afeto 

recíproco entre a criança e quem dela diariamente cuida. Que acompanha seus sonhos e 

vive suas alegrias, independentemente da origem genética, entendendo, em decisão 

proferida em 30-11-2004, Agravo n.º 3756/04 - 6.ª Secção, consultado em www.dgsi.pt, 

que se o pai abandonou a filha; e, se a irregularidade dos contatos que a mãe tem 

mantido com ela, ao longo dos cinco anos de internamento da menor num lar onde se 

encontra, não permitiram que entre ambas se formassem os laços de afetividade 

próprios da filiação, levando a um progressivo desinteresse da filha pela mãe. E, se esta 

não logrou reunir as condições necessárias para assumir o encargo de criar e educar a 

filha, nem de lhe transmitir a afetividade e o convívio a que qualquer criança tem 

direito, é de decretar a confiança judicial da menor, com vista à adoção. 

O Tribunal da Relação de Coimbra, no acórdão proferido em 16/10/2012, 

no agravo 99/10, consultado em www.dgsi.pt, também confirmou que o superior 

interesse da criança deve ser realizado, tanto quanto possível, dentro do enquadramento 

familiar natural. Porém, se isso não for viável, o melhor interesse da criança é mais 

importante que o fato de ser mantida no seio do grupo familiar natural. Que dela não 

soube ou não quis cuidar, porquanto estes nem sempre coincidem, devendo-se, nesse 

caso, transpor os limites da família biológica com o escopo de encontrar fora dela 

                                                
662Carla Amado Gomes infere que se (e quando) a realidade estiver à frente da disciplina legislativa, 

caberá aos juizes decidir sobre a melhor forma de enquadrar as questões da vida nas normas 

potencialmente conexas, no sentido de buscar uma tentativa de harmonização. GOMES, Carla Amado. 

Direito das famílias na jurisprudência portuguesa: filiação, adopção e protecção de menores. In: 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; COLTRO, Antônio Carlos 

Mathias; TELLES, Marília Campos Oliveira e (Orgs.). Problemas da família no Direito. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2012, p.84. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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solução ou alternativa que permita à criança obter o que não lhe foi proporcionado por 

quem de direito. Logo, os interesses dos menores em risco devem prevalecem sobre os 

dos seus familiares, não se podendo dar guarida a sentimentos de posse destes sobre 

aqueles. Ou, muito menos, consentir que os menores hipotequem sua vida em função 

das necessidades dos pais; pois têm direito a um ambiente familiar, acolhedor e 

afetuoso, onde possam usufruir de todas as condições necessárias e imprescindíveis ao 

seu desenvolvimento integral. E, caso os progenitores não queiram ou não possam fazê-

lo, a criança tem o direito a ser inserida numa outra família que satisfaça essas 

necessidades
663

. 

O Tribunal da Relação de Évora, no acórdão proferido em 08-07-2010, 

na apelação 100/09, consultado em www.dgsi.pt, reconhece que ser pai, na acepção 

plena da palavra, implica, necessariamente, dar carinho, atenção, proteção, segurança, 

bem como fornecer os meios próprios para formar, tratar e cuidar dos filhos. E, se, 

mesmo em face do apoio que lhe(s) foi(ram) dado(s) por terceiros, continua(m) a ser 

incapaz(es) de desempenhar tais tarefas e funções, devem, pois, ser substituídos por 

alguém capaz de, com vantagens evidentes para o menor e em nome de seu melhor 

interesse, exercer tais incumbências. Nestes casos, justifica-se e impõe-se a tomada de 

medidas protetoras, designadamente a do afastamento ou ruptura com a família 

biológica, com vistas à integração noutra família que ame e proteja a criança.  

O Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão proferido em 29-04-2014, 

na apelação 2454/13, consultado em www.dgsi.pt, confirmou quea proteção dada à 

família é indissociável da conferida à criança, e aos seus interesses, pela Constituição da 

República Portuguesa. Reconhecendo que o sólido afeto recíproco estabelecido entre os 

avós maternos e a neta era o pilar que, neste momento, conferia estabilidade e equilíbrio 

ao desenvolvimento normal da menor
664

. Que, por reconhecer nos avós as pessoas de 

referência, a interrupção deste convívio poder-lhe-ia criar instabilidade e insegurança. O 

                                                
663Nesse sentido, cfr acórdão de 13-12-2007, na apelação 2590/07, do mesmo Tribunal, consultado em 

www.dgsi.pt, que enxergou na família algo mais que a mera rede de vínculos genéticos ou biológicos. 

Comportando, além disso, uma gama de afetos, principalmente, em relação às crianças. Logo, sem a 

ocorrência desta envolvência afetiva não se pode cogitar a existência de uma verdadeira família. 
664O Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão proferido em 29-10-2015, na apelação 3529/14, 

consultado em www.dgsi.pt, conclui que, como os elementos carreados não demonstraram ser 

desfavorável para a estabilidade emocional, psíquica e afetiva da menor; muito pelo contrário, a 

permanência na casa dos avós maternos deve ser mantida em prol da proteção, fomento e resguardo do 
respectivo interesse superior. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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que, sem dúvida, interferiria de forma bastante negativa na sua personalidade ainda em 

formação, entendendo então ser do superior interesse da menor mantê-la junto dos seus 

familiares
665

. 

O Tribunal da Relação de Guimarães, no acórdão de 06-10-2016, na 

apelação 291/11, consultado em www.dgsi.pt, concluiu que se o amor e o carinho são 

essenciais e preponderantes na relação parental e um sinal de extrema importância 

quando se discute o afastamento do filho da família biológica; também, as competências 

dos pais no regular desempenho das responsabilidades parentais são de grande 

relevância na caraterização do caso concreto. Pois, conquanto a afetividade se encontre 

presente, a falta do devido cuidado e proteção para com a criança, já são suficientes para 

caracterizar situação de perigo, principalmente, em relação aos filhos de tenra idade
666

. 

Também, na mesma direção, pronunciou-se o Tribunal da Relação do 

Porto, nos Acórdãos de 26-02-2007, no agravo 750239, consultado em www.dgsi.pte 

13-02-2007, no agravo 525116, consultado em www.dgsi.pt, afirmando que, não são os 

laços de sangue que tornam as pessoas aptas a cuidar, tratar e criar crianças; e ser 

condição de decretação de medida de confiança judicial de menor, que se demonstre não 

existir ou se encontrem seriamente comprometidos os vínculos afetivos próprios da 

                                                
665Mais recentemente este Tribunal, no Acórdão de 12-03-2019, na apelação 1/16, consultado em 

www.dgsi.pt, conclui que os interesses do menor em perigo são mais importantes que os do grupo 

familiarque o integra. Não sendo raros os casos em que os interesses das crianças ou jovens em risco 

sejam conflituosos e distintosdos da própria família natural, que deles não soube ou não quis cuidar, 

entrando, constantemente, em rota direta de colisão. Havendo, pois, em tais casos, que se dar prevalência 

aos interesses destes últimos, possibilitando-os a procura, fora do âmbito da família natural, tudo o que 

ela não lhes proporcionou. 
666Carmem Lucia Silveira Ramos explicita que a rede de jurisdicização estabelecida entre o Direito e a 

sociedade, que procura envolver em suas malhas toda a realidade, a partir de uma perspectiva racionalista 

conforme a interpretação que lhe deu o liberalismo jurídico, objetiva a redução da incerteza, traduzida em 

segurança jurídica, fundamentada na legalidade e no mito do ordenamento completo. Intentando 
institucionalizar a realidade e organizando as relações sociais. Entretanto, a ficcção da neutralidade, e da 

pureza normativa, não teve o condão de eliminar do conteúdo das normas a discrepância entre a lei 

objetivamente posta e o fato. Conduzindo ao surgimento de um Direito Pretoriano paralelo, que, por sua 

vez, na busca pela solução para as situações de fato que geravam conflito no meio social, acabou por 

engendrar a institucionalização de novos modelos teóricos para a família. Não sem, contudo, opor forte 

resistência ao sistema jurídico até então vigente. Não sendo de se estranhar que, eliminada a antítese entre 

o modelo normativo familiar proposto pelo ordenamento e a realidade social, a partir do momento em que 

se estendeu a proteção constitucional a uma nova família, com perfil plural, e não mais apenas originada 

de união matrimonializada, nas suas feições de comunidade formada por pai(s) e filho(s), consanguíneos 

ou afetivos, biológicos ou adotivos, que fosse realizada, pelo hermeneuta, uma releitura das teses 

consagradas no tema das relações familiais. RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: 

de relação existencial de fato a realidade jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.77, 81, 82 
e 129. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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filiação, mediante a verificação objetiva (vale dizer, independentemente de culpa por 

parte dos pais), respectivamente. 

Guilherme de Oliveira
667

 refere que as hipóteses de constituição da 

paternidade com fundamento na vontade e na assunção das responsabilidades pelo 

cuidado já são há muito conhecidas do Direito Português. Por exemplo, a relativa 

tolerância conferida à perfilhação por complacência, apesar das amplas (e até insólitas) 

possibilidades de impugnação legalmente previstas. Além do considerável incentivo ao 

instituto da adoção por parte do legislador; bem como o reconhecimento da paternidade 

do marido da mulher que recorreu à inseminação artificial com doador. Assim sendo, 

conclui que os progressos obtidos pela medicina da reprodução– aliados ao 

reconhecimento das uniões de fato/casamento entre pessoas do mesmo sexo– vieram a 

pavimentar, definitivamente, um caminho sem volta. Ambiente onde, ao final, nos 

depararemos com uma noção de parentalidade bem mais atrelada à consolidação dos 

afetos, que propriamente ao ancestral vínculo biológico. Muito embora, no que respeita 

à constituição do estado de filho, o Direito Português ainda siga a máxima de que o 

interesse do filho é o de “pertencer ao pai cujo é” e de ter, necessariamente, a inscrição 

no registro civil de um pai e uma mãe. Logo, a pretensão de constituir um vínculo 

baseado na vontade e numa relação afetiva, ou na promessa dela, ou mesmo, constituir 

mais do que dois vínculos de maternidade/paternidade, ainda não encontram suporte no 

Direito Português
668

. 

                                                
667OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Critérios jurídicos da parentalidade. In: OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira Coelho. 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.304 e 305. 
668Suana Almeida e Zamira de Assis já reconhecem que, embora evidente a primaiza conferida ao fator 

biológico como critério de vinculação familiar no âmbito do ordenamento jurídico português, a mutação 

social dos dias atuais originou novas modalidades de entidades familiares. O que fez com que a 

afetividade fosse reconhecida pela legislação portuguesa como mais um critério, bastante efetivo, 

inclusive, de estabelecimento de vínculo familiar. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade 

sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.26 e 27. No mesmo sentido, Jorge Martins 

Ribeiro assevera que as variadas situações e arranjos familiares contemporâneos impõem um desafio 

constante ao Direito. Onerando ainda mais sua patente e natural dificuldade em acompanhar o ritmo 

evolutivo do fenômeno social. As possibilidades são tantas que importará, cada vez mais, distinguir a 

paternidade da progenitura; devendo o sistema jurídico português preparar-se para solucionar futuras 

disputas pela parentalidade de uma criança. RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a 

paternidade de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito 
da Família. Coimbra: Coimbra, 2013, p.138 e 139. 
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Mesmo assim Maria Clara Sottomayor
669

 ainda espera uma mudança de 

mentalidade da população portuguesa – que abarque uma noção de família mais 

centrada nos laços afetivos, e não exclusivamente na identidade genética
670

. Capaz de 

ultrapassar a opacidade existente entre as famílias nucleares estáveis e as crianças em 

risco – impedindo que estas sejam injustamente privadas da afetividade familiar
671

. 

Urgindo, assim, o surgimento de uma cultura cujo escopo central consista na relação 

afetiva e no cuidado com os menores, porquanto os verdadeiros pais são os que 

assumem a responsabilidade pela criança cuidando dela no dia a dia
672

. 

Evidentemente que as peculiaridades do caso concreto
673

, com a devida e 

minuciosa análise do convívio e do grau de relacionamento na comunhão da vida em 

comum, é que determinarão se parentalidade socioafetiva ensejará algum efeito jurídico 

                                                
669SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de 

menor e oposição dos pais biológicos. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 2008, p.172. 
670A autora anota que, nos litígios judiciais que versam sobre a guarda de crianças, é muito comum, por 

vezes, nos depararmos com uma utópica idealização da família biológica, que cultiva tanto a fantasia da 

reconciliação entre pais e filhos, quanto o mito da recuperação do progenitor agressor. SOTTOMAYOR, 

Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 2014, p.247. 
671Maria Berenice Dias alerta que enquanto a lei não acompanhar a evolução dos usos e costumes, as 

mudanças de mentalidade e a evolução do conceito de moralidade; ninguém, muito menos os aplicadores 
do Direito, podem, em nome de uma postura preconceituosa ou discriminatória, fechar os olhos a essa 

nova realidade e ser fontes de grandes injustiças. Não há como ceder no conflito entre a vontade de ser 

justo e o medo de sê-lo. Pois, em uma sociedade que se pretenda aberta, justa, livre, pluralista, solidária, 

fraterna e democrática, às portas do novo milênio, não se deve sequer cogitar a convivência com meios 

tão cruéis de discriminação. Âmbito Jurídico [online], Agosto [citado 07 julho 2016]. Disponível na 

World Wide Web: http://www.ambito-juridico.com.br/ar/dfam0003.htm, 2001. 
672Carla Patrícia Oliveira questiona até quando um pai propositadamente ausente terá o direito de impedir 

que o seu filho biológico tenha uma vida feliz no seio de uma família capaz de oferecer equilíbrio e afeto? 

E, até que ponto não se estará compactuando com um puro sentimento mesquinho de egoísmo e posse? 

OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o conhecimento 

das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.48. 
673Silvana Carbonera aponta não ser possível precisar com exatidão o papel jurídico do afeto nas relações 

de família. Haja vista tal noção apresentar contornos próprios e diferentes em cada tempo e caso concreto. 

CARBONERA, Silvana Maria. O papel jurídico do afeto nas relações de família. In: PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha (Coord.). Anais do I Congresso Brasileiro de Direito de Família. Repensando o direito de 

família. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p.492.Paulo Lôbo alerta que a constituição da família é o 

objetivo da entidade familiar. E, no sentido de diferençá-la de outros relacionamentos afetivos, como a 

amizade, a acamaradagem entre colegas de trabalho, as relações religiosas e o apadrinhamento; propugna 

que ela deve ser aferida, objetivamente, e não somente a partir da intenção das pessoas que a integram. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.73. Igualmente, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça Brasileiro preceitua que a tese de prevalência da 

paternidade socioafetiva sobre a biológica deve ser analisada com bastante ponderação, dependendo, 

sempre, do exame do caso concreto. STJ, REsp n. 1.167.993-RS, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
publicado em 15/03/2013. 
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próprio da paternidade biológica
674

. Sendo insustentável e temerária a firmação de que a 

primeira, por si só, já bastaria para ser erigida a uma presunção absoluta. E, como tal 

incontestável
675

. Outrossim, ante o conflito de interesses entre a manutenção dos laços 

consanguíneos da filiação biológica e o direito da criança a ser amada,
676

 deve-se, 

sempre, optar pela alternativa que melhor privilegie seu respectivo interesse superior
677

. 

                                                
674Nesse sentido, Kátia Boulos recorda que o cerne da discussão está nos limites a serem observados para 

o estabelecimento da parentalidade/filiação socioafetiva. Pois, se por um lado, ante a lacuna legislativa, 

encontra respaldo na melhor doutrina e jurisprudência; por outro, ao ensejar divergentes interpretações 

quanto às condições para sua aplicabilidade pode abalar, significativamente, à segurança jurídica. 

BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de família e Sucessões 
Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, p.366. Já 

Guilherme de Oliveira conclui que o sitema imperativo tradicional, lastreado no princípio da verdade 

biológica, já não consegue disciplinar, totalmente, a sociedade contemporânea e as aspirações dos 

indivíduos. Logo, a jurisprudência vem desconsiderando a taxatividade dos meios, até então 

estabelecidos, para a determinação da filiação, legitimando o alargamento do critério da vontade 

associado à assunção da responsabilidade pelo cuidado com a criança. Afinal, pode ser pai ou mãe, a 

depender da moldura fática, a pessoa que efetivamente deseja, ama e cria uma criança, 

independentemente da existência ou não de vílculo biológico entre eles. Assim, ante a completa inércia e 

indiferença do legislador, nesse sentido, e, até a satisfatória supressão por ele desta lacuna, parece restar 

como única alternativa, a aplicação da máxima “a lei é a ausência de lei”. OLIVEIRA, Guilherme Freire 
Falcão de. Critérios jurídicos da parentalidade. In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). 

Textos de direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2016, p.302 e 303. 
675Suana Almeida e Zamira de Assis lembram que qualquer abordagem acerca da sociooafetividade deve, 

necessariamente, ser precedida do esclarecimento sobre seu conteúdo e estruturação diante de todos os 

demais direitos concernentes à filiação; bem como, num Estado Democrático de Direito, nenhum padrão 

de licitude pode ser definido sem o respeito ao Devido Processo Legal. ALMEIDA, Susana; ASSIS, 

Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, 

p.144,145. Por seu turno Fabíola Santos Albuquerque enfatiza que o fato da lei brasileira não contemplar, 

expressamente, as presunções de posse de estado de filiação, exige, por parte do julgador, a realização de 

um trabalho criativo; balizado pelos princípios constitucionais que informam as relações de filiação, com 

o escopo de apreciar, casuisticamente, todas as circunstâncias existentes no caso concreto. 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Ações de filiação: da investigação e negatória de paternidade e do 

reconhecimento dos filhos. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 

2008, p.212. Silmara Domingues Araújo Amarilla ratifica que a parentalidade socioafetiva, concebida sob 

o manto da posse do estado de filiação, reclama, para sua configuração, a concorrência de dois 

pressupostos; além da inserção de determinado indivíduo em um núcleo familiar, a existência de um 
vínculo compartilhado por aqueles que ocupam os papéis parental e filial. Assim sendo, a relação entre 

pais e filhos, nos mesmos moldes que ocorre com a noção de família, importa em um conceito 

sociológico inapreensível aprioristicamente. Já que demanda, para sua configuração, uma convivência de 

índole familiar edificada no espaço, consolidada pelo tempo e qualificada pela construção de um liame 

necessariamente dialógico e relacional. Uma vez que compreende um complexo de direitos e deveres 

reciprocamente considerados. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da 

parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.152 e 

153. 
676Ricardo Lucas Calderónafirma, peremptoriamente, que não há como negar que diversos desafios 

impostos ao Direito de Família da atualidade não obterão resposta satisfatória, tendo como lastro apenas a 

afetividade. Visto que demandam inúmeras outras considerações teórico-práticas que não podem deixar 

de ser realizadas. Bem como, a aplicação do princípio em tela deverá ser efetivada sempre em face do 
conjunto do ordenamento como um todo; com base em uma hermenêutica tópico-sistemática, de modo 
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3.4. Posse do estado de filho 

 

Nos últimos anos, a perspectiva pós-positivista do Direito trouxe uma 

concepção bem mais antropocêntrica, em que a pessoa ocuparia o centro de gravidade 

atrativo ao redor do qual circundariam os ordenamentos jurídicos; mormente, com o 

desenvolvimento da teoria dos Direitos Fundamentais, em que a principal objetivo 

sempre consistiu na proteção/fomento da dignidade humana. Não apenas ante a 

verticalidade das relações jurídicas com o Estado, mas, igualmente, nas exclusivamente 

travadas entre particulares; cujo exercício da autonomia privada, não raras vezes, servia 

como arguto instrumento de dominação do mais fraco pelo mais forte, com o aval 

legitimador dos códigos liberais
678

. 

                                                                                                                                          
que lhe carece qualquer supremacia ou hierarquia. Sendo, exatamente, os valores consitucionais que 
orientarão a unicidade do sistema. O que permite antever uma convivência harmônica e equilibrada; não 

constituindo, dita aplicação, a panaceia do Direito de Família. Haja vista que sua complexidade atual está 

a exigir respostas cada vez mais refinadas e complexas do sistema jurídico. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 

Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.325. 
677Conforme Susana Costa os diferentes critérios utilizados pelos magistrados revelam que o interesse do 

menor pode ser diferentemente apreciado em função dos casos específicos. COSTA, Susana. (S)em nome 

do pai. In:Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.171-194, 

2009, p.194. Já Helena Bolieiro e Paulo Guerra esclarecem que, nesse contexto, o interesse superior 

define-se através de uma avaliação da situação em concreto, sob uma perspectiva global e sistêmica, de 
natureza interdisciplinar/interinstitucional; intimamente ligado à satisfação da necessidade do crescimento 

harmonioso da criança em um ambiente familiar, num clima de amor, satisfação e bem-estar. BOLIEIRO, 

Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos 

principais institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 

2014, p.394. 
678Aline Terra e Gisela Guedes apontam que, somente depois de décadas de hegemonia jurídico-cultural, 

esse estado de coisas começou a ser alterado na Europa, sobretudo, após a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial. Quando se potencializaram os nefastos efeitos da igualdade formal e, o positivismo jurídico, já 

não conseguia mais comportar o Direito. Haja vista tanto a aproximação deste com a norma, quanto sua 

rígida separação da ética não mais atendiam às necessidades sociais. Surgindo, então, o pós-positivismo, 

que, nesse contexto, propunha a superação do conhecimento tradicional; e, embora prestando certa 
referência ao Direito Positivo, intentava a reintrodução dos ideiais de justiça e igualdade. Nessa esteira, 

publica-se, no Brasil, a Constituição da República de 1988, que elege os valores fundamentais sobre os 

quais se constrói o pacto de convivência coletiva. Erigindo, como valor supremo e absoluto da ordem 

jurídica democrática brasileira, a dignidade da pessoa humana; fazendo emergir uma nova summa divisio 

do Direito, que deixa de ser identificada como público e privado para se estabelecer entre situações 

jurídicas existenciais e patrimoniais. Essa paradigmática alteração conduziu ao que se convencionou 

designar “despatrimonialização” ou”repersonalização” do Direito Civil. Impondo a tutela prioritária às 

situações jurídicas existenciais a cuja realização as questões patrimoniais são instrumentalizadas, 

deslocando o foco jurídico, finalmente, do patrimônio para a pessoa. TERRA, Aline de Miranda 

Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. A repersonalização do direito civil e suas repercussões na 

responsabilidade civil. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). 

Transformações no Direito Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson 
Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.474. 
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Nesse mister, as constituições desempenharam relevante e crucial papel, 

na medida em que, ao erigir a dignidade humana como valor supremo a ser resguardo, 

impuseram a repersonalização da outrora dominante concepção patrimonial
679

. Exigindo 

que a legislação refletisse, em seus preceitos, os ditames constitucionais; no sentido de 

assegurar a todos uma existência plena e mais condigna
680

. 

Evidentemente que o Direito de Família não passaria incólume ante a tal 

conjuntura, restando claro que, o grupo familiar, formado por pessoas humanas, existia 

                                                
679Geraldo Frazão de Aquino Júnior assinala que, a dogmática tradicional que enxerga as normas de 

Direito Público como tendo por objetivo único a proteção do indivíduo em relação ao Estado, urge ser 

superada em prol da integralidade da proteção da pessoa; afastando-se as dicotomias Direitos Humanos-

Direito Público e Direitos da Personalidade-Direito Privado. Uma vez que a proteção do ser humano não 

é tarefa exclusiva do Estado, mas, de toda a sociedade. Dando-se, por meio disso, tanto a adequação das 

normas infraconstitucionais aos valores da Constituição, quanto a respectiva funcionalização ao 
desenvolvimento da pessoa humana. Dessa forma, reelaborada a dogmática, e, subordinando-se a lógica 

patrimonial à existencial, lança-se a pessoa humana ao ápice do ordenamento; firmando a personalidade 

como valor e interesse central do sistema jurídico, rompendo-se com o conceito formal de pessoa 

pandectística assentada no movimento de valorização e de centralidade do ser humano na ordem jurídica. 

Passando, então, a sociedade a dar conta da iportância das relações intersubjetivas e da necessidade de 

serem considerados os interesses de toda a coletividade; cedendo o individualismo ao solidarismo, e, 

superando-se a concepção da pessoa enquanto elemento isolado e dotada de direitos absolutos e 

ilimitados, para encará-la como parte de um ambiente social. Por isso, com o dever de cooperar para a 

consecução do bem comum, contexto do qual, evidentemente, também faz parte. AQUINO JÚNIOR, 

Geraldo Frazão de. O direito contratual e a marcha de constitucionalização entre ouriços e raposas. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. (Coords.). Transformações no Direito 
Privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019, p.438. 
680Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar e Clara Cardoso Machado Jaborandy relatam que as 

transformações do Estado e o redimensionamento ético do Direito impulsionaram profunda mudança nas 

relações jurídicas civis, atualmente, lidas à luz da perspectiva civil-constitucional. Ou seja, examinadas 

em consonância com a principiologia protetiva do ser humano presente na Constituição. Tendo iniciado 

tal processo (de constitucionalização do Direito Civil), no Brasil, como advendo do vigente Texto 

Constitucional em 1988. Sendo fomentado por meio do engajamento de doutrinadores altamente 

abalizados em prol de uma perspectiva voltada à percepção do ser humano enquanto sujeito de direitos e 

deveres na seara civil; a exempo de Paulo Luiz Neto Lôbo, Gustavo Tepedino, Luiz Edson Fachin, Maria 

Celina Bodin de Moraes, Giselda Hironaka e Judith Martins-Costa. Estes influenciados, sobretudo, pela 
doutrina estrangeira de Pietro Perlingieri e Ricardo Lorenzetti, que sustentavam a influência do 

movimento constitucionalista nos ordenamentos de seus países. E, tornando a Constituição o ponto de 

referência axiológico-interpretativo, embora propusessem a manutenção da autonomia científica do 

sistema civilista, reconheciam que seus postulados, princípios e regras deveriam ser redimensionados a 

partir dos valores constitucionais, mormente, no que se refere à tutela dos Direitos Fundamentais. Sendo 

este o ambiente propício para o surgimento do fenômeno da repersonalização do Direito. Traduzido na 

verdadeira superação do paradigma patrimonialista clássico que enfatizava muito mais os respectivos 

direitos patrimonias da pessoa humana, que ela própria em si considerada. GOLDHAR, Tatiane 

Gonçalves Miranda; JABORANDY, Clara Cardoso Machado. Em busca da função social da adoção: 

desconstruindo mitos sobre a adoção intuito personae. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.346 e 
347. 
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em função destas, e não o contrário
681

. Assim sendo, o desenvolvimento regular da 

personalidade de seus integrantes, cuja expressão máxima se dá com a realização do 

respectivo projeto de vida em comum, com suas alegrias e dissabores; tornou-se muito 

mais importante que a ocorrência das formalidades legalmente previstas para o seu 

reconhecimento, e, consequente, verificação de legitimidade, para então resguardar o 

patrimônio até aqui arrecadado
682

. 

Kátia Boulos
683

 ressalta que a paternidade biológica, durante certo tempo, 

pairou soberana sobre a exclusivamente sociológica, sequer se cogitando a atribuição de 

qualquer efeito jurídico a esta última. Por outro lado, a evolução dos costumes e 

aplicação da principiologia constitucional às relações de família – ao reconhecer a 

função social da entidade familiar, que consiste na realização moral e material de cada 

membro em prol da sociedade
684

 – deixa claro ser possível que a afetividade, sob esta 

nova acepção, conforme o caso, talvez venha a desempenhar um papel bem mais 

preponderante que a própria identidade genética nesse novo e amplo conceito de 

entidade familiar. 

Exatamente por isso, a adoção de um sistema igualitário de filiação 

atribuiu um novo enfoque à paternidade, que, agora, constitui antes um direito de todos 

                                                
681José Bernardo Boeira pondera que a missão dos civilistas consiste na construção de um Dirieto Civil 

alicerçado em valores não patrimoniais, que integram os postulados constitucionais tutelados 

prioritariamente, tais como a dignidade da pessoa humana, a realização da sua personalidade, os valores 

sociais (de um modo geral) e a justiça distributiva. BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de 
Paternidade: posse de estado de filho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.136. 

682
Guilherme Calmon Nogueira da Gama anota que a desbiologização da paternidade-maternidade-

filiação e, consequentemente, do parentesco em geral precisa ser apreendida pelo legislador; sob pena da 

ineficiência, e mesmo ineficácia, da ordem legal inaugurada, uma vez que dissociada da ordem da vida. A 

repersonalização do Direito de Família, ou seja, a evolução dos institutos impondo mudanças nas relações 

familiares reflete a circunstância de que as alterações havidas têm por escopo fazer com que ele passe a 
girar fundamentalmente em torno de fenômenos humanos. Ligados à esfera afetiva, espiritual e 

psicológica das pessoas envolvidas, e não ao redor de facetas de natureza predominantemente 

patrimonial. Das relações de parentesco. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Coords.). Direito de família e o novo código civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.98. 

683BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de família e Sucessões 

Contemporâneo. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida 

(Coords.). Grandes temas de direito de família e das sucessões. vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014, p.368 e 

369. 
684Giselda Hironaka esclarece que a doutrina da função social emerge para limitar, conformar e equalizar 

institutos de caráter e essência nitidamente individualista com os ditames do interesse coletivo. 

Procurando nivelar os sujeitos de direitonum mesmo patamar, de modo que a liberdade que cabe a cada 

um deles seja, substancialmente, igual para todos. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A 
função social do contrato. Estudos jurídicos, São Leopoldo, n.19, set./dez, 1986, p.95. 
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os filhos a ter um pai
685

, que, propriamente, uma prerrogativa hierarquizada que garantia 

a seu detentor uma obediência cega e inquestionável, por meio da qual seriam todos 

conduzidos ao caminho da salvação. 

Assim sendo, começa-se a delinear, com traços bastante nítidos, a 

evidente distinção entre pai e genitor
686

. O ideal seria que essas duas condições fossem, 

impreterivelmente, inerentes uma à outra
687

. Contudo, ante a patente impossibilidade da 

necessária compatibilidade
688

, cabe, ao ordenamento jurídico, fornecer meios para que 

                                                
685Silmara Domingues Araújo Amarilla recorda que o direito à família e à parentalidade não significa, 

obrigatoriamente, o direito à realização simultânea desse fundamento dúplice. Mas, sim, a uma estrutura 

na qual os papéis sejam exercidos, e as respectivas funções desempenhadas, em prol do desenvolvimento 

humano, ainda que, não necessariamente, por um pai e uma mãe em sua acepção mais estrita. O fato é que 

a multiplicidade de arranjos familiares possibilita a construção de tramas afetivas e relacionais da mais 

variada ordem, impondo-se uma (re)leitura mais ampla da família e da própria parentalidade enquanto 
espaço pluridimensional de convívio e estrutura de apoio para o desenvolvimento integral da 

personalidade de seus partícipes. Mormente, crianças e adolescentes. Assim, apenas aceitando a família 

enquanto núcleo cultural (e não natural); na qual homens, mulheres e prole se associam afetivamente para 

a edificação de um espaço, sobretudo, de ordem psíquica. Em que cada um ocupa um lugar e exerce uma 

função, não necessariamente unidos por um vínculo biológico, será possível compreender, sob a 

perspectiva civil-constitucional, que o desejo de ser filho somente poderá ser vivenciado em toda a sua 

plenitude à medida que corresponder ao desejo de ser pai ou mãe. AMARILLA, Silmara Domingues 

Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos 

parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.195-197 e 200. 
686Luciana da Fonseca Lima Brasileiro constata que “pai” é aquele que preza com dignidade pelo 

crescimento, educação, saúde, alimentação, lazer, cultura, respeito e convivência familiar; sendo 
responsável pela defesa e proteção do filho, ainda que não conviva maritalmente com a mãe. Devendo, tal 

poder-dever, ser desempenhado com zelo e carinho. Uma vez que não surge, necessariamente, como fruto 

inerente à biologia; pois, os laços de afeto e solidariedade derivam da convivência familiar e não 

propriamente do sangue. BRASILEIRO, Luciana da Fonseca Lima. As vicissitudes da filiação: os filhos 

da reprodução artificial heteróloga sob a ótica do consumo. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.235. 
687Kátia Maciel ressalta, no esteio de Hurstel, que, por envolver a subjetividade do indivíduo, a questão da 

construção da parentalidade deixa de ser técnico-jurídica para adentrar na ética; uma vez que, no exame 

do campo estrito da paternidade, desmembram-a em função, papel e pessoa do pai. A primeira é 

determinante porquanto se refere à eficácia, e, inscrita nas leis, situa o sujeito num sistema de parentesco. 
O segundo representa o conjunto de comportamentos e condutas práticas que devem ser assumidos e 

desempenhados por aquele que ocupa o lugar paterno. Por fim, a pessoa, representa o homem que, de 

acordo com as leis vigorantes, é o pai do sujeito, e que será confrontado com as exigências sociais. 

MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Reflexões sobre as referências afetivas da criança e do 

adolescente institucionalizados a partir de sua própria narrativa. In: PEREIRA, Tânia da Silva; 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e 

afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.218 e 219. 
688O Supremo Tribunal Federal Brasileiro reconheceu, no julgamento do RE 8.98.060/SC, realizado em 

21-09-2016, que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação, concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos 

jurídicos próprios; ressaltando, inclusive, a importância de não se reduzir um instituto de origem tão 

diversa e variada como a família, a modelos fundados em (pre)conceitos rigidamente padronizados e 
hierarquizados. 
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se possa aferir a verdadeira paternidade para cada situação em concreto
689

. Sendo 

exatamente esse novo enfoque o ambiente propício para – por meio da valorização da 

verdade socioafetiva – verificar se a posse do estado de filho constitui critério hábil para 

tanto
690

. 

Consoante Paulo Lôbo,
691

 a posse do estado de filiação refere à situação 

fática na qual uma pessoa desfruta do status de filho em relação à outra
692

; sendo 

construída e estabilizada na comunhão de vida oriunda da convivência familiar
693

. Não 

                                                
689Hilda Ledoux Vargas afirma que a parentalidade se estabelece por meio de três fatores determinantes: 

as características individuais dos pais, da criança e o contexto social em que a relação parental se 

estabelece. Exatamente por isso, para a concepção de filiação, enquanto fato cultural, fundada no risco e 

na manifestação da vontade e da liberdade do ser humano, o laço afetivo se apresenta como elemento que 

não está adstrito ao vínculo jurídico ou biológico; mas, à realidade fática, expressada pela convivência 

familiar e social. Daí a ideia de socioafetividade para a caracterização da filiação; uma vez que pai não é, 

necessariamente, o marido da mulher que concebe o filho ou aquele que o procria. Mas, sim, quem o cria, 

diariamente, prestando afeto, cuidado e amor. Sustentando, veementemente, ser o nascimento emocional 
que faz que a criança adote seus pais, independentemente da geração ou do parto; tendo como base suas 

necessidades alimentares, de cuidado, simpatia e estímulo. Portanto, a relação biologica só é determinante 

da parentalidade, se (e quando), os próprios genitores assim procederem; fazendo a criança sentir-se 

segura apreciada e desejada. Pois, pais biológicos que não estabelecem tal liame, ou que não vivam em 

comunidade com a criança, não representam para esta nada além de estranhos. Logo, ela é quem 

desempenha o papel fundamental na construção da parentalidade; por ser a única capaz de transformar 

genitores em pais. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias 

com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.198, 199, 201 e 204. 
690 Julie Cristine Delinski aduz que o retorno à noção de posse do estado de filho se verifica em razão da 

valorização das relações de afeto e da paternidade construída pelos laços que a vida diária tece; somente 

sendo concebida em relação àquele que esta mais próximo, mais íntimo. Assim, a paternidade 
socioafetiva não se estabelece pelo simples fato biológico. Exigindo, pois, muito mais, os deveres do pai 

para com o filho, o sustento, a educação, a formação moral /religiosa, os cuidados dispensados, que, 

somente por meio do passar dos dias acrescidos de afeto, é que esse relacionamento se fortificará e 

florescerá. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.38 e 39. 

No mesmo sentido, Jaqueline Filgueras Nogueira ratifica que o vínculo de sangue desempenha um papel 

definitivamente secundário para a determinação da paternidade. Haja vista a era da veneração biológica, 

ceder, cada vez mais, espaço a um novo valor que se agiganta: o afeto. Uma vez que o verdadeiro 

relacionamento entre pais e filhos transcende os limites biológicos; fazendo-se no olhar amoroso, no 

pegar nos braçoes, nos afagos e proteção, vínculo este que não se cria nem determina. Dessa forma, a 

paternidade socioafetiva, sob a noção de posse de estado de filho, ganha guarida nas mais recentes 

reformas do Direito Internacional; que, sedimentada no terreno da afetividade, põe em xeque a irretocável 
verdade jurídica lastreada unicamente na certeza científica de ascendência para o estabelecimento da 

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

valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.148. 
691LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.217 e 218. 
692Eduardo de Oliveira Leite explicita que a posse do estado de filho equivale ao que se chama filiação 

sociológica. Forma eloquente de reconhecimento de paternidade prevista nos códigos italiano e francês; 

tendo sido transplantada deste último para o brasileiro. LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações 

artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1995, p.128. 
693Em que pese, nessa época, a ausência da regulamentação legislativa no Direito Brasileiro acerca da 

paternidade sociológica, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já havia reconhecido há quase duas 

décadas, a partir dos princípios constitucionais de proteção à criança; bem como do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, ser possível, extrair do ordenamento jurídico pátrio, os fundamentos que conduzem ao 
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obstante, apenas se legitimará, como indicativa de relação de parentesco, quando se der 

de forma reconhecidamente contínua e notória. Com o efetivo cumprimento dos deveres 

de residência, educação, sustento do filho; bem como das demais responsabilidades 

parentais
694

. E, ainda, mediante a satisfação dos seguintes requisitos
695

: tractatus 

(comportamento dos parentes aparentes: o filho é ostensivamente tratado como tal pelos 

pais e vice-versa), nomen (o filho porta o nome de família dos pais)
696

 e fama (imagem 

social ou reputação; o filho é reconhecidamente integrante da família pela comunidade 

que, assim, o considera)
697

. Compreendendo, dessa forma, um conjunto de 

circunstâncias que solidificam a presunção da existência da relação entre pais e 

                                                                                                                                          
seu reconhecimento, revelada pela posse do estado de filho, como geradora de efeitos jurídicos capazes de 

definir a filiação. TJRS, AgIn. 599296654, 7ª CC, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 

18/08/1999. 
694Jaqueline Filgueras Nogueiraobserva a nítida prevalência dos laços afetivose da solidariedade entre os 

membros que a compõem na família sociológica. Onde os pais assumem, integralmente, a educação e a 

proteção de uma criança. E, independentemente, de algum vínculo biológico ou jurídico entre eles a 

criam, amam e defendem, fazendo a todos transparecer que são seus pais. NOGUEIRA, Jaqueline 

Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico. São Paulo: 

Memória Jurídica, 2001, p.55. 
695Ressalte-se não ser necessária a ocorrência simultânea destes requisitos para a configuração da posse 

do estado de filho. Uma vez que, além de não haver exigência legal nesse sentido, a posse do estado de 

filho deve sempre ser favorecida em caso de dúvida. 
696 Julie Cristine Delinski entende que, apesar do uso dos apelidos de família apontar para um provável 

reconhecimento da paternidade, a utilização do nome do pai não é elemento essencial para a configuração 
da posse do estado de filho. Sendo perfeitamente possível que, embora o filho nunca tenha usado na 

composição de seu nome o patronímico do pai, caso restem comprovados os outros dois elementos; trato 

e fama, a ausência do primeiro não compromete a conclusão a que se deve chegar à declaração da 

paternidade. Citando, inclusive, Lamatine Corrêa e Francisco Muniz, segundo quem, no Direito 

Brasileiro, a nominatio é, quase sempre de pouca ou nenhuma utilidade. Haja vista o fato de ter o filho 

apenas o nome de família da mãe ou do pai não configura o elemento decisivo. Já os outros dois, 

particularmente a tractatio, são de maior importância, por revelarem a existência (ou não) do vínculo 

psicológico/social de uma relação existencialmente vivida entre pai e filho. Evidentemente, conforme as 

especificidades de cada caso em concreto, cuja verificação ficará a cargo do julgador, que, através do 

exame dos elementos constitutivos, procurará identificá-los nas mais variadas situações fáticas, tendo em 

conta certo lapso temporal. Haja vista tal instituto não se restringir a um fato pontual, vindo, dia após dia, 
a se intensificar com o passar do tempo; buscando, dessa forma, estabelecer uma paternidade reconhecida, 

forte e inabalável. O que não quer dizer que seu conceito, necessariamente, descarte a paternidade 

biológica; vindo, até mesmo, às vezes, a corroborá-la. Não obstante, poderá ser-lhe totalmente contrária 

se, na postura do genitor, não figurar a relação paterno-filial revelada pela posse de estado de filho. 

DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.44-49. 
697Ricardo César Pérez Manrique confirma que a referida afetividade não deve cingir-se restrita a um 

plano íntimo. Necessitando, portanto, atingir, também, um alcance social; no sentido de reafirmar tal 

relacionamento em todas as instâncias em que se desenvolve a vida das pessoas (comunidade, vizinhança, 

escola, trabalho, etc). Para que não paire, para a sociedade, a mínima dúvida acerca do afeto enquanto 

pilar central de sustentação da estrutura fundante da família. MANRIQUE, Ricardo César Pérez. El afecto 

como elemento estructurante del derecho de família. In: DIAS, Maria Berenice; BASTOS, Eliene 

Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (Coords.). Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2010, p.482. 
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filhos
698

. Capaz de suprir a ausência do registro de nascimento. Haja vista conferir 

aparência aos efeitos de verossimilhança que o Direito considera satisfatórios
699

, e.g, o 

falecimento dos pais antes de consumado o registro dos filhos; tendo em vista que a 

prova da filiação acolhida em juízo é o que basta para regularizar o registro de 

nascimento e a certificação da paternidade e maternidade, não prescrevendo ou 

decaindo a referida pretensão em tempo algum. 

No mesmo sentido, José da Costa Pimenta
700

 endossa o acima 

mencionado, ao esclarecer que os elementos da posse do estado são tradicionalmente 

três: nomen (rótulo insubstituível da pertença familiar, consiste no patronímico, 

correntemente, atribuído ao pretenso filho; que, em Portugal, basta a convicção íntima 

de ser o pai, ou seja, o pretenso filho chamar de pai o presumível progenitor e este 

consentir tal designação reconhecendo-o como filho); tractatus (é o comportamento do 

pretenso pai que exteriormente observado cria uma aparência reveladora de laços de 

filiação biológica. Concebido unilateralmente, não leva em consideração o 

comportamento do filho, e, em virtude de seu conteúdo variável, não supõe, 

necessariamente, a residência da criança ou mesmo comunidade de vida com o pretenso 

pai); e  fama (reconhecimento do laço da filiação pelo meio social e familiar). 

Enxergando a posse do estado como elemento sociológico da filiação, admite, 

categoricamente, que os laços tecidos pela vida diária (e.g. a tomada para si da 

responsabilidade pela manutenção material e moral do filho, o reconhecimento da 

                                                
698 Para Luis Edson Fachin, embora o real significado da posse do estado de filho leve em conta a 

verdadeira a filiação, perquirindo, por vezes, a indubitável ascendência genética; também, abarca a 

constatação marcante de que a efetiva paternidade não está circunscrita na busca precisa de uma 

informação biológica. Exigindo, para sua constituição, uma concreta relação paterno-filial; onde ambos se 

tratem e reconheçam como tal, dando azo à verdade socioafetiva. Não servindo, pois, prioritariamente, à 

satisfação da verdade sanguínea; mas, sim, à valorização do elemento afetivo e sociológico da filiação, 

cuja ausência é suscetível de por em dúvida a paternidade. FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: 
relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p.70. 
699Luis Edson Fachin relata que os mecanismos técnicos concernentes às provas da filiação, no Brasil, 

ainda denotam um teor extremamente formalista, tendo o assento do nascimento força probante erga 

omnes. Não obstante, admite-se, como valor subsidiário, ante a ausência de formalidade escrita, o que o 

Código Civil (art.1.605, II), denominou de indícios fortes ou presunções da prova da filiação. E, muito 

embora não tenha o referido diploma legal se utilizado da expressão “posse do estado”, esta é dedutível 

quando da interpretação do art.1.503 da mesma códificação. Estabelecendo que o parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem, não operando, pois, apenas no plano 

secundário. Evidentemente, desde que restem absolutamente comprovados a nominatio (apelido de 

famíla), a tractatus (tratamento que entre si deferem, chamando-se respectivamente de pai e filho) e a 

reputatio (visibilidade social da relação paterno-filial). FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: 

elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.226. 
700PIMENTA, José da Costa. Filiação.  4. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 2001, p.152 -155. 
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família e da sociedade) são, às vezes, até mais poderosos que os próprios laços de 

sangue. Exigindo a análise de seus elementos constitutivos, além de flexibilidade, 

ausência de casuísmo e rigor técnico
701

; tendo em conta sua rápida adaptação à imensa 

variedade de situações de fato. Não obstante, exige continuidade, um mínimo de 

permanência no tempo para que os mencionados elementos possam gozar de certa 

habitualidade e estabilidade relativa. Haja vista comportamentos isolados ou episódicos 

não configurarem posse do estado
702

. 

O Código Civil português, em seu artigo 1.871º, já admite a posse do 

estado de filho
703

 como elemento presuntivo de paternidade, desde que o filho assim o 

seja reconhecido, tanto pelo pretenso pai, quanto pelo público em geral
704

. E, ainda que 

tal presunção possa vir a ser elidida quando existam dúvidas sérias acerca da 

paternidade do investigado, não se pode olvidar o grau de importância conferida por 

                                                
701Carmela Salsamendi de Carvalho assinala que, embora o papel relevante da posse do estado de filho 

desempenhe função crucial para o estabelecimento da filiação; tal fato, por si só, não é capaz de blindá-lo 

de alguma crítica, principalmente, quanto à formulação de seu conceito e à determinação de seus 

elementos. Haja vista tais noções apresentarem certa “flutuação”; asseverando, no esteio de Luiz Edson 

Fachin, inexistir definição precisa do que vem a ser tal instituto. Sendo completamente impossível a 

enumeração exaustiva de seus caracteres; posto que, sua essência exige um conceito aberto, que 

possibilite ao intéprete sua identificação ante a heterogeneidade dos fatos e circunstâncias que a cercam. 

Evidenciando que conceitos hermeticamente fechados já não mais encontram guarida no Direito de 

Família contemporâneo. Devendo, tais questões, serem analisadas e decididas conforme as peculiaridades 
de cada caso em concreto; exigindo um novo perfil do julgador, mais ativo e sensível aos fatos sociais, 

que não se restringe à mera aplicação subsuntiva da lei ao fato. CARVALHO, Carmela Salsamendi de. 

Filiação Socioafetiva e “Conflitos” de Paternidade ou Maternidade: A Analíse sobre a Deconstituição 

do Estado Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: Juruá, 2012, p.127 e 128. 
702Suana Almeida e Zamira de Assis sustentam que o legislador portugês poderia ter aproveitado a recente 

reforma do art. 1.842 do respectivo Código Civil, realizada pela Lei 14/2009, para impor restrições à 

impugnação da paternidade ante a existência de vínculo sociafetivo denunciado pela posse do estado de 

filho. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.44. 
703Guilherme de Oliveira em sua obra paradigmática, propositalmente, utiliza expressões vagas como 

“consolidação da família” ou “nascimento da verdade sociológica”, sem se referir ao meio técnico idôneo 
para captar essa realidade fulcral na economia do regime. Porém, sempre pensando na posse do estado de 

filho; asseverando não ser um conceito novo, já bem conhecido da doutrina e jurisprudência portuguesa. 

Gozando de boa aceitação do foro, e, por ser bastante maleável, seria capaz de exprimir sutil e fielmente a 

realidade da vida familiar e dos respectivos interesses que se confrontam. Exatamente por isso, não seria 

de se estranhar que tal conceito ganhasse conteúdo particular, dirigido à finalidade de que se trata, 

consolidando os vínculos afetivos e sociológicos para exprimir a criação de uma família cuja estabilidade 

a lei resolveria proteger em prol do interesse do filho. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. 

CRITÉRIO JURÍDICO DA PATERNIDADE. Coimbra: Almedina, 2003, p. 445. 
704 Nesse ponto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal no Acórdão 

proferido em 25-09-2018, 20085/16, 1.ª Secção, consultado em www.dgsi.pt, também reconhece, na 

afetividade, um critério válido para o reconhecimento da filiação; deixando absolutamente claro que, caso 

restasse comprovada a socioafetividade e o interesse na estabilidade da vida familiar, consubstanciados 
pela posse do estado de filho, o desfecho da referida decisão certamente teria sido outro. 

http://www.dgsi.pt/
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esse diploma legal ao liame social e afetivo como critérios estabelecedores das relações 

paterno-filiais
705

. 

A posse do estado de filho enquanto entidade legitimadora da filiação 

também já encontra amparo legal e doutrinário tanto em Portugal quanto no Brasil
706

. 

Evidenciando-se, nesse sentido, que os referidos países vêm optando por encarar a 

família não como uma organização formal, em si mesma considerada e 

institucionalizada. Mas, sim, como um grupo promotor da felicidade e realização 

humana. Que engendra o desvencilhamento do caráter eminentemente patrimonial 

atribuído à filiação; enxergando-a como a guardiã viabilizadora de um precioso e 

inefável legado. Muito mais importante que qualquer riqueza ou bem material 

hereditariamente transmissível; consistente na comunhão de vida, no compartilhamento 

de experiências e projetos pessoais, de alegrias e tristezas, no suporte mútuo em 

momentos de dificuldade
707

. Não exigindo, como pré-requisito obrigatório e necessário, 

a comprovação genética de pedigree
708

 nesse sentido. 

                                                
705Nessa direção pronunciou-se o Tribunal da relação de Guimarães, no Acórdão de 02-02-2017, na 

apelação 244/06, consultado em www.dgsi.pt, no sentido de que uma das presunções legais da 

parentalidade consiste na “posse de estado”; havendo sido o filho tratado e reputado pelo pretenso pai 

como seu perante público, não obstante, tal aferição tem que ser apreciada em conjunto, numa perspectiva 

global e não separadamente. 
706Susana Almeida e Zamira de Assis alegam que a posse do estado de filho tem por supedâneo 
legislativo, dois dispositivos do vigente Código Civil Brasileiro, o art.1.593, que, tratando das disposições 

gerais acerca das relações de parentesco, estabelece que este se dê de forma natural ou civil, conforme 

resultante da consanguinidade ou de outra origem. Bem como o inciso II, do art.1605, que, tratando da 

filiação havida na constância do casamento, prevê, ante a ausência ou defeito do termo de nascimento, 

poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito quando existirem veementes 

presunções resultantes de fatos já certos. Sendo exatamente a conjugação dessas duas normas que 

ratificam o reconhecimento de um tipo filiação lastreado não na identidade biológica, mas, sim, pela 

convivência familiar em caráter filial. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-

afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.112. 
707Renato Maia assegura que está configurada a posse de estado quando forma-se uma situação 

equivalente a de pai e filho. Contudo, é imprescindível cuidado ímpar do julgador no sentido de aferir se 
o caso em exame enquadra-se, realmente, na posse do estado ou se apenas permaneceu no nível da 

solidariedade humana, piedade cristã ou sentimento de amizade; os quais inspiraram a dispensa de 

carinhos, cuidados e proteção por motivos outros que não a paternidade. Inclusive, porque, não raras 

vezes, os elementos ensejadores da posse do estado de filho podem sofrer variação conforme a situação 

fática em concreto. Por exemplo, é bem provável que a relação enre um pai casado e um filho não oriundo 

desse matrimônio dificilmente virá a se tornar público; já para os cônjuges sem impedimentos de ordem 

legal ou moral é muito mais fácil demonstrar ou até mesmo invocar abertamente a posse de estado para 

justificar uma filiação. Donde se conclui não haver hierarquia entre seus elementos identificadores. 

MAIA, Renato. Filiação paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS Editora, 2008, p.128 e 182. 
708Segundo João Baptista Villela basta escutar atentamente às pulsações mais profundas da longa tradição 

cultural da humanidade, que não será difícil identificar uma persistente intuição que associa a paternidade 

antes, e muito mais, ao serviço e cuidado que propriamente à procriação. Ou seja, ser pai ou ser mãe não 
está tanto no fato de gerar, quanto na circustância de amar ou servir. VILLELA, João Baptista. 

http://www.dgsi.pt/
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Evidentemente, para que seja reconhecida a relação filial, com base na 

afetividade, é imprescindível que reste absolutamente caracterizado a posse do estado de 

filho no ambiente social que está a ser analisado
709

. Logo, esta notoriedade deve 

facilmente saltar aos olhos, sendo, objetivamente, aferida sem maiores dificuldades; 

bem como é preciso, ainda, que seja contínua; que apresente certa duração reveladora de 

estabilidade que dirima qualquer dúvida ou equívoco acerca da filiação
710

. 

Para Ana Carolina BrochadoTeixeira e Renata de Lima Rodrigues
711

, o 

que constitui a essência da socioafetividade é, indiscutivelmente, o exercício fático das 

responsabilidades parentais; é dizer, o fato de alguém, que não é genitor biológico, 

                                                                                                                                          
Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 

Gerais. nº21, p.400-418, 1979, p.408 e 409. Na mesma direção, Paulo Lôbo ratifica que, o interesse 

superior da criança inverteu a ordem de prioridade. Antes no conflito entre a filiação biológica e a  

socioafetiva resultante da posse do estado de filiação, a prática do Direito tendia para a primeira; 
enxergando o interesse dos pais biológicos como determinantes, raramente contemplando os do filho, 

condizendo, de certa forma, com a ideia de poder dos pais sobre os filhos e da hegemonia da 

consanguinidade-legitimidade. Menos que sujeito, o filho não passava de mero objeto de disputa. Porém, 

o princípio impôs a predominância do interesse deste, que norteará o julgador, e, ante o caso concreto, 

decidirá se a realização pessoal do menor estará melhor assegurada entre os pais biológicos ou não 

biológicos. Devendo assim, de toda forma, ser ponderada a convivência familiar, por ser constitutiva da 

posse do estado de filiação e prioridade absoluta da criança e do adolescente. Logo, e.g., caso o registro 

ateste que B é filho de A e este não seja efetivamente o progenitor do outro, não necessariamente 

estaríamos diante de uma falsidade. Haja vista refletir o ato notarial, as relações sociais de parentesco, 

com esteio do compromisso, constitucionalmente, assumido com a solidariedade, fraternidade, bem-estar, 

segurança e liberdade; que se dirigem muito mais a ideia de paternidade fundada no amor e no serviço 
que para a submissão a determinismos biológicos. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação 

e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, 

Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.57 e 62. 
709 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro admitiu, nessa senda, não pairar dúvidas acerca de que a 

posse do estado de filho permite o direito de pleitear em juízo o reconhecimento da parentalidade com 

base na construção de uma relação socioafetiva, inclusive, por meio de ação de investigação de 

paternidade; até então restrita à identificação forçada do vínculo biológico. Entretanto, caso tal estado não 

seja veementemente demonstrado, e comprovado, tornar-se-á inviável a pretensão. STJ, REsp n. 

1.189.663-RS, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 06/09/2011. 
710

Renata de Lima Rodrigues e Ana Carolina Brochado Teixeira ponderam que, para tentar responder a 
tais questões, basta, agora, analisar a ocorrência dos pressupostos da posse do estado de filho. Pois, é 

exatamente nas condutas exteriorizadas pelas partes que é possível se verificar a existência da 

socioafetividade. Procurando evidenciar se pai, mãe e filho são assim reconhecidos e tratados, dessa 

forma, entre si; ocupando as respectivas funções um na vida do outro. Para tanto, o que é preciso 

investigar é se os pais se identificam realmente como detentores fáticos das responsabilidades parentais. 

Incumbindo-se de criar, educar e assistir todas as necessidades biopsíquicas do filho; propiciando-lhe 

pleno acesso aos Direitos Fundamentais que lhe são inerentes. Sendo este o verdadeiro objetivo do poder 

familiar, conduta que possibilita o nascimento e crescimento do afeto. RODRIGUES, Renata de Lima; 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Multiparentalidade como Fenômeno Jurídico Contemporâneo. 

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: 

IBDFAM, n.14, p.89-106, fev./mar. 2010, p.98. 
711TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 
norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p.194. 
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praticar as condutas necessárias para criar e educar os filhos menores
712

. No sentido de 

edificar a sua personalidade, independentemente dos vínculos consanguíneos que, por 

si, já ensejariam tal obrigação legal. Portanto, nesse novo vínculo de parentesco, não é a 

paternidade ou a maternidade que ocasiona a titularidade das responsabilidades 

parentais; mas, sim, o dever de exercê-la em prol dos filhos menores
713

. Sendo o próprio 

exercício das responsabilidades parentais externado sob a roupagem de condutas 

objetivas como criar, educar e assistir a prole, o que atualmente engendra o vínculo 

jurídico da parentalidade
714

. 

Insta salientar o papel preponderante da jurisprudência, ante o 

descompasso entre o comando normativo e a realidade social que ele pretende 

transformar, como fator crucial para que a posse do estado de filho pudesse ser expressa 

e legalmente reconhecida como fator preponderante quando do estabelecimento da 

paternidade
715

. Uma vez que se apresenta como corolário e substrato fático da 

                                                
712Luis Edson Fachin observa que esse o reconhecimento do afeto, como fundante das relações parentais 

enquanto aspecto social, aliada a um elemento volitivo daí decorrente, torna inafastável a consagração da 

posse do estado de filho como o insituto apto a permitir o acolhimento da filiação como fato socioafetivo. 

FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003, p.24. 
713Rui Portanova sustenta que a instituição da posse do estado é crucial para o Direito de Família da 

atualidade; já que representa o exercício da parentalidade vivida, tanto como compromisso parental 

dentro da afetividade exercitada, quanto como responsabilidade assumida por aqueles que levam à criança 
o título de pai ou mãe, sem, necessariamente, serem seus genitores. Representando, nesse passo, o pilar 

socioafetivo da paternidade, sobre o qual se constrói o mais relevante fundamento da relação paterno-

filial, haja vista não ser esta, exclusivamente biológica, mas, também, social. PORTANOVA, Rui. Ações 

de filiação e paternidadesocioafetiva: com notas sobre direito belga e Corte Europeia dos Direitos 

Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p.20 e 21. 
714Camila Buarque Cabral e Karina Barbosa Franco defendem a posse do estado, enquanto situação fática 

na qual uma pessoa desfruta da condição de filho em relação à outra. Independentemente da referida 

situação, corresponder, ou não, a realidade legal como critério hábil para o estabelecimento da filiação. E, 

caso presentes, de forma conjunta ou separada, conforme as peculiaridades de cada situação em concreto, 

o tratactus, o nomem e a fama. Dessa forma, a vontade de ser genitor e as ações que concretizam esse 

desejo, se calcadas na boa-fé do agente, passam a deter relevância jurídica e status similar à ascendência 
genética. Mormente, quando o vínculo biológico se reduz à concepção, e, pois, não se torna ensejativo do 

estabelecimento de nenhum tipo de vínculo entre os pais biológicos e sua prole. Sendo sempre, nesse 

sentido, a filiação jurídica de natureza cultural e não necessariamente natural. Uma vez que a origem 

biológica representa, apenas, uma das possibilidades estabelecedoras da filiação; admitindo o Direito 

Brasileiro, de forma inconteste, modalidades advindas de outras origens, desde que abalizadas e 

chanceladas pela afetividade desenvolvida e exercitada na convivência familiar. CABRAL, Camila 

Buarque; FRANCO, Karina Barbosa. Função social da família e os limites para a desconstituição da 

filiação socioafetiva. In: LÔBO, Fabíola Albuquerque; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos (Coords.). A 

função social nas relações privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.307 e 308. 
715Gabriela, Isabela e Letícia Assumpção relatam que, com a publicação do Provimento nº 83/2019 do 

Conselho Nacional de Justiça Brasileiro, o reconhecimento voluntário da paternidade/maternidade 

socioafetiva, perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais foi restringido. Agora, para 
reconhecimento socioafetivo de crianças menores de 12 anos de idade, tornou-se imprescindível, a via 
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verdadeira e única filiação, aquela que é sustentada no amor e no verdadeiro desejo de 

ser pai ou mãe
716

. 

Caio Mário da Silva Pereira
717

 reconhece que a paternidade socioafetiva, 

sob a noção da posse do estado de filho, ganha abrigo nas mais recentes reformas do 

Direito Internacional – cujo fundamento não reside no nascimento em si, mas, sim, num 

ato de vontade sedimentado no campo afetivo; que, por sua vez, põe em xeque tanto a 

verdade jurídica, quanto a certeza científica enquanto critérios estabelecedores da 

filiação. 

Maria Berenice Dias
718

 sustenta a prevalência da filiação afetiva sobre a 

biológica. Dessa forma, todas as demandas que versem acerca da filiação passaram, 

necessariamente, a dispor de causa de pedir complexa. Logo, nas ações de 

reconhecimento de paternidade, não mais é satisfatória a mera comprovação do vínculo 

                                                                                                                                          
judicial. Também, em decorrência do novo provimento, na via extrajudicial, passou a ser possível a 

inclusão de apenas um ascendente socioafetivo, ao contrário do que ocorria na vigência do Provimento 

63/2017, que possibilitava a inclusão de dois ascendentes, desde que por meio de procedimentos 

independentes. O Provimento nº 83/2019, do CNJ esclareceu que o ônus da prova da afetividade cabe 

àquele que requer o registro, tendo sido introduzido rol não taxativo de provas que podem ser 

apresentadas, se existentes, como: a) apontamento escolar como responsável ou representante do aluno 

em qualquer nível de ensino; b) inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de 

previdência privada; c) registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar; d) vínculo de 
conjugalidade, por casamento ou união estável, com o ascendente biológico da pessoa que está sendo 

reconhecida; e) inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, caso de clubes 

recreativos ou de futebol; f) fotografias em celebrações relevantes; e g) declaração de testemunhas com 

firma reconhecida (art. 10-A, §2º, do Provimento n. 83 do CNJ). Não impedindo, por si, a ausência de tais 

documentos, o registro do vínculo socioafetivo; desde que justificada a impossibilidade, cabendo sempre 

ao registrador civil das pessoas naturais atestar como apurou o vínculo de socioafetividade. Dentre as 

provas possíveis, não relacionadas no referido Provimento 83/2019, está a escritura pública de 

reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Se o filho tiver entre 12 e 18 anos de idade, o 

reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Se for maior de 

18 anos de idade, o próprio filho deverá requerer o reconhecimento socioafetivo, em conjunto com o 

genitor. Contudo, a inovação mais importante foi a determinação de atuação do Ministério Público em 
qualquer causa envolvendo a paternidade sociafetiva, de modo que, o Registrador Civil, sempre deverá 

encaminhar-lhe o procedimento, para que seja obtido o respectivo parecer. Caso desfavorável, o Oficial 

do Registro Civil não poderá dar prosseguimento ao pedido extrajudicial, devendo, pois, arquivá-lo. Já se 

o Ministério Público deixar de se manifestar, como é possível, tendo em vista a sua independência, poderá 

o Registrador Civil dar prosseguimento ao pedido extrajudicial. ASSUMPÇÃO, Gabriela Franco 

Maculan; ASSUMPÇÃO, Isabela Franco Maculan; ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. O filho após 

a Constituição de 1988, os avós e o provimento 83 do CNJ. Disponível em: 

<http://www.notariado.org.br> Acesso em: 01 de junho de 2020. 
716MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 366. 
717PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. V. Direito de Família. 25ª ed. 

Revista e atualizada por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 375. 
718DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 326, 346 e 347. 
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biológico; sendo, pois, imprescindível a demonstração de uma verdade afetiva, vale 

dizer, da posse do estado de filho
719

. 

A conjuntura do mundo moderno, reflexo da valorização e promoção da 

dignidade humana em detrimento de aspectos patrimoniais e procriacionais, ensejou o 

surgimento de uma gama de novos arranjos familiares que não admitem a rotulação 

anacrônica, e a si antagônica, da institucionalização patriarcal a que vinha sendo 

relegado o Direito da Família
720

. Mitigando a crença cega na máxima de que pai é 

aquele a quem a lei reconhecer como tal
721

 (pater est quem leges dicunt); alforriando a 

paternidade do pesado grilhão que indelevelmente a restringia a mera identificação de 

progenitura
722

. Passa, assim, a adquirir contornos cada vez mais jurídicos e menos 

biológicos
723

; haja vista ostentar ligação visceral e reconhecidamente indissociável para 

                                                
719Na mesma direção, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apelação Cível nº 70009804642, 8ª 

Cam. Cível, relator Des. Alfredo Guilherme Englert, julgada em 22/08/2005, publicada em 25/08/2005; e 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais na apelação Cível nº 1.0672.00.029573-9/001, 2ª Cam. Cível, relator 

Des. Nilson Reis, julgada em 27/02/2007, publicada em 23/03/2007. 
720Carmem Lucia Silveira Ramos recorda que, ao revés doideologicamente propalado, a família patriarcal 

consagrada pelo liberalismo, constituia verdadeiro núcleo de tensões, sem solução ou mal resolvidas; no 

plano econômico, moral, psicológico ou mesmo físico. E, em vez de um espaço de recolhimento e 

intimidade, tornaram-se, frequentes vezes, um mundo de despotismo doméstico juridicamente protegido. 

RAMOS, Carmem Lucia Silveira. Família sem casamento: de relação existencial de fato a realidade 

jurídica. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.66. 
721Segundo Jaqueline Filgueras Nogueirao conceito jurídico da paternidade dos filhos tidos dentro do 
casamento tinha como propósito máximo conferir segurança às relações matrimoniais, que, por meio de 

um sistema irreal e rígido, em nome de falsos valores morais e éticos, acabava por penalizar as crianças 

que nada tinham a ver com a falta de regularidade jurídica da relação de seus pais. NOGUEIRA, 

Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico. São 

Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.66 e 67. 
722Luis Edson Fachin conclui que, se a posse do estado de filho, na ausência do registro, gera presunção; é 

certo que a lei civil está a reconhecer valor à dimensão social da filiação. Esse aspecto social, com o 

reconhecimento do afeto como fundante das relações parentais, aliada a um elemento volitivo daí 

decorrente, torna inafastável a consagração da posse do estado de filho como instituto apto a permitir o 

acolhiento da filiação como fato socioafetivo. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos 

críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.24. 
723 Guilherme de Oliveira relata que ante o cresente aumento do número de divórcios, e 

consequentemente, dos segundos casamentos, a primazia biológica vem dividindo cada vez mais espaço 

com a verdade afetiva, quando da determinação da paternidade nos sistemas jurídicos atuais. OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de. A reforma do direito da família de Macau. In: Temas de direito da família. 2ª 

ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.311. Ainda conforme o referido autor, a 

posse do estado de filho ratifica um vínculo afetivo/sociológico. Atestando, assim, o surgimento de uma 

entidade familiar cuja estabilidade foi legalmente protegida no sentido de resguardar os interesses 

envolvidos; tanto dos filhos, quanto da sociedade. Sendo imprescindível a convicção íntima de 

responsabilidade pelo perfilhado, com o consequente dever moral do cumprimento das obrigações que se 

esperam de um progenitor. O que qualifica os atos que integram o tratamento como filho, distinguindo-os 

da simples manifestação de generosidade/caridade; questionando, se, no caso da posse de estado, já 

perfeitamente consolidada em relação a outro homem, que não seu progenitor, e a grande probabilidade 
da paternidade biológica trazer prejuízos evidentes e desnecessários, valeria a pena sacrificar tudo à 
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com os afetos. Devendo, pois, ser considerado como pai aquele que verdadeiramente 

assumir esta nobre feição, independentemente de identidade genética ou presunção 

legal
724

. 

Parece que a tendência é, entretanto, a de se ir ainda mais longe, pois as 

pessoas que efetivamente assumem o verdadeiro cuidado para com “seus filhos”, 

independentemente de identidade genética, não se conformam com a amplitude que 

possa ser atribuída ao direito de visita, beirando mesmo uma situação de residência 

alternada. Não, esses indivíduos pretendem que lhes seja atribuída e protegida a 

indiscutível condição jurídica de pai ou mãe, por, além de realmente assim se 

comportarem, ainda são reconhecidos pelas crianças como tal. Ora, o estabelecimento 

da filiação, nos dias atuais, já apresenta indícios de que – transpondo a comprovação da 

posse do estado de filho – as situações familiares já devidamente estabilizadas, e, pois, 

corolários do interesse superior do menor, necessitariam, para a respectiva concessão da 

tutela jurídica almejada, apenas da verificação da presença da livre e espontânea 

vontade de assunção de uma condição parental legitimada pela confirmação da verdade 

socioafetiva. Evidentemente, conforme cada situação em concreto apresentada
725

. 

                                                                                                                                          
realidade do sangue? OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. CRITÉRIO JURÍDICO DA 

PATERNIDADE. Coimbra: Almedina, 2003, p. 445, 446 e 459. 
724Nesse sentido, RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho nascido 
contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2013, p.223. Na mesma direção, Silmara Domingues Araújo Amarilla alega que, na verdade, a 

experiência, o exercício e a prática da parentalidade trascendem qualquer mandato genético, repasse 

biológico ou constatação cromossomica. Dizendo respeito ao compartilhamento de vivências afetivas, 

asseguração de referências, transmissão de valores, perpetuação da cultura, tutela de condições materiais, 

morais, espirituais e emocionais suficientes para o desenvolvimento de seus membros mais vulneráveis; 

com a concretização de uma relação que ultrapassa e muito as pipetas e centrífugas. Assim, o fato de que 

aqueles que se envolveram nesse relevante plano de dignificação do ser humano dentro do ambiente 

familiare de cooperação na realização dos anseios pessoais, partilham, ou não, de determinadas 

sequências genéticas, pouco ou nada importa. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como 

paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 
2014, p.152. 
725Na mesma direção, OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Critérios jurídicos da parentalidade. In: 

OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de direito da família para Francisco Pereira 

Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, p.300. Por seu turno, Luiz Edson Fachin 

anota que a efetiva relação paterno-filial, além de requer bem mais que a natural descendência genética, já 

não mais se basta na explicação jurídica dessa informação biológica. Buscando espelhar, cada vez mais, a 

verdadeira paternidade, que, já ultrapassando e muito, tanto a consanguinidade, quanto a presunção 

jurídica, abarca a completa integração entre pai-mãe-filho, lastreada no fato de que a paternidade se 

constrói; Logo, não configura apenas um dado, pois, ela se faz. Dessa forma, o “pai” já não pode mais ser 

apenas aquele que emprestou sua colaboração na geração genética da criança, assim como também não o 

é aquele a quem o ordenamento jurídico presumivelmente atribui a paternidade. Engendrando uma 

verdade socioafetiva, que, no plano jurídico, recupera a noção da posse do estado de filho. FACHIN, Luiz 
Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. Poro Alegre: Fabris, 1992, p.23. 
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Dessa forma, como bem estabelecido por Jaqueline Filgueras 

Nogueira
726

, a posse do estado de filho constitui a base sociológica da filiação– cuja 

noção, fundada nos laços de afeto, realça o verdadeiro sentido da paternidade. Uma vez 

que não são os laços de sangue, nem muito menos as presunções jurídicas, que 

estabelecem um vínculo entre uma criança e seus pais; mas, sim, o tratamento diário de 

cuidados, alimentação, educação, proteção e amor, que cresce e se fortifica com o 

passar dos dias. Logo, não se lastreia em fatores fisiológicos de geração e parto, 

porquanto não se resume ao nascimento ou à descendência genética. Constitui-se, isso 

sim,  na verdade, algo muito maior, e bem mais profundo, que se solidifica no cotidiano, 

nos dias que passam, no crescimento e na vivência conjunta. 

 

3.5. A criança e o adolescente enquanto sujeitos de direito  

 

Guilherme de Oliveira
727

 esclarece que, durante a Idade Média, não se 

tinha a consciência da especificidade da infância
728

; de tal modo que até os pintores, 

quando figuravam crianças, desenhavam corpos pequenos com cara de adultos. A escola 

sem classes, a aprendizagem na rua e a alta mortalidade infantil não facilitavam um 

                                                
726NOGUEIRA, Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor 

jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p.113 e 114. 
727 OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. A criança maltratada. In: Temas de direito da família. 2.ª ed. 

Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.216-218. 
728Philippe Ariès observa que no século XVI o sentimento geral e dominante em relação às crianças 

consistia num encantamento gracioso, sendo encarada como um animalzinho de estimação, um entezinho 

que, após certa dose de entretenimento, se deixava para a ocupação em tarefas mais sérias. Não estando 

associadas, a este sentimento, a mínima noção de responsabilidade, real preocupação ou investimento 

afetivo. ARIÈS, Philippe. A criança e a vida familiar no Antigo Regime. Lisboa: Relógio d‟Água, 1988, 

p.5. No esteio deste autor, Margarida Mesquita corrobora que, até então, às crianças, apenas era dedicada 
alguma “paparicação” e somente enquanto não se desenvencilhassem, por si próprias, dessa condição; 

momento, a partir do qual, passavam a ser vistas como adultas. Não havendo, exatamente por isso, 

durante a Idade Média, um verdadeiro sentimento de infância, no sentido como hoje a entendemos. 

Verificando-se alguma indiferença e desinteresse para com as crianças, as quais cresciam frequentemente 

afastadas da família; sendo socializadas através do contato com os adultos e sem qualquer controle por 

parte da família. Nesta época, a relação entre pais e filhos baseava-se, fundamentalmente, no poder 

absoluto que estesdispunham sobre os outros. Não obstante, no século XVI emerge um novo sentimento 

pela criança, associado à ideia de infância como idade vulnerável e inocente, o que veio mudar o estatuto 

da criança. Neste contexto, durante os vindouros séculos XVII e XVIII, vão-se consolidando as 

preocupações com a sobrevivência das crianças, a sua proteção e educação. MESQUITA, Margarida. 

Parentalidade e filiação – os tempos modernos. 1a ed. Edição. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 

2018. [Consult. 03 jun 2019]. Disponível na internet:<URL:http://www.cej.mj.pt/cej/ 
recursos/ebooks/civil/Parentalidade_e_filiação.pdf.>. ISBN 978-972-9122-98-9. 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 212 das 

334 

 

 

investimento afetivo ou o reconhecimento da pessoa da criança; vindo esta a passar de 

infante a homem pequeno, por intermédio da convivência com adultos nas ruas, oficinas 

ou em casa de família alheia, segundo a tradição social da aprendizagem. Apenas a 

partir do século XVI foi que os reformadores moralistas e os colégios das ordens 

religiosas começaram a recuperar, lentamente, o sentimento da infância; e com ela a 

ideia esquecida de que o jovem tem sentimentos específicos da sua idade. Iniciando-se, 

assim, a longa caminhada no sentido de inserir a criança em um mundo próprio, com 

regras próprias, designadamente, com a escolarização organizada em classes segundo a 

idade. Nos fins do século XVII, já era patente um declínio no monopólio da autoridade 

do pai, que deveria observar alguns preceitos ditados pelas escolas de formação 

acadêmica e profissional, juntamente com as autoridades sanitárias. Porém, foi apenas 

na segunda metade do século XIX que foram editadas leis destinadas a limitar o mau 

exercício da autoridade do pai, significando uma intromissão clara e firme do Estado 

numa esfera social que, até então, lhe fora absolutamente vedada
729

.  

                                                
729Agostinho Reis Monteiro ilustra que, gradativamente, a família deixou de ser considerada uma entidade 

sacrossanta, e como tal, inviolável; passando o Estado a intervir para proteger os direitos do menor, haja 

vista o interesse superior da criança nem sempre corresponde, necessariamente, aos dos pais, ou mesmo, 
muitas vezes, sequer é protegido por eles. MONTEIRO, Agostinho Reis. Direitos da criança: era uma 

vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.96. Helena Bolieiro e Paulo Guerra apontam a notória ênfase que os 

instrumentos normativos internacionais deram a necessidade de proteção e cuidados especiais para com a 

criança. Sendo o primeiro a fazer referência expressa ao termo direitos da criança a Declaração de 

Genebra de 1924; estabelecendo, entre outras prerrogativas, que toda e qualquer criança deveria ser 

protegida e auxiliada no sentido de ser-lhe garantido, independentemente de qualquer consideração de 

raça, nacionalidade ou crença, respeitada a integridade da família, um desenvolvimento sadio e pleno. 

Depois a conhecida Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, assente na premissa de que esta, em 

face de sua imaturidade física e intelectual, necessitaria de garantias e cuidados especiais, nomeadamente 

de proteção jurídica adequada, no sentido de poder se desenvolver de maneira sã, em condição de 

liberdade e dignidade; devendo os Estados promover todas as medidas necessárias para este fim; porém, 
sempre em observação ao seu interesse superior. Culminando com a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, marco considerável na história da infância devido à guinada que ocasionou; pois, a 

partir dela, além do infante passar a ser encarado como sujeito autônomo de direitos, também, foi 

reconhecida a tamanha importância da família para o bem-estar e o desenvolvimento físico e mental 

harmonioso. Sintetizando seu conteúdo normativo em quatro princípios fundamentais: direito à vida, 

sobrevivência e desenvolvimento, não discriminação, interesse superior e respeito pelas opiniões da 

criança. Desta feita, a persecução pela tutela jurídica dos valores da infância, legal e constitucionalmente 

assegurados, traduzida na concretização dos direitos fundamentais da própria criança, muitas vezes, exige 

por parte do Estado, uma restrição a direitos igualmente fundamentais da parte dos pais. Porém, sempre 

de forma excepcional, e, apenas justificada, quando se tratar da salvaguarda de outro direito 

constitucionalmente assegurado e protegido. BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A 

criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos principais institutos do direito da família 
e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, p.13- 26. 
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Eduardo Sá
730

 afirma que na Antiguidade, as crianças eram encaradas 

como mero patrimônio de seus pais – os quais sobre elas detinham o poder de vida e 

morte, podendo mesmo trocá-las, vendê-las ou alugá-las conforme a conveniência de 

seu próprio interesse; sendo a prática do infanticídio muito corrente nessa época, 

inclusive, com aprovação religiosa, pública e legal, por questões diversas, tais como 

controle de natalidade, eliminação de filhos ilegítimos, de recém-nascidos prematuros, 

de crianças com má formação, entre outros. Dessa forma, a família era tida como uma 

realidade moral e social que tinha por objetivo principal a formação de outros adultos 

capazes de criar novas famílias
731

, cuja única preocupação residia na transmissão de 

bens, nome e valores. Todavia, com a escolarização os sentimentos em relação às 

crianças vão transformar-se, passando a família a viver um período de aproximação 

num movimento de fecho em relação ao mundo exterior, constituindo-se em um espaço 

mais íntimo, distanciado da sociedade e em torno de um novo sentimento, o amor pelos 

filhos
732

. 

                                                
730SÁ, Eduardo. Breve história da criança e da família. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. 

ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.9 e 12. 
731Maria Clara Sottomayor assevera que, ainda hoje, no discurso judicial português, mormente nos casos 

litigiosos onde se discute a residência das crianças, criou-se uma concepção individualista da função 

parental, enxergando a criança como simples objeto conferidor de uma série de poderes a quem a possuir; 

incentivando, assim, a disposição dos pais ao egocentrismo desmedido. Refletindo-se, tal concepção, 
ainda hoje, na linguagem utilizada pelo respectivo Código Civil: “poder paternal”; evidenciando muito 

mais o que é devido aos pais que, propriamente, aquilo que estes realmente devem a seus filhos. 

Findando, não raras vezes, por reconhecer direitos e prerrogativas a pais que nunca cumpriram ou 

cumpririam a suas obrigações. Necessitando, pois, que os Tribunais cessem imediatamente com essa 

premiação descabida à irresponsabilidade e passem a atuar no sentido de efetivar a ratio legis dos tão 

proclamados direitos conferidos às crianças. Que consistem, basicamente, na prestação de cuidados e na 

construção/consolidação de uma relação afetiva de qualidade. Realizando, assim, o melhor interesse da 

criança. Substituindo de vez o discurso do individualismo liberal da visão da pessoa humana como um ser 

autônomo em relação aos demais, pela ideia da pessoa humana como um ser em relação, que se coloca no 

lugar do outro; por se encontrar, este último, em maior consonância com o tipo de sociedade que 

pretendemos construir: humanizada, justa e solidária. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 
Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica versus Relação Afectiva. Volume comemorativo dos 

10 anos do curso de pós-graduação Protecção de menores – Prof. Doutor Francisco Manoel Pereira 

Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.32 e 33. 
732Segundo Maria Antónia Lopes a consolidação da família nuclear, onde os filhos ao tornarem-se o 

centro das atenções, e, como tal, exigiram maior cuidado e afeto nas relações entre seus membros; o papel 

ativo da Igreja Católica Pós-Tridentina ao insistir na responsabilidade dos pais para com esses seres tão 

frágeis; as modificações no sistema educativo, agora assentado cada vez mais na escola e menos na 

aprendizagem no seio da família; o surgimento de vestuários, jogos, catecismo e litertura especificamente 

infantil, bem como a vulgarização no uso de diminutivos, contribuíram, bastante, para alterar a imagem e 

o cotidiano da criançadurante o século XVII. LOPES, Maria Antónia. Crianças e jovens em risco nos 

séculos XVIII e XIX. In: SILVA, Maria Helena Damião da; FONSECA, António Castro; 

ALCOFORADO, Luís; VILAR, Maria Manuela; VIEIRA, Cristina Maria (Orgs.). Crianças e jovens em 
risco: da investigação à intervenção. Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra. Coimbra: 
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A nova concepção constitucional da família enxerga a cidadania da 

criança e do adolescente, atribuindo-lhes a titularidade de direitos subjetivos
733

. 

Traçando, a partir daí, os novos contornos legislativos necessários, tanto para lhes 

oferecer a mais ampla proteção
734

, quanto para lhes assegurar o exercício das 

prerrogativas e Direitos Fundamentais inerentes a essa frágil e peculiar condição
735

. 

                                                                                                                                          
Almedina, 2004, p.38 e 39. Da mesma forma, Agostinho Reis Monteiro aponta que vários foram os 
fatores contributivos para a evolução dos sentimentos e mentalidades relativos à criança e ao seu estatuto 

social, dentre eles, os tratados de educação, a expansão da escola, a pintura, a atenção aos brinquedos e a 

litarutura infantil. MONTEIRO, Agostinho Reis. Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 

2010, p.13. 
733Maria Clara Sottomayor defende uma concepção personalista das responsabilidades parentais. Onde a 

criança é encarada não apenas como simples sujeito de direito suscetível de titularizar relações jurídicas 

exercendo-as mediante representação/assistência; mas, também, como uma pessoa. Dotada de 

sentimentos, necessidades e emoções; devendo-lhe ser reconhecido um espaço de autodeterminação 

conforme a maturidade adquirida. Contudo, a amplitude da referida autonomia não é incomensurável, 

posto que não pode e não deve conduzir ao individualismo extremo. Uma vez que os filhos são partes 

integrantes de uma família, que vivem em estreita conexão com os pais. Sendo exatamente esta ligação, 
sobretudo na vertente emocional, que faz que estes sejam os que, em princípio, estejam em melhor 

posição para orientar e educar a criança durante sua menoridade. Cuja fragilidade inerenteexige proteção 

jurídica, social e afetiva especiais. Sendo aconselhável que pais e filhos não sejam colocados em posições 

antagônicas, mas, numa relação de compreensão recíproca e de interdependência; não constituíndo, pois, 

estes últimos, mero prolongamento dos primeiros. Assim sendo, evidente é o fato de que a cultura e a 

legislação modernas vêm acentuando muito mais a responsabilidade do adulto para com a criança que 

propriamente o exercício de seus direitos em relação a ela. Consagrando-lhe, dentre outros, a prerrogativa 

de serem respeitadas as suas relações afetivas como parte inerente e integrante do seu “eu”. Logo, 

pretende a sociedade contemporânea, centrar-se, nesse ponto, na criança e não no interesse dos adultos. 

Deslocando o cerne do núcleo das responsabilidades parentais da personalidade dos genitores, 

abstratamente analisada, para a promoção e proteção do filho, respeitados seus sentimentos, necessidades 
e emoções. Desta feita, ante eventuais conflitos entre pais biológicos, que não exercem o poder paternal 

nem cuidam da criança, e terceiros detentores da residência de fato, a solução adotada deverá levar em 

consideração, tanto a perspectiva da criança em relação a esta situação, quanto seu interesse em não ser 

separada da família afetiva, que de fato cuida e por ela se responsabiliza. Exatamente por isso, a 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que constitui não apenas um meio auxiliar 

interpretativo da Constituição, mas, igualmente, uma importante ferramenta para a promoção e o 

desenvolvimento dos Direitos Fundamentais, pode e deve ser aplicada às questões que envolvam os 

interesses das crianças. Nomeadamente no que pertine à manutenção das respectivas relações afetivas 

principais. Decorrendo, referida prerrogativa, do direito ao desenvolvimento consagrado no art.69, nº1 da 

CRP, que reconhece a natureza de vida familiar à relação afetiva entre a criança e a família de 

acolhimento; negando, aos pais biológicos, o direito de desinserir a criança do seu ambiente familiar 
atual. Dessa forma, devem os Tribunais Portugueses adotar os critérios interpretativos, delineados pelo 

Tribunal de Estrasburgo, no que diz respeito à noção de vida familiar e à prevalência dos interesses das 

crianças sobre os dos adultos. Sob pena de uma condenação do Estado, caso seja adotada uma 

interpretação biologista do conceito de interesse da criança, que desconsidere seu sofrimento ante a 

separação desnecessária de seus cuidadores. Obtendo-se, assim, maior proteção aos Direitos 

Fundamentais dos menores. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das 

Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: 

Almedina, 2014, p.19, 21, 78, 79, 84 e 85. 
734Silmara Domingues Araújo Amarilla pondera que, se em um primeiro momento é possível afirmar que 

o exercício da paternidade serviu como instrumento para superação/mitigação dos obstáculos impostos 

pelas altas taxas de mortalidade infantil, no afã de incrementar a mão de obra doméstica e, 

consequentemente, os rendimentos familiares (função econômica). Num segundo estágio, com a 
progressiva adoção do trabalho assalariado, industrialização dos meios de produção e migração da 
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Ana Carolina Teixeira
736

 relata que as diretrizes constitucionais e 

estatutárias dirigidas à população infanto-juvenil ressaltam a função promocional do 

Direito. E, por isso, a relação entre pais e filhos passou a perquirir, como objetivo 

maior, a tutela da personalidade do menor, e, pois, o pleno exercício dos respectivos 

Direitos Fundamentais. Para que possam, nesse contexto, edificar sua dignidade 

enquanto sujeitos, exigindo, assim, das responsabilidades parentais, a construção da 

autonomia responsável dos filhos
737

 – e isso sob a égide da paternidade responsável e da 

proteção integral na perspectiva do melhor interesse da criança e do adolescente
738

. 

                                                                                                                                          
economia doméstica para o ambiente fabril, evidenciam a assunção de funções parentais diferenciadas; 

avocando pais e mães para o papel de provedores da educação, da assitência moral e afetiva da prole 

(função educacional e assistencial). Assim, sob um prisma mais abrangente, o que se presenciou foi o 

deslocamento das vertentes econômica, política, religiosa e procriativa, prestigiadas pela família de 

outrora, para a função de ambiente propício à vivência afetiva, espaço de conformação e consolidação dos 

laços de afeto, rota para a realização pessoal do indivíduo e consagração de sua felicidade. Que, em um 
único movimento, a um só tempo, centrípeto e centrífugo, erigiu a figura do ser humano e seus valores ao 

âmago da concepção familiar, seguindo o caminho inverso e deslocando para as bordas as relações de 

cunho patrimonial. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da 

parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.33. 
735 Conforme Luis Edson Fachin, sempre que os direitos da criança e do adolescente forem violados, 

efetiva ou potencialmente, faz-se necessária a pronta intervenção estatal; assegurando que essa pessoa, 

ainda em desenvolvimento, venha a ter a possibilidade concreta de construir a sua personalidade de 

acordo com as suas próprias escolhas, garantindo-lhe a sua liberdade positiva. FACHIN, Luiz Edson. 

Famílias – entre o público e o privado. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do VIII 

Congresso Nacional do IBDFAM. Família: entre o público e o privado. Porto Alegre: Magister; Belo 

Horizonte: IBDFAM, 2012, p.164. Patrícia Branco e João Pedroso apontam uma tendência de 

“publicização” da família, isto é, um aumento da intervenção estatal com vista a regular as consequências 
sociais das escolhas familiares pelos indivíduos, em particular no que toca às relações entre pais e filhos, 

em nome do interesse superior das crianças. Assim, ao lado da contratualização das relações entre casais, 

encontramos na institucionalização das relações de filiação, reflexos jurídicos de que, na sociedade 

contemporânea, a estabilidade e indissolubilidade das relações familiares tendem a mover-se do campo 

conjugal para o campo filial. BRANCO, Patrícia; PEDROSO, João. Mudam-se os tempos, muda-se a 

família. As mutações do acesso ao direito e à justiça de família e das crianças em Portugal. In: Revista 

Crítica de Ciências Sociais, nº 82, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.55-83, 2008, p.61. 
736TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p.130. 
737

Luciana da Fonseca Lima Brasileiro constata que a Constituição modificou profundamente a gênese 

das estruturas básicas que sustentam o poder familiar; uma vez que, atualmente, passou a representar a 
autoridade natural exercida pelos pais em relação aos filhos. Porém, encarados agora, como pessoas 

providas de dignidade, e, exatamente por isso, necessitam do afeto e da convivência familiar. Um múnus 

legalmente estabelecido do qual não se pode fugir, tendo em conta a especificidade dos deveres dos pais 

expressamente estabelecidos para com sua prole, que deixa pouco espaço para o “poder”. Entretanto, tal 

relação é tão sublime que, salvo algumas exceções, constitui antes um deleite que propriamente uma 

árdua e incômoda obrigação. BRASILEIRO, Luciana da Fonseca Lima. As vicissitudes da filiação: os 

filhos da reprodução artificial heteróloga sob a ótica do consumo. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito 

contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.234 e 

235. 
738Guilherme Calmon Nogueira da Gama anota que, embora tais princípios, assim como os demais, não 
estabeleçam uma previsibilidade objetiva de conduta e, pois, não apresentem conceitos predeterminados, 
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A atual Constituição da República Portuguesa estabelece como tarefa 

fundamental do Estado garantir os Direitos e Liberdades Fundamentais a seus cidadãos 

indistintamente. Haja vista considerar que todos eles gozam da mesma dignidade social 

e, por isso, são iguais perante a lei (arts.9º, 12º e 13º). Reconhece, ainda, em seu art.26º, 

uma série de outras garantias à pessoa, dentre as quais se destacam: o direito à 

identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à 

cidadania, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, bem como a proteção legal 

contra quaisquer formas de discriminação, etária inclusive. Logo, resta evidente que o 

constituinte português reconhece e dispensa às crianças a tão sonhada possibilidade 

jurídica de exercer Direitos Fundamentais básicos –– que até bem pouco lhes vinha 

sendo negada. E mais, em face de sua especial condição de vulnerabilidade, assegura-

lhe, no art.69º, especial proteção, tanto por parte do Estado, quanto pela sociedade, no 

sentido de promover seu desenvolvimento integral. Protege-a de toda e qualquer forma 

de abandono, discriminação, opressão ou exercício abusivo da autoridade familiar ou 

institucional. 

Da mesma forma, o Acordão proferido pelo Tribunal da Relação de 

Guimarães, em 28-02-2019, na apelação 212/10, consultado emwww.dgsi.pt, confirma 

ser a família uma instituição que proporciona estabilidade, segurança, aceitação 

pessoal
739

. E, exatamente por isso, vem assumindo, cada vez mais, relevante papel no 

processo de desenvolvimento e socialização da criança
740

, como entidade estruturante 

de sua personalidade, proporcionando-lhe o aprimoramento das capacidades 

intelectuais, sociais, psicológicas e afetivas indispensáveis à maturação do ser 

                                                                                                                                          
deixando certa margem ao exegeta, que necessita ser preenchida com as circunstâncias da moldura fática 

concreta. Jamais devem ser encarados como mera recomendação ética, mas, sim, como diretriz 
determinante nas relações mantidas entre crianças e adolescentes com seus pais, a sociedade civil e o 

Estado. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 

Paulo: Atlas, 2008, p.80. 
739Machteld Vonk sustenta que deve sempre ser aplicada à criança a interpretação legal que lhe melhor 

privilegie e promova seu respectivo interesse superior, devendo, a família, procurar amoldar-se a ela, e 

não o contrário. VONK, Machteld. Children and Their Parents – A Comparative Study of the Legal 

Position of Children with regard to their intentional and biological parents in English and Dutch Law. 

Mortsel: IntersentiaPublishers, 2007, p.281. 
740 Conforme Hugo Manuel Leite Rodrigues ao longo do tempo, com especial relevância para o Século 

XX, as responsabilidades parentais foram centrando-se, gradualmente, nos menores. RODRIGUES, Hugo 

Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das responsabilidades parentais. Centro 
de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 13. 

http://www.dgsi.pt/
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humano
741

. Exatamente por isso, concluiu que, em Portugal, o superior interesse da 

criança é o princípio fundamental que rege as jurisdições de família e menores
742

. 

Portanto, será este o valor a se ter em conta num processo em que se discuta o destino 

de uma criança/adolescente; sobrepondo-se, pois, a quaisquer valores de natureza 

diferente. 

Outro fato que apresenta grande relevância é o valor intrínseco e 

prospectivo das futuras gerações como exigência ética de realização de vida digna para 

todos. Ensejando, assim, a ideia de privilegiar o melhor interesse da criança, partindo do 

pressuposto de que os menores devem ser compreendidos como sujeitos de direito
743

, 

ainda que em especial condição de desenvolvimento. Assim sendo, ao se confrontar a 

verdade biológica com a socioafetiva, as peculiaridades de cada caso devem ser levadas 

                                                
741Susana Almeida lembra que o Tribunal de Estrasburgo, no exercícico da interpretação evolutiva, optou 

pela noção alargada de família, estendendo, a tutela do art.8º da Conveção Europeia dos Direitos 

Humanos, aos laços familiares originados fora do casamento. Reconhecendo e privilegiando, assim, a 

mutação dos padrões elegidos pelas sociedades instantes. Da mesma forma vem, a jurisprudência do 

referido Tribunal, igualmente, influenciando os contornos de estabelecimento da filiação vigentes nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados contratantes. Promovendo sua atualização à luz das concepções 

hodiernamente existentes no espaço europeu; enunciando, para tanto, um conjunto de princípios que 

privilegia o interesse superior da criança. Buscando um equilibrío entre as verdades biológica e 

sociológica, garantindo, em igual medida, o reconhecimento, o respeito e a promoção da vida familiar, 

tanto aos pais de fato, quanto aos pais naturais. ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) 

familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de 
família. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2008, p.165, 182, 193 e 195. 
742Maria Clara Sottomayor registra que a autonomia obtida pelo Direito das Crianças representou 

significativo avanço cultural, social e político; uma vez que, a partir de então, seu objeto de estudo 

centrou-se na pessoa da criança, enquanto indivíduo, e não mais como membro integrante de uma família, 

por isso, objeto passivo de proteção. Evidenciando, dessa forma, o aumento da preocupação do Estado e 

da sociedade com o seu bem-estar, a qual passou, no âmbito das relações paterno-filiais, a ocupar uma 

posição de igual dignidade em relação a seus pais; que, agora, passam a desempenhar responsabilidades e 

deveres de cuidado e educação, respeitando tanto suas aptidões físicas e intelectuais, quanto seus afetos. 

Assim sendo, referido ramo do Direito, conduzido pelo superior interesse da criança, assume um caráter 

finalístico, cujo escopo principal é promoção dos direitos da criança e seu bem-estar físico e psíquico. 

SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 
2014, p.30 e35. 
743Paulo Lôbo afirma que a assunção de Direitos Fundamentais, em face da criança, resulta de seu 

reconhecimento como sujeito de direitos próprios, já que a responsabilidade com sua formação integral, 

em respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento, é muito recente na história da humanidade. 

Haja vista a concepção, até então existente, pregava a submissão absoluta do filho aos desígnios quase 

ilimitados do pai; sendo, a criança, tida, antes, como um objeto de cuidado e correção que, propriamente, 

sujeito próprio de direitos. Fora da família a situação era ainda pior, pois, ante sua condição irregular os 

filhos ilegítimos não podiam sequer ser juridicamente reconhecidos pelos pais. Contudo, atualmente, a 

entidade familiar gera, em relação a cada um de seus membros, o chamado estado de família. Que, 

concebido como um atributo da pessoa humana, engendra direitos subjetivos exercitáveis; tanto que quem 

não estiver investido neste estado pode buscar judicialmente a tutela jurídica para obtê-lo, a exemplo o 

reconhecimento forçado do Estado de filiação. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2018, p. 48 e 34. 
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em conta
744

 para, consoante as circunstâncias da situação concreta
745

, apurar qual delas 

contempla o melhor interesse dos filhos
746

. 

Maria Clara Sottomayor
747

 assinala que as sociedades que optaram em 

adotar a concepção biológica de parentalidade, além de não valorizar a criança enquanto 

pessoa, ainda concorrem para o descumprimento corriqueiro das suas necessidades 

específicas. Revelando o conceito admitido de maternidade/paternidade, o modelo de 

sociedade que pretendemos nos tornar, sendo imprescindível, para o progresso, tanto do 

bem-estar das crianças, quanto do ente social em si, a noção de laços familiares que 

invoquem o melhor de nós mesmos. Que motivem a nossa sensibilidade ética e a nossa 

disposição para fazer o bem; exigindo a evolução da ordem jurídica no sentido de 

atribuir maior responsabilidade e respeito aos interesses alheios e bem-estar da 

comunidade. Com maior razão, ao se tratar das crianças, uma vez que estas – por 

dependerem completamente de seus pais para se desenvolverem – clamam que as regras 

                                                
744Ratificando Helena Bolieiro e Paulo Guerra esclarecem que o legislador português não definiu o que 

viria a ser o interesse do menor, precisamente para que este conceito fosse adaptável à variabilidade e 

imprevisibilidade de cada caso em concreto.  BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A 

criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos principais institutos do direito da família 

e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, p.156. A título ilustrativo, Susana 

Costa cita um caso de investigação de paternidade em que a mãe indicou como pretenso pai seu próprio 

irmão. O que levou o Ministério Público a considerar de imediato tratar-se de uma situação de incesto e, 

como tal, que não deveria aprofundar-se mais no caso. Invoca-se, como a lei o determina, o superior 
interesse da criança, neste caso, claramente, identificado com a reposição da ordem natural e tradicional 

da família. Tratando-se de uma situação que põe em causa a reputação e a integridade da instituição 

familiar, a referência explícita ao interesse do menor é subordinada à necessidade de lidar com a situação 

de incesto. A identificação do pai biológico, neste caso, não significa que seja de fato aplicado o princípio 

de que o menor tem direito a conhecer o seu pai e o Estado tem o dever de fazer cumprir esse direito. 

Assim, embora sendo assumidas como verdadeiras as declarações prestadas pela mãe de que o seu filho 

seria fruto de uma relação incestuosa com um irmão seu, a lei não permite a perfilhação de parentes em 

linha colateral. Sendo clara a inviabilidade da ação e, portanto, qualquer diligência suplementar 

tornava-se supérflua. COSTA, Susana. (S)em nome do pai. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, 

Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.171-194, 2009, p.184. 
745

Ricardo Lucas Calderón corrobora que a incidência dos Direitos Fundamentais sobre as relações 
familiares deveráter em conta, necessariamente, o imprescindível e aconselhável diálogo das fontes; de 

modo a encontrar, somente na apreciação do caso concreto a melhor solução. CALDERÓN, Ricardo 

Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.137. 
746Nesse sentido, Bruna Razera e Fernanda Oltramari lembram que, quando uma família é originada a 

partir do afeto, seus laços se pautam no amor e no respeito às diferenças. Dessa forma, pressupõe-se que o 

atendimento às necessidades do menor seja tido como prioridade, com o escopo de que este alcance um 

desenvolvimento psíquico satisfatório. Sendo, nesse mister, a relação com aquele que cuida determinante 

na formação da personalidade. RAZERA, Bruna; OLTRAMARI, Fernanda. O afeto e o cuidado nas 

relações familiares: construindo os alicerces de uma nova casa. Revista Síntese de Direito de Família. 

v.15, n.78, São Paulo: Síntese/IOB, jun./jul. 2013, p.37. 
747SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica 

versus Relação Afectiva. Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de 
menores – Prof. Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.33, 34 e 37. 
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jurídicas adotadas, para a resolução dos conflitos judiciais em que sejam envolvidas, as 

valorizem antes, que, propriamente, os direitos dos adultos sobre si. Assim sendo, na era 

dos direitos da criança, o núcleo essencial a ser protegido, neste tipo de demanda, 

passou a centrar-se nesta e não mais nos interesses do adulto
748

. Logo, o que deve ser 

levado em consideração, num eventual processo de regulação do poder paternal, não é a 

personalidade dos progenitores analisada em abstrato, mas, sim, a pessoa da criança, 

suas necessidades, sentimentos e emoções
749

. 

 

3.5.1. Princípios específicos para a proteção da criança e do adolescente 

 

A nova fase dos direitos da infância, inaugurada com a Convenção 

Internacional Sobre os Direitos da Criança em 1989, trouxe uma perspectiva diferente 

para a ótica que até então era dirigida aos menores
750

, fazendo surgir um novo ramo 

jurídico, o do Direito das crianças
751

. Basicamente fundado em três pilares 

                                                
748Para a autora processos que tenham por objeto a decisão do destino de uma criança, exigem do 

julgador, antes, a compreensão do sofrimento desta, que, propriamente, dos problemas ou frustrações dos 

adultos. Logo, o cerne exigido pelo interesse superior do menor que impõe ser considerado, não se 

encontra nas condições subjetivas dos pais ou mesmo sua capacidade parental abstratamente analisada, 
mas, sim, na pessoa da criança, com suas necessidades afetivas, sentimento e emoções. SOTTOMAYOR, 

Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 2014, p.246 e 253. 
749Nesse sentido, Valério Pocar e Paola Ronfoni ressaltam a transformação pela qual passou o papel do 

filho na família; ilustrando que a construção piramidal e hierárquica na qual o menor ocupava a escala 

mais baixa, fora substituída por um círculo em cujo núcleo fora colocado o filho e cuja circunferência é 

desenhada pelas recíprocas relações com seus genitores, que sempre gravita ao redor desse centro. 

POCAR, Valério; RONFANI. Paola, La famiglia e il diritto, Roma: Laterza, 2001, p. 207. 
750Margarida Mesquita destaca, na área jurídica, a importante mudançaem relaçãoao reconhecimento do 

relevante papel desempenhado pelas crianças nos dias atuais. Ressaltando, como o principal marco nesta 

matéria, a aprovação na ONU da Convenção sobre os Direitos da Criança; não só porque vincula os 

Estados que a ratificaram, mas, também, porque nela se encara a criança como sujeito de direito, 
refletindo uma visão mais contemporânea, que lhe confere direitos que vão muito além da proteção e 

provisão. MESQUITA, Margarida. Parentalidade e filiação – os tempos modernos. 1a ed. Edição. 

Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 03 jun 2019]. Disponível na 

internet:<URL:http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/Parentalidade_e_filiação.pdf.>. ISBN978-

972-9122-98-9. 
751Silmara Domingues Araújo Amarilla observa, conforme essa nova concepção, que, inicialmente, 

reconhceu-se às crianças apenas um estado de extrema vulnerabilidade no sentido de garantir sua integral 

proteção por meio de políticas legislativas diferenciadas; proporcinando-as uma espécie de assitência 

segregativa. Porém, num segundo momento, prestigiaram-se os particulares interesses e necessidades dos 

infantes; os quais passaram de meros expectadores da sua história a autênticos protagonistas. 

Consolidando-se, assim, a ideia da criança cidadã; um novo agente na democracia internacional. Sendo-

lhe assegurados, não apenas a condição de sujeito de direitos, mas, igualmente, a prerrogativa de 
intelectualmente capazes, aptos a perceber, refletir e opinar sobre a realidade à sua volta. AMARILLA, 
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fundamentais: a) o melhor interesse do menor, premissa mestra de observação 

obrigatória sobre a qual deve ser interpretada, integrada e aplicada toda a normatividade 

relativa à infância/adolescência. Constitui limite lógico à discricionariedade quando da 

adoção de medidas e decisões relativas ao tema; b) o infante como sujeito de direito, 

passando a lhes ser reconhecidos, enquanto direitos subjetivos, todo um arcabouço de 

garantias e prerrogativas inerentes à sua especial condição de personalidade em 

formação, sendo, inclusive, suscetível de exigibilidade judicial se necessário; c) o 

exercício de Direitos Fundamentais e seu correspondente vínculo com a 

responsabilidade parental –– cujo único fim é proporcionar à criança a proteção e os 

cuidados necessários ao seu desenvolvimento integral no sentido da realização pessoal 

da respectiva existência
752

, e, exatamente por isso, deve diminuir conforme avança a 

idade do filho, até que atinja sua autonomia plena
753

. 

Rodrigo da Cunha Pereira
754

 assinala uma proximidade muito grande em 

relação aos três princípios específicos para a proteção do público infanto-juvenil, ao 

afirmar que um pressupõe o outro. Desta feita, o princípio do melhor interesse da 

criança é um veiculador da proteção integral; que, por sua vez, contém em seu bojo o 

princípio da parentalidade responsável. 

                                                                                                                                          
Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição 

dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.94. 
752Helga Castro recorda que o ethos da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança corporifica 

a afirmação de uma necessidade coletiva de proteção dos menores; cabendo, nestes termos, aos Estados, 

assegurar-lhes todos os direitos inerentes ao pleno exercício da respectiva cidadania. Contudo, tal 

concepção de direitos não se restringe a uma perspectiva meramente individualista, muito pelo contrário; 

constituindo, na verdade, uma manifestação de solidariedade, de justiça social, de distribuição mais justa 

e equitativa, enfim, uma manifestação de “progresso social e elevação”, tal como bem referido no 

preâmbulo da própria Convenção. CASTRO, Helga Cláudia Fernandes Ribeiro Teixeira e. Novas 

conquistas… direitos que faltam…: a participação das crianças na construção social.  Revista de 

Psicologia da criança e do adolescente. v. 07, n. 1-2, pp.245-262, jan.- dez, 2016, p.247. 
753Agostinho Reis Monteiro esclarece que os Direitos Humanos Fudamentais importam na ética de 
reconhecimento e primado absoluto da pessoa humana. Cuja dignidade é, ao mesmo tempo, fonte e 

finalidade dos direitos universais. Com força jurídica para a satisfação de exigências, políticas, 

econômicas e pedagógicas, dentre outras. E, mais especificamente, em relação às crianças, dizem respeito 

ao conjunto de valores morais que devem ser respeitados/observados pelos adultos nas respectivas 

relações com os menores, à luz dos direitos que lhes são universalmente reconhecidos. MONTEIRO, 

Agostinho Reis. Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.74. Da mesma forma, o 

Parecer nº 8/91 do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República Portuguesa, homologado por 

Despacho do Secretário da Saúde em 7 de julho de 1992, enxerga, no superior interesse do filho, 

simultaneamente, a verdadeira razão de ser, critério e limite do poder paternal. 
754PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.127. 
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3.5.1.1. Proteção integral 

 

O arts. 69º e 70º da Constituição Portuguesa estabelecem, 

respectivamente, que as crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com 

vista ao seu desenvolvimento integral
755

. Especialmente contra todas as formas de 

abandono, discriminação e opressão; bem como contra o exercício abusivo da 

autoridade na família e nas demais instituições. Gozando, os jovens, de especial 

proteção para efetivação dos seus direitos econômicos, sociais e culturais. Devendo a 

política de juventude apresentar, como objetivos prioritários, o desenvolvimento da 

personalidade; a criação de condições para a sua efetiva integração na vida ativa; o 

gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade. Para tanto, o Estado, em 

colaboração com as famílias e a sociedade civil em geral, fomentará e apoiará as 

organizações juvenis na prossecução destes objetivos. 

Já é dever da família, da sociedade e do Estado, nos termos do art. 227º 

da Constituição Brasileira vigente, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade
756

, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
757

. 

                                                
755Martha de Toledo Machado recorda que é exatamente esta vulnerabilidade, esta desigualdade inerente e 

intrínseca, que autoriza a reduçãoda amplitude da incidência do princípio da igualdade. Que, sob a ótica 

doestabelecimento de um sistema especial de proteção, retira crianças e adolescentes da vala comum do 

homem médio. Determinando que o ordenamento lhesconfira um tratamento mais abrangente, no sentido 

de equilibrar a desigualdade de fato. Para que, atingindo a igualdade jurídica substancial, enão meramente 

formal, possam ter assegurados uma condição diferenciada, cuja personalidade, ainda em 

desenvolvimento, tanto necessita e impõe. MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de 

crianças e adolescentes e os direitos fundamentais. Barueri: Manole, 2003, p. 119. 
756Nos termos da Lei 8.060/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)a garantia de prioridade 
compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de 

atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução 

das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude. Destacando, ainda, que, na interpretação desta lei, levar-se-ão em 

conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
757Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar e Clara Cardoso Machado Jaborandy relatam que, na elaboração 

da Carta Política Brasileira, o constituínte levou em conta as profundas desigualdades e ausência de 

direitos dos cidadãos. Concentrando, em vários dispositivos, o dever do Estado em promover e garantir o 

exercício dos Direitos Fundamentais a todos e a cada um. Mormente, àqueles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, inaugurando, assim, expressamente, um novo paradigma na proteção da 
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Seguindo as diretrizes constitucionais, no Brasil, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabeleceu uma série de normas protetivas, segundo as quais, a criança 

e o adolescente gozam de todos os Direitos Fundamentais inerentes à pessoa humana
758

, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei. Sendo-lhes asseguradas ––

independentemente de quaisquer formalidades –– todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. Estabelecendo, inclusive, ser 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. Adotando para tanto, no sentido de 

garantir uma proteção mais efetiva aos peculiares direitos imanentes à frágil condição 

infanto-juvenil, a teoria da proteção integral
759

. 

                                                                                                                                          
criança e do adolescente. No sentido de dirimir qualquer tipo de dúvida acerca da prioridade absoluta dos 

menores quando da implementação das políticas públicas. GOLDHAR, Tatiane Gonçalves Miranda; 

JABORANDY, Clara Cardoso Machado. Em busca da função social da adoção: desconstruindo mitos 

sobre a adoção intuito personae. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; 

OLIVEIRA, Catarina Almeida de. (Coords.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em 
homenagem a Paulo Luiz Neto Lôbo. Salvador: Juspodium, 2010, p.350. 
758Águida Arruda Barbosa assinala que, o princípio da Proteção Integral, reconhece a ocorrência do 

conflito familiar quando os papéis e funções intrínsecos da esfera privada encontram-se invertidos ou 

suprimidos. Acarretando um desvio da ordem natural das coisas e desencadeando um conflito relacional, 

afetivo e de comunicação. Tal atividade interventiva estatal, atualmente, é realizada, não mais no intuito 

de culpar e punir; paradigma já efetivamente ultrapassado; mas, sim, para assegurar o desenvolvimento da 

personalidade. Tratando-se da ética do cuidado exercida pelo Judiciário para o 

estabelecimento/restabelecimento de papéis e funções. BARBOSA, Águida Arruda. Espacialidade 

privada. Boletim do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM, n.70, ano. 11, set./out. 2011, 

p.11. 
759

Roberto Elias ressalta que a proteção integral há de ser entendida como aquela que abrange todas as 
necessidades de um ser humano para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. ELIAS, Roberto 

João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.2. No 

mesmo sentido, Silmara Domingues Araújo Amarilla ratifica que, o modelo constitucionalmente eleito 

para a proteção de crianças e adolescentes, se funda na responsabilidade conjunta e solidária da família 

(que deve ser compreendida em seu aspecto mais amplo, não se encontrando, pois, confinada ao núcleo 

restrito de pais e mães; compreendendo, assim, um complexo de relações bem mais extenso, que abarca 

avós, tios, irmãos, padrinhos e padrastos), da sociedade e do Estado. Dessa forma, nas situações em que 

faltar ou falhar qualquer um deles, poderão ser chamados os demais com o fito de assegurar o respectivo 

interesse superior. Restando claro que, sua personalidade jurídica, desde os seus mais tenros anos, 

independe da prerrogativa de poder, por si só, exercer seus direitos fazendo valer seus interesses. 

Corporificando uma eloquente manifestação dos avaços do Direito de Família rumo à sua própria e 

particular humanização. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da 
parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.99. 
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Para Rodrigo da Cunha Pereira,
760

 a proteção integral se justifica pela 

própria condição de pessoa humana em desenvolvimento, cuja fragilidade e 

vulnerabilidade extremas exigem um regime especial de proteção; com o objetivo de 

ofertar ambiente apropriado que garanta seu regular desenvolvimento enquanto pessoa 

humana. Para, futuramente, se tornarem indivíduos estruturados e capazes de se 

autogovernar. Assim, a doutrina da proteção integral, por se encontrar em estreita 

consonância com a cláusula de tutela da pessoa humana, vai muito além da simples 

regulamentação da conduta omissiva pela ausência de prática de qualquer ato 

atentatório ao crescimento normal da criança e do adolescente; estabelecendo, 

principalmente, a realização de um comportamento comissivo, que promova a 

personalidade do menor. 

Na mesma direção, Ana Carolina Teixeira
761

 relata que crianças e 

adolescentes ganharam proteção especial qualitativamente diferenciada ante a 

vulnerabilidade própria de quem se encontra em plena fase de construção da sua 

personalidade e dignidade. Esse fato resvalou, de forma inevitável, nas relações 

parentais – que aos poucos foram se despindo de aspectos eminentemente formais para 

se tornarem mais efetivas e afetivas, com o escopo de promover uma sólida edificação 

da personalidade dos filhos. 

 

3.5.1.2. Melhor interesse da criança 

 

Rodrigo da Cunha Pereira
762

 anota que, este princípio originou-se da 

mudança havida na estrutura familiar nos últimos tempos; por meio dela, a família, ao 

despojar-se da sua função econômica, tornou-se um núcleo de afetividade, locus do 

amor, sonho, afeto e companheirismo –– cujo valor intrínseco não mais reside na falsa 

paz doméstica, que já não precisa, a todo custo, ser preservada; mas, sim, na realização 

                                                
760PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.91 e 132. 
761TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A (des) necessidade da guarda compartilhada ante o conteúdo das 

responsabilidades parentais. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 

2008, p.301. 
762PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.148-150. 
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pessoal de seus membros. Ganhando o menor, diante desse quadro, especial destaque no 

ambiente familiar, uma vez que, ainda, não dispõe de maturidade suficiente para 

conduzir a própria vida sozinho. Por isso, devem-se preservar, ao máximo, aqueles que 

se encontram em situação de fragilidade. Gozam, assim, de posição privilegiada na 

família e impondo ao Direito a criação de novos institutos que viabilizem esse intento. 

Desta feita, nada melhor para assegurar juridicamente tais mudanças que o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente –– exímio veiculador da Proteção Integral 

e idissociável da parentalidade responsável. 

Contudo, a ideia de proteção ao bem-estar da criança não chega, 

propriamente, a ser uma novidade para o Direito de Família
763

. Nomeadamente em se 

tratando de minimizar as consequências oriundas do rompimento da sociedade conjugal, 

quiçá de fazer cessar situação de perigo a que foi exposto o menor, com a limitação das 

responsabilidades parentais. O Código de Napoleão, já em 1804, determinava que o 

poder paternal fosse exercido em prol do interesse superior da criança; sendo, 

exatamente, este, simultaneamente, sua justificação e limite. Veio a ingressar, na seara 

do Direito Internacional, apenas em 1959, por meio da Declaração dos Direitos da 

Criança. Quando, a partir daí, se tornou amplamente reconhecido/protegido por várias 

constituições e leis de forma bastante contundente e efetiva. Porém, como todo 

princípio, é dotado de generalidade e abstração, e, embora não apresente um conteúdo 

predeterminado –– porquanto sua concreta determinação é suscetível às peculiaridades 

de cada caso em concreto
764

 –– encontra no reconhecimento, promoção e proteção da 

dignidade e autonomia da criança seu âmbito de proteção irrestringível
765

. 

                                                
763Conforme Tânia da Silva Pereira sua origem remonta ao instituto do parens patriae, prerrogativa da 

Coroa para intervir e proteger os que não podiam fazê-lo por conta prórpia. PEREIRA, Tânia da Silva. O 

melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.1. 
764 Hélder Roque enaltece que, em relação aos conceitos indetermindaos, a atuação judicial não se resume 

a simples declaração do Direito por meio do método subsuntivo. O que ocorre, na verdade, é a criação do 

prórpio Direito concreto que, em face da peculiaridade dos fatos e da interpretação que deles faz o juiz, 

tendo em conta as mudanças sociais e a evolução dos costumes, busca a adequação deles à norma 

objetivamente posta. Que, por força de certa margem de discricionariedade conferida pelo legislador, 

faculta-lhe a possibilidade de decidir conforme a equidade; evidentemente, dentro de um limite já prévia e 

legalmente estabelecido. ROQUE, Hélder. Os conceitos jurídicos indeterminados em Direito da Família e 

sua integração. Lex Familiae. ano II. n.4. Coimbra: Coimbra, 2005, p.95. Na mesma direção, Rodrigo da 

Cunha Pereira, questiona como seria possível averiguar o conteúdo deste princípio; haja vista o conceito 

de melhor interesse serbastante relativo, podendo, o entendimento sobre seu conteúdo, sofrer inúmeras 

variações culturais, sociais e axiológicas. Sendo, exatamente por esta razão, que a definição de mérito, do 

que é o melhor ou não para o menor, só pode ser aferidaante as peculiaridades do caso concreto; 
conforme aquela situação real específica, com os contornos próprios já previamente definidos. Desta 
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Malgrado confira ao intérprete certa margem valorativa, como ínsito a 

qualquer outro princípio, que, em face do alto grau de subjetividade que carrega 

consigo, não estabelece uma previsibilidade objetiva de conduta, mas, apenas, indica 

um fim a ser atingido ou valor a ser resguardado
766

; pode facilmente ter seu âmbito de 

atuação ampliado ou restringido conforme as peculiaridades de cada caso em 

concreto
767

. Exige, tão somente, que seu núcleo essencial permaneça incólume
768

. No 

                                                                                                                                          
feita, a relatividade e o ângulo pelo qual se podem verificar qual a decisão mais justa passa, 
inevitavelmente, por uma subjetividade que veicula valores morais perigosos. Necessitando, pois, para a 

efetiva aplicação do princípio, que atenda verdadeiramente ao interesse dos menores. Procedendo, em 

cada caso, a uma distinção nítida entre a moral/ética do julgador e o real interesse superior do tutelado. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.91. 
765Agostinho Reis Monteiro elucida que o interesse superior da criança é um princípio altamente 

dinâmico, que apresenta múltiplas dimensões: física, afetiva, moral, estética, intelectual, social. Porém, 

sua premissa maior, consiste no direito a ser ouvida sobre todos os assuntos que lhe digam respeito; 

conforme sua idade e maturidade. De fato, quando se procura agir no interesse de alguém, deve-se 

procurar saber o que ela pode e pretende dizer acerca do que lhe interessa. Sendo imperioso encontrar o 

justo equilíbrio entre a necessidade de proteção e o direito de participação do infante. Mencionando, 
ainda, o art.8º do Código da Infância e Adolescência da Colômbia que entende o interesse superior do 

menor como o imperativo que obriga a todos a garantir a satisfação integral, e simultânea, de todos os 

seus Direitos Humanos, que são universais, prevalecentes e interdependentes. MONTEIRO, Agostinho 

Reis. Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.82, 83 e 96. Ainda em relação ao 

direito à audição por parte do menor, o Comentário Geral nº 12 do Comitê dos Direitos da Criança em 20-

07-2009, estabeleceu que, em assuntos repercutam sobre si, a criança tem o direito de ser ouvida; bem 

como, de ter sua opinião levada em conta quando da determinação do respectivo interesse superior. Por 

seu turno, reconheceu o Supremo Tribunal de Justiça Português, no Acórdão de 07-02-2008, Revista n.º 

4593/07. 1.ª Secção, consultado em www.dgsi.pt, não existir na legislação pátria idade mínima para a 

audição do menor acerca dos respectivos interesses. Devendo, pois, em cada situação em concreto, ser 

verificada a necessidade/possibilidade da oitiva. Sopesando a respectiva idade e grau de maturidade. 

Igualmente, o art.12 da Convenção dos Direitos da Criança de 1989, estabelece que os Estados signatários 
devam garantir à criança, com capacidade de discernimento, o direito de exprimir livremente sua opinião 

acerca das questões que sobre si incidam, respeitados a respectiva idade e nível de maturidade. 
766Para Marta Marília Tonin o verdadeiro sentido da expressão ultrapassa, e muito, os limites do Direito; 

posto que, não se apresenta como uma regra jurídica. Consistindo, na verdade, na derradeira ratio que 

fundamenta a decisão do juiz. TONIN, Marta Marília. O princípio do melhor interesse da criança e os 

limites do direito: uma análise da jurisprudência brasileira. Tese de Doutoramento, Curitiba, 

Universidade Federal do Paraná, 2001, p.67. 
767

José da Costa Pimenta observa que o julgador deve ter em conta, primordialmente, o interesse concreto 

dos filhos, procedendo a uma individualização judiciária dos casos que se amoldem à hipótese legal, 
privilegiando as necessidades materiais, morais, emocionais, mentais e espirituais do menor. Porém, 

sempre cônscio de que cada caso é dotado de moldura fática única, o que, por si, já justificaria a variação 

das medidas a serem adotadas conforme as respectivas especifidades levantadas; não comportando, pois, 

soluções padronizadas e, como tal, idênticas para todas as questões impostas. PIMENTA, José da Costa. 

Filiação.  4. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 2001, p.27. 
768Ana Carolina Teixeira e Maria de Fátima Freire Sá asseveram que, o menor, foi erigido ao centro da 

entidade familiar, quando da sua mudança funcional. Passando a desempenhar o papel de protagonista, 

justamente pela especial e frágil condição de personalidade ainda em desenvolvimento. Sendo, 

exatamente nessa fase de edificação do caráter e dos valores que regerão sua vida, que demanda maior 

cuidado para que alcance seu completo bem-estar. Mobilizando-se, para tanto, família e sociedade nesse 

sentido. Justificando-se tamanha gama protetiva, primordialmente, pelo fato de que não se encontram, 
ainda, na fase do exercício pleno dos respectivos Direitos Fundamentais. Uma vez que sua vontade, em 

http://www.dgsi.pt/
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entanto, não deve ser encarado como um conceito multiforme cuja equivalência dos 

discursos formais justificaria interesses diversos, conferindo ao juiz um cheque em 

branco a ser livremente preenchido. Haja vista o melhor interesse da criança não 

constituir uma definição vazia, suscetível de atribuição precária e instável. Deve, sim, 

proteger e promover a estabilidade da vida familiar da criança –– tem como norte 

orientador seu bem-estar e desenvolvimento físico e mental sadio
769

. 

Ora, não paira mais a menor dúvida de que, nos dias atuais, a criança não 

mais representa um adulto em miniatura, cidadão de segunda classe, um ser inanimado, 

sem vontade própria ou sentimentos
770

. Logo, sendo enxergada como pessoa humana, 

deve ter todos seus direitos reconhecidos e protegidos, principalmente, ante sua 

condição de extrema fragilidade física e emocional de indivíduo em formação, que 

exige dependência completa do adulto que lhe serve de referência e exemplo a ser 

seguido. Assim sendo, em última análise, trata o referido princípio de garantir ao menor 

                                                                                                                                          
regra, não é juridicamente válida; além de não terem maturidade suficiente para gerenciar a própria vida, 

sendo, pois, necessário alguém para lhes guiar os passos e auxiliá-los a trilhar seu caminho, até que 

possam, sozinhos, definir os rumos da própria vida e construir sua dignidade com ampla autonomia. 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; SÁ, Maria de Fátima Freire. Fundamentos principiológicos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Revista Brasileira De Direito Das Famílias 

e Sucessões. Porto Alegre: Síntese; Belo Horizonte: IBDFAM, n.26, out./nov. 2004, p.25 e 26. 
769Maria Clara Sottomayorenfatiza que o Direito projeta seus efeitos diretamente sobre a vida das 
crianças, podendo causar-lhes sofrimentos e entraves ao seu regular desenvolvimento. Necessitando, pois, 

neste contexto, assumir uma dimensão interdisciplinar, aberta aos dados das outras ciências, que liberte a 

interpretação da lei do seu caráter meramente lógico-dedutivo, indiferente aos sentimentos e infortúnios 

humanos, e, privilegie a realidade concreta; onde a criança seja a protagonista do processo. Pois, o que 

fica registrado em seu cérebro, o que a forma como pessoa, não são seus genes, mas, as relações afetivas 

com os adultos que assumiram de fato a responsabilidade por ela, ocupando uma posição de substituito 

parental. Assim sendo, ante a incompatibilidade entre os vículos genéticos e afetivos, deveriam prevalecer 

estes últimos. Chegando, inclusive, a defender a inserção expressa de um princípio de respeito aos laços 

afetivos profundos da criança no rol do art.4º da nova versão da Lei de Proteção a Crianças e Jovens em 

Perigo, que estipula os princípios orientadores da intervenção do Estado na família, no sentido de 

restringir a discricionaridade judicial. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse 
da criança? Identidade Biológica versus Relação Afectiva. Volume comemorativo dos 10 anos do curso 

de pós-graduação Protecção de menores – Prof. Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: 

Coimbra, 2008, p.49 e 50. 
770Antônio Augusto Cançado Trindade aduz que os direitos das crianças se desprenderam tanto do patria 

potestas do Direito Romano, quanto da concepção de indissolubilidade do matrimônio do Direito 

Canônico. E, no próprio Direito de Família, enriquecido pelo reconhecimento dos Direitos da Criança no 

plano internacional, o fundamento das responsabilidades parentais passa a ser o superior interesse da 

criança; cujo estatuto ou condição jurídica adquire, enfim, autonomia própria. TRINDADE, Antônio 

Augusto Cançado. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva 

17/02. Condicíon Jurídica y Derechos Humanos del Niño. São José da Costa Rica. Secrataria da Corte, 

série A, ago. 2002. Disponível em:<http://www.corteidh.or.cr/docs/opinioes/serie_17_esp.pdf>. Acesso 
em 03 de agosto de 2018. 
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a reunião e exercício das condições efetivas e necessárias para um desenvolvimento 

salutar, pleno e feliz
771

.  

Maria Clara Sottomayor
772

 ressalta quea política de infância tem sido 

centrada na ideia de recuperação da família de origem, privilegiando, assim, situações 

de confiança da residência de crianças a instituições ou famílias de acolhimento, em 

detrimento da própria adoção
773

. Tal institucionalização chega a prolongar-se por 

muitos anos, durante os quais as crianças continuam privadas de uma família própria, 

adotiva ou biológica; tudo em nome de um excesso de garantismo favorecedor dos 

                                                
771Paulo Lôbo recorda que o princípio inverte a ordem de prioridade. Pois, antes o conflito entre a filiação 

biológica e a socioafetiva, resultante da posse do estado de filiação, era resolvida em prol da primeira, 

enxergando o interesse dos pais biológicos como determinante; raramente contemplando os do filho. O 
que, de certa forma, condizia tanto com a ideia de poder dos pais sobre os filhos, quanto com a 

hegemonia da consanguinidade-legitimidade. Menos que sujeito, o filho era objeto de disputa. Agora, 

com a predominância do interesse do filho, trazida pelo princípio em tela; que norteará o julgador, o qual, 

ante o caso concreto, decidirá se a realização pessoal do menor estará mais bem assegurada com os pais 

biológicos ou não. De toda forma, deve ser ponderada a convivência familiar constitutiva da posse do 

estado de filiação; sendo, exatamente ela, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. LÔBO, Paulo 

Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de 

direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.69. 
772SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A nova lei da adopção. In: SÁ, Eduardo (Coord.). 

Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.87 e 88. 
773João Pinto Monteiro esclarece que, o objetivo central da adoção, deve ser a inserção dos menores no 

seio de uma entidade familiar que, disposta a acolhê-los, proporcione os meios necessários para a 

formação de sua personalidade; retirando-os das instituições onde o Estado insiste em depositá-los. 

MONTEIRO, João Pinto. O direito do adoptado a conhecer as origens biológicas. Lex Familiae. ano IV. 

n.8, Coimbra: Coimbra, 2007, p.70. Por sua vez, Rodrigo da Cunha Pereira, ao analisar questão relativa à 

adoção por homossexuais, discutida na apelação Cível 14.332/98, TJRJ, Rel. Des. Jorge de Miranda 

Magalhães, julgada em 23/03/1999, anotaque, para atenderverdadeiramente ao princípio do melhor 

interesse da criança, é imperioso que se abandone o já arraigado preconceito estigmatizante que nos 

acorrenta a concepções morais há muito já ultrapassadas. Pois, seria preferível, por exemplo, que uma 

criança ficasse em abrigos ao invés de deixá-lasob os cuidados de alguém que, embora revele aptidão para 

dela cuidar, tem uma opção sexualdiferente do que é convencionado como “normal”? Qual a garantia de 
que, se ele for adotado poruma pessoa de preferência heterossexual, terá suas necessidades biopsíquicas 

atendidas? Na verdade, não há garantias, mas apenas tendências. A possibilidade de adaptação de uma 

criança – que seencontra abandonada ou que está institucionalizada - em um núcleo familiar é enorme. E 

se ali nãoexiste violência nem abusos, se as pessoas que o compõem desejam cuidar daquele menor, se 

têmuma conduta ética, certamente o seu melhor interesse estará sendo atendido. O que se deve priorizar é 

o atendimento ao art.43 do Estatuto da Criança e doAdolescente, que determina o deferimento da adoção 

quando esta apresentar reais vantagens parao adotando; além de fundar-se em motivos legítimos. A priori, 

identificam-se ambos os pressupostosno julgado acima citado, pois, a única condição obstativa alegada à 

referida adoção seria a condiçãosexual do adotante. Felizmente foi o caso decidido por um imperativo 

ético que resguardou, antes de tudo, o direito da criança e do adolescente a ter uma família, ao invés de 

um padrãomoral anacrônico que supostamente destitui a dignidade da pessoa do adotante. PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.99. 
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direitos dos pais biológicos
774

. Persiste, no sistema judicial, a mentalidade que encara 

apenas as necessidades existenciais primárias da criança, e.g., teto e alimentação. 

Descurando, pois, da importância do afeto e da relação emocional para o seu 

crescimento e felicidade pessoais
775

. Na prática, muitas crianças em condições de serem 

adotadas esperam, depois de abandonadas, por anos até que o Estado desista da 

reabilitação dos pais biológicos
776

. Desse modo, o princípio da prevalência da família, 

enquanto critério orientador da intervenção do Estado na promoção dos direitos e na 

proteção da criança e do jovem –– tal como estabelecido na nova versão da Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo –– não deve ser entendido no sentido de uma 

primazia da família biológica, mas, sim, no interesse superior da criança
777

 e em seu 

direito a ter uma família
778

, seja a de origem, de fato ou adotiva. 

                                                
774Carla Patrícia Oliveira destaca que o instituto da adoção necessita, urgentemente, de uma 
contextualização atual; no sentido de ser despido do esteriótipo de reles imitação da biologia; simples 

planetário; mero simulacro do eco da voz do sangue, fazendo vibrar as cordas vocais de quem permanece 

biologicamente mudo. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos 

afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, 

p.110 e 131. Na mesma direção, Claire Breen refere que a jurisprudência irlandesa, embora ainda se 

encontre fortemente ligada às tradições religiosas e culturais, cujo corolário é a ideia fixa da superioridade 

do fator biológico ante o afetivo, e que, na verdade, só serve para desamparar as crianças da concepção 

doque realmente venha a ser do seu melhor interesse; veio se modificando no sentido de reconhecer como 

sendo do mais relevante interesse do menor, e, pois, como critério preponderante para decisão, o grau de 

importância da relação afetiva estabelecida entre a criança e quem dela cuida. Com a concessão da 

residência a estes últimos, ainda ante a ausência de comprovação efetiva da incapacidade dos pais 

biológicos, com o fito de evitar sofrimento desnecessário e irreversível ocasionado por este abrupto 
rompimento. BREEN, Claire. The Standard of the Best Interests of the Child, A Western Tradition in 

International and Comparative Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers,2002, p. 154,155, 183-187. 
775 A referida autora observa que as emoções assumiram dimensão cognitiva tal que, muitas vezes, não 

têm como serem dissociadas da tomada de decisões judiciais; haja vista, prosseguir num raciocínio 

intelectual, separadamente das emoções, em alguns contextos, por incrível que pareça, impediria um 

julgamento racional; exgregando, pois, a afetividade, como elemento necessário, e indispensável, à 

compreensão da realidade inerente a concessão de determinadas tutelas jurídicas. SOTTOMAYOR, Maria 

Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 2014, p.244. 
776 Lourdes Rivera alerta que tal entendimento, não raro, atenta diretamente contra o interesse superior da 

criança, pois, tal reabilitação nem sempre ocorre como esperado, e a sentença não tem o condão de 

modificar a realidade social a ponto de fazer com que o progenitor assuma a paternidade. Bem como, 
todos os deveres inerentes ao exercício das responsabilidades parentais. RIVERA, Lourdes Wills. La 

patria potestad en la ley orgánica de protección al niño, niña y adolescente. Patria potestad, guarda y 

custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.21 e 22. 
777O art.1974º do Código Civil Português vigente preceitua que a adoção visa realizar o superior interesse 

da criança e será decretada quando, além de apresentar reais vantagens para o adotando, ainda se funde 

em motivos legítimos; bem como não envolva sacrifício injusto para os outros filhos do adotante e seja 

razoável supor que entre o adotante e o adotando se estabelecerá um vínculo semelhante ao da filiação. 

Da mesma forma, Conforme o Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 13-02-2007, no agravo 

525116, consultado em www.dgsi.pt, o interesse superior da criança enquanto conceito jurídico 

indeterminado carece de preenchimento valorativo; cuja concretização deve ter por referência os 

princípios constitucionais, como o direito da criança à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu 
desenvolvimento integral. Reclamando uma análise sistêmica e interdisciplinar da situação concreta de 

http://www.dgsi.pt/
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Evidentemente, a análise da conduta dos progenitores exige cuidado 

redobrado, na medida em que esta é suscetível de causar, por meio de sofrimento grave 

e desnecessário, danos sérios e irreparáveis; não apenas à personalidade do menor, mas, 

também, ao seu patrimônio jurídico como um todo. Principalmente numa situação de 

adoção, em que, aqueles –– por não se conformarem com a decisão que os privou das 

responsabilidades parentais, em face da mais absoluta desídia no exercício das 

respectivas obrigações paterno-filiais ––poderão talvez criar imbróglios junto à família 

acolhedora. Fazendo supor, a todo custo, a prevalência do vínculo sanguíneo sobre a 

                                                                                                                                          
cada criança, na sua individualidade própria e envolvência. Maria Clara Sottomayor aponta que o 

legislador, ao consagrar o critério do interesse superior da criança, adotou a técnica legislativa dos 

conceitos indeterminados. Permitindo, assim, a obtenção de uma osmose entre o Direito e a realidade. 

Sendo constante, em Portugal, em sede de Direito da Família, o recurso a esta estratégia, após a Reforma 

de 1977. Restando clara, para o legislador, a impossibilidade do texto legal em apreender o fenômeno 

familiar na sua infinita variedade e imensa complexidade. Sendo, pois, impossível uma definição 
padronizada do que venha a ser o interesse superior do menor, haja vista existirem tantos interesses da 

criança quanto crianças, contudo, o Código Civil Português apresenta alguns indicativos legais sobre o 

conteúdo do princípio em tela quando vier a ser concretizado pelo juiz: a) segurança, saúde, sustento, 

educação e autonomia da criança (art.1878º); b) o desenvolvimento físico, intelectual e moral menor 

(art.1885º); c) a opinião da criança, conforme sua maturidade, nas medidas que repercutam sobre ela 

(arts.1878º, nº2; 1901, nº1). A referida autora ainda extrai, da jurisprudência do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, a noção de que o interesse da criança também abrange sua relação afetiva com as 

pessoas cuja residência lhes foram confiadas e que dela cuidaram como filha, independentemente, dos 

laços de sangue. Reconhecendo este Tribunal, o dano emocional/psicológico causado ao menor quando 
injustifcadamente afastado das pessoas que tem por referência. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de 

Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.41, 42, 46 e 85. 
778

O Tribunal da Relação de Évora, no Acórdão de 01-04-2019, na apelação 155/18, consultado em 

www.dgsi.pt, reconheceu que, o centro de gravidade do instituto da adoção, deslocou-se, da figura do 

casal adotante para a pessoa do adotado. Objetivando, em primeira linha, o interesse deste último; 

deixando claro, pois, que o que deve imperar é a salvaguarda do interesse do menor, e não a proteção das 

conveniências dos pais. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça Brasileiro (2ªS., CC n. 114.782/RS, 

rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12.12.2012, publicado no DJe de 19.012.2012), entendeu que, 

nos processos que envolvam menores, as medidas a serem tomadas devem sempre privilegiar seu 

respectivo interesse superior, o qual deve prevalecer sobre quaisquer outras questões.  O Parecer nº 8/91 

do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República Portuguesa, homologado por Despacho do 

Secretário da Saúde em 7 de julho de 1992, reconhece, no interesse superior do menor, tanto a força 
motriz, quanto a luz sob a qual há de iluminar-se toda a problemática relativa aos direitos da criança. 

Surgindo, assim, como uma realidade a ponderar e um objetivo a ser perseguido por todos, família, 

instituições e Estado. Já Jorge Martins Ribeiro alerta que o instituto da adoção tem como objetivo 

principal o desenvolvimento pleno da personalidade da criança. Servindo, os requerentes, como elemento 

proporcionador de sua criação e não o inverso. Logo, não é ela que existe em primeira linha para 

satisfazer a pretensão de alguém. RIBEIRO, Jorge Martins. O direito do homem a rejeitar a paternidade 

de filho nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar. Centro de Direito da Família. 

Coimbra: Coimbra, 2013, p.128. Suana Almeida e Zamira de Assis constatam que, caso os pais 

biológicos não demonstrem, objetivamente, a qualidade e a continuidade dos vínculos afetivos para com 

sua prole; rompidos estão os laços de filiação biológicos existentes. Abrindo caminho, em nome do 

interesse superior da criança, para a criação de um novo vínculo de filiação, assente no afeto e, 

absolutamente independente da consanguinidade. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade 
sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.27.  

http://www.dgsi.pt/
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paternidade afetiva
779

, pouco importando se esta já se encontre completamente 

sedimentada em relação ao adotado. Entretanto, nesse caso, o interesse superior do 

menor mitigará a mística dos laços biológicos
780

; os quais, diga-se de passagem, 

serviriam aqui apenas como excludente, cuja única finalidade seria a de garantir uma 

flagrante violação de direitos. Haja vista tentar restabelecer um contubérnio já 

comprovadamente impossível e danoso ao equilíbrio emocional do menor, em 

detrimento de um melhor desenvolvimento mental e uma integração social mais 

adequada
781

. 

Consoante Paulo Lôbo
782

, segundo o princípio em tela, a criança e o 

adolescente devem ter seus interesses tratados com prioridade pelo Estado, sociedade e 

família
783

, na elaboração e aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente 

                                                
779Maria Clara Sottomayor aponta que a decisão sobre quem será o guardião do menor deverá manter 
correspondência lógica, e necesssária, com o melhor interesse da criança. Pois, uma coisa é a verdade 

biológica como critério no estabelecimento da fliação, outra, completamente diferente, é a decisão quanto 

à residência ou adoptabilidade; a qual, não deve se guiar por critérios biológicos, mas, por critérios 

psicológicos, respeitando o direito da criança a viver em um ambiente familiar. Servindo, a 

consanguinidade, apenas para realizar o direito da criança ao conhecimento de suas origens, quando ela 

tiver maturidade para tanto; e, ainda, se for essa a sua vontade. Porém, muito mais importante que o 

conhecimento à respectiva genealogia é a convivência familiar saudável. Onde ela seja, efetivamente, 

amada e desejada; com a satisfação de suas necessidades físicas e afetivas. Pois, o conhecimento da 

identidade genética não tem importância para o desenvolvimento do infante, uma vez que estes não tem 

consiencia dos acontecimentos biológicos que levaram ao seu nascimento. Registrando em suas mentes, 

apenas, as trocas emocionais realizadas com os adultos que de si cuidaram. Restando claro que, a questão 
das origens biológicas, é um problema dos adultos e não uma necessidade das crianças. SOTTOMAYOR, 

Maria Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica versus Relação 

Afectiva. Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de menores – Prof. 

Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.26 e 28. 
780Nesse sentido pronunciou-se o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 24-01-2019, na apelação 

1846/15, consultado em www.dgsi.pt, reconhecendo que, a residência da menor, deve ser entregue a 

pessoa que ele tenha como referência primária; que dela cuida desde que nasceu e com quem ela 

desenvolveu os laços afetivos próprios de sua tenra idade. Igualmente o Supremo Tribunal de Justiça 

reconheceu, categoricamente, no Acórdão de 04-02-2010, Revista n.º 4913/05. 2.ª Secção, consultado em 

www.dgsi.pt, que a regra da figura primária de referência é um critério objetivo e funcional, relacionado, 

como se disse, com o dia-a-dia da criança. Ou seja, com a realização de tarefas concretas prestadas ao 
menor, no quotidiano. 
781Murillas Escudero ratifica que o direito dos pais biológicos não pode ser encarado como proposição 

absoluta incontestável; pois, na verdade, o que deve prevalecer sempre é o interesse superior do menor. 

ESCUDERO, Juan Manuel Murillas. Análisis de la evolución legislativa de la protección de menores em 

la comunidad autónoma de la rioja. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. 

Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.362. Nesse sentido pronunciou-se o Tribunal da Relação de Lisboa, no 

Acórdão de 28-05-2009, no agravo 628/06, consultado em www.dgsi.pt, reconhecendo que, quando a 

família biológica for ausente ou apresentar disfuncionalidades que comprometam o estabelecimento de 

uma relação afetiva gratificante e estabilizadora com a criança, impõe-se, a salvaguarda do seu superior 

interesse. 
782 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.69. 
783A família, enquanto instituição considerada em si própria perdeu seu valor intrínseco, a falsa paz 
doméstica já não mais necessitava ser a todo custo preservada; uma vez que a razão de ser da entidade 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 231 das 

334 

 

 

nas relações familiares; dessa forma, toda e qualquer decisão que os envolva deve ser 

tomada considerando seu melhor interesse
784

. 

Parte, pois, do pressuposto de que, antes de mero objeto de intervenção 

jurídica quando em situação irregular, são sujeitos de direito em condição peculiar de 

desenvolvimento
785

. Sendo-lhes, por isso mesmo, reconhecido o valor intrínseco e 

prospectivo das futuras gerações, como exigência ética de vida digna para todos
786

. 

Insculpido no caput do art.227º da Constituição Brasileira de 1988, 

propõe uma ação conjunta, preceituando ser dever tanto da família, quanto do Estado, e, 

ainda, da sociedade –– isso com absoluta prioridade à garantia do direito à vida, saúde, 

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

                                                                                                                                          
familiar encontrou arrimo na veiculação da valorização do sujeito e na dignidade de todos os seus 

membros. Diante deste quadro, o menor veio ganhando, cada vez mais, destaque especial no ambiente 

familiar; em razão de ainda não ter alcançado maturidade suficiente para conduzir a própria vida sozinho. 

Sendo-lhe, pois, indispensável, o cuidado dos pais, ou de alguém que exerça a função materno-paterna, 

com o fito deconduzir-lhe à obtençãoda respectiva autonomia. Dessa forma, ante a valorização da pessoa 

humana em seus mais diversos ambientes, inclusive, no núcleo familiar, o objetivo principal passou a sera 

respectiva promoção e, consequente, realização do indivíduo enquanto tal. Exatamente por isso, é que se 

deve resguardar, ao máximo, aqueles que se encontram em situação de fragilidade. É o caso da criança e 
do adolescente, que, por se encontrarem nesta posição, em virtude do processo de amadurecimento e 

formação da personalidade, ainda incompletos, clamam por tutela jurídica própria, específica e efetiva; 

compelindo o Direito a criar formas viabilizadoras para esse fim. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. 

Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.90. 
784 Segundo Torres Perea o interesse do menor é o núlceo sob o qual gravita, atualmente, todo o Direito 

de Família. PEREA, José Manuel de Torres. Interés del menor y Derecho de familia. Una perspectiva 

multidisciplinar. 1. ed. Madrid: Iustel, 2009, p.13 e 14. No mesmo sentido García Garnica menciona 

senteça proferida, em 26 de novembro de 2008, numa audiência provincial em Murcia, que reconheceu as 

responsabilidades parentais como uma função antes de um poder. Devendo, então, ser sempre exercida 

em benefício do interesse superior dos filhos; inclusive impondo sanção por descumprimento do dever 

paterno ante realização de alienação parental em relação ao ex-cônjuge. GARNICA, María del Carmen 
García. La salvaguarda de las relaciones paterno-filiales tras la ruptura de los padres y el interés superior 

del menor. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial 

Tecnos, 2014, p.227. 
785Carla Patrícia Oliveira aponta que o objetivo, deste princípio, consiste em evitar que situações de 

perigo se protelem no tempo, provocando danos irreversíveis no crescimento físico e emocional da 

criança. Haja vista ser inconteste o fato de que um ambiente familiar estável proporciona um crescimento 

físico e afetivo são.  OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos 

afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, 

p.42 e 111. 
786 Ainda segundo o autor, o princípio do melhor interesse ilumina a investigação das paternidades e 

filiações socioafetivas. Assim sendo, o juiz deve, sempre, ante eventual colisão entre esta a verdade 

biológica, apurar, em cada caso concreto, qual delas contempla o melhor interesse dos filhos. LÔBO, 
Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.70. 
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convivência familiar e comunitária. Além de os por a salvo de toda a forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
787

. 

Tal proteção veio a ser pormenorizada com a promulgação da Lei 

8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente
788

; sendo assim considerados primeiro 

a pessoa com idade entre zero e doze anos, segundo aquele que tem entre doze e dezoito 

anos de idade
789

. 

Giselda Hironaka
790

 alerta que não se deve olvidar que, tanto crianças 

quanto adolescentes necessitam que lhes seja assegurado e resguardado, com absoluta 

prioridade, o direito à convivência familiar. Implicando a negativa do vínculo de 

filiação, na restrição ao próprio direito à família. Deve esta ser compreendida, nos dias 

atuais, como o espaço idealizado e sonhado por todos; onde é possível a integralização 

de sentimentos, esperanças e valores indispensáveis para a concretização do respectivo 

projeto de felicidade. 

                                                
787Fernanda Meira afirma que, a Constituição Federal de 1988, por considerar, a criança e o adolescente 

como sujeitos de direito, estabeleceu uma série de deveres para a família. Mormente, no que tange à 

responsabilidade dos pais quanto à residência e proteção desses menores, a fim de lhes proporcionar as 

necessárias condições de sobrevivência e desenvolvimento; passando, a família, a ocupar o cerne da 
realização pessoal e afetiva de seus integrantes. Contudo, tal abordagem, pretende ir além do aspecto, 

meramente obrigacional, ou de dever de cuidado e proteção para com seus filhos imposto pela lei. Mais 

do que uma prerrogativa constitucionalmente assegurada, a convivência familiar, se mostra como 

verdadeira exteriorização da valorização do afeto. Que, como valor jurídico que é, deve, igualmente, levar 

em conta a perspectiva do menor (o seu interesse superior) em atendimento à posição protetiva e 

promocional dos Direitos Fundamentais a si conferidos. MEIRA, Fernanda de Melo. A guarda e a 

convivência familiar como instrumentos veiculadores de direitos fundamentais. In: RIBEIRO, Gustavo 

Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). Manual de Direito das Famílias e das 

Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.276. 
788Gustavo Tepedino observa que, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe como principal 

novidade, a caracterização do filho como alvo de tutela prioritária por parte do ordenamento jurídico 
brasileiro. Ressaltando, em seu artigo 6º, que, quando da sua própria interpretação, devem ser levados em 

conta, os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a 

condição peculiar do público infanto-juvenil como pessoas em desenvolvimento. Determinando, assim, 

que a proteção do Estado seja, primordialmente, destinada ao desenvolvimento da personalidade de cada 

um dos componentes desse novo conceito de “família-instrumento”. TEPEDINO, Gustavo. A disciplina 

jurídica da filiação. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Org.). Direitos da família e do menor. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1993, p.233 e 234. 
789 O Código Civil Brasileiro vigente também reconhece, no interesse superior do menor, relevante valor 

a ser fomentado e juridicamente protegido. Tanto que, em seu art. 1.584, determina que a residência seja 

concedida a quem melhor tenha condições de exercê-la; no sentido de assegurar, às crianças e 

adolescentes, o desevolvimento regular e pleno que sua peculiar condição de vulnerabilidade exige. 
790HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. In: HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito civil: estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.21. 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 233 das 

334 

 

 

Eduardo de Oliveira Leite
791

 chama atenção para a tendência da ciência 

jurídica em concentrar todos os interesses inerentes à entidade familiar na pessoa dos 

adultos. Referindo, ainda, que dito “adultocentrismo” ofusca a visão dos intérpretes em 

relação a um dos principais direitos na esfera familiar –– o pleno desenvolvimento da 

personalidade dos filhos. Não sendo, por conseguinte, admissível a instrumentalização 

das crianças em prol da satisfação dos interesses pessoais dos adultos
792

. 

Eduardo Sá
793

 aponta que a concepção das responsabilidades parentais 

encontra seu fundamento na incapacidade do menor
794

 para a gestão de seus próprios 

interesses, que, como tal, necessita de proteção absoluta. Outrossim, a condição especial 

de personalidade em formação não lhe retira os respectivos sentimentos, necessidades e 

emoções. Muito pelo contrário, sua autonomia, autodeterminação e, consequentemente, 

melhor interesse precisam ser protegidos, resguardados e assegurados
795

. Logo, os laços 

paterno-filiais não podem ser reduzidos a uma mera relação de autoridade, baseada 

numa hierarquia rígida onde os filhos constituem um simples prolongamento dos pais. 

Devem, antes, desempenhar papel ativo na construção de projeto de vida e 

                                                
791LEITE, Eduardo de Oliveira. Adoção por homossexuais no interesse das crianças. In: LEITE, Eduardo 

de Oliveira (Coord.). Grandes temas da atualidade: adoção. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.104. 
792Maria Clara Sottomayor esclarece que uma criança não constitui mero objeto fungível, suscetível de 

restituição ao proprietário, ou mesmo, de divisão entre os que a reivindicam. Logo, o seu melhor 

interesse, e, consequente, estabilidade do vínculo familiar, prevalecem sobre os direitos dos pais; sejam 

eles biológicos ou adotivos. Dessa forma, deixa claro que, dito interesse superior, em virtude das 
peculiaridades e complexidades de cada caso em concreto, é impossível de ser resumido na simplicidade 

da verdade biológica. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Quem são os verdadeiros pais? 

Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 

3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.124 e 126. Igualmente, Carla Patrícia Oliveira preceitua que não existe 

direito ao filho, e sim direitos do filho. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a 

ascensão dos afectos: o conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: 

Coimbra, 2011, p.74. 
793SÁ, Eduardo. Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 2008, p.22. 
794 Art.122 da Constituição da República Portuguesa e 123 do Código Civil Português. 
795

 Maria Clara Sottomayor assevera que, a ideia apriorística, e aparentemente evidente, segundo a qual 
uma família biparental é sempre melhor para uma criança, fatalmente será posta em causa, ante a 

perspectiva do melhor interesse do menor; entendido este como a estabilidade da família, a qualidade do 

cuidado prestado e do afeto. Logo, não é o número de pessoas que compõe a entidade familiar garantia de 

estabilidade à criança, mas, sim, a qualidade da função parental. Apresentando a sociedade, cada vez 

mais, uma pluralidade de modelos de família distintos do tradicional. Sendo, pois, perfeitamente possível 

que a monoparentalidade, acompanhada de uma rede informal de apoio, como a proveniente de uma 

família alargada, proporcioneà criança, em termos de solidariedade, convívivo e afeto entre seus 

membros, uma vida mais alegre e rica do que um casal mais socialmente isolado. Desta feita, não deve 

ser, a adoção, encarada como um meio de providenciar filhos para casais inférteis que não os têm, como 

parece ser, na prática, a concepção dominante em Portugal, mas, sim, como a forma de dar uma família a 

uma criança. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A adopção singular nas representações 

sociais e no direito. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, 
p.105, 109 e 113. 
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personalidade próprios
796

, ao levarem em conta a realidade do desenvolvimento 

progressivo e adaptando as intervenções às reais necessidades de proteção exigidas por 

cada momento em particular. 

Assim, todas as decisões que envolvam menores têm que respeitar e 

resguardar seu interesse superior. Exatamente por isso, precisam ser certas, rápidas e 

definitivas, uma vez que a criança precisa de estabilidade e segurança nas relações 

construídas em seu ambiente para poder ultrapassar com sucesso as etapas de seu 

desenvolvimento
797

. Sendo, pois, perfeitamente possível que os laços biológicos sejam 

mitigados em prol da realidade familiar, psicológica e social vivida pelo menor
798

. Já 

que, embora seja o afeto presumível por parte dos genitores quanto à sua prole, nem 

sempre isso realmente acontece
799

. Some-se a isso o fato de que os laços afetivos podem 

vir a ser tão fortes quanto os de sangue, e que a identidade genética, sem o contato 

diário entre pais e filhos, nada significa para as crianças. Logo, nesse ponto, a ausência 

física de uma gravidez e, consequentemente de um parto, apresentam-se absolutamente 

irrelevantes, como bem esclarecido por Maria Clara Sottomayor
800

. 

A Declaração dos Diretos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 

1959 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, já em seu preâmbulo, reconhece ao 

menor, ante a falta de maturidade física e intelectual, a necessidade de estabelecimento 

                                                
796 Nos termos do art.1.978 do Código Civil Português, os pais, têm o dever positivo de respeito à 
personalidade dos filhos; devendo respeitar as ideias e sentimentos destes, evitando projetar neles a sua 

própria concepção de mundo e vida. 
797O Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 26-02-2007, no agravo 750239, consultado em 
www.dgsi.pt, entendeu que, os filhos, não podem ser vistos como objetos funcionais que servem para um 

fim específico dos prórpios pais; tendo, uma criança, direito a uma mãe disponível, a um pai presente e a 

um espaço próprio na casa da família. Maria Clara Sottomayor condena a jurisprudência portuguesa que, 

por vezes, separa os irmãos no sentido de equilibrar os direitos dos pais. Buscando, dessa forma, impedir 

eventual sentimento de espoliação, e, satisfazendo o desejo de ambos em obter a residência. Pois, além 

dos interesses dos filhos sobressaírem aos dos pais, o objetivo dos processos de regulação das 

responsabilidades parentais não consiste em proporcionar isonomia aos genitores, mas, sim, na realização 
dos direitos das crianças ao afeto e à estabilidade. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 

Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.73. 
798Nesse sentido pronunciou-se o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 28-05-2009, no agravo 

628/06, consultado em www.dgsi.pt, reconhecendo que, quando a família biológica for ausente ou 

apresentar disfuncionalidades que comprometam o estabelecimento de uma relação afetiva, gratificante e 

estabilizadora, com a criança, impõe-se a salvaguarda do superior interesse desta última. 
799 Seabra Diniz afirma que o sangue tem uma voz que nem sempre consegue ser ouvida em todas as 

situações. DINIZ, João Seabra. Este meu filho que eu não tive. A adopção e os seus problemas. Porto: 

Edições Afrontamento, 1993, p.19.  
800SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de 

menor e oposição dos pais biológicos. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008, p.135-139. 
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de um arcabouço de protetivo de cuidados especiais. Nomeadamente, de proteção 

jurídica adequada ao momento atual do infante, tanto antes, quanto após o 

nascimento
801

. 

Reconhecendo, de forma categórica, que as funções parentais nem 

sempre serão, necessariamente, desenvolvidas pelos genitores. Estatui em seu art.27 que 

os Estados signatários reconheçam o direito de toda criança a um nível de vida 

adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Cabendo, 

aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade primordial de propiciar, 

consoante as respectivas possibilidades e meios financeiros, as condições de vida 

necessária ao desenvolvimento da criança. Adota, de acordo com as condições nacionais 

e dentro de suas possibilidades, as medidas apropriadas a fim de ajudar tanto os pais, 

quanto outras pessoas eventualmente responsáveis pela criança, a tornar efetivo esse 

direito. Inclusive, caso necessário, proporcionando assistência material e programas de 

apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação
802

. 

Em 1990, ao ratificar
803

 a Convenção Internacional Sobre os Direitos da 

Criança
804

, tanto Portugal
805

quanto o Brasil
806

, conferiram aos infantes uma ampla 

                                                
801No mesmo sentido ressalta-se o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 02-04-2009, no agravo 

838112, consultado em www.dgsi.pt, que reconhece, ao menor, o direito de desenvolver-se no seio de 

uma família, enquanto célula fundamental da sociedade, em seu processo de socialização e 
desenvolvimento.  
802Guilherme de Oliveira pondera que, embora o sistema jurídico conceda preferência manifesta à família 

como centro de educação e desenvolvimento dos filhos, os legisladores são, suficientemente, realistas 

para saberem que os pais nem sempre apresentam as condições necessárias para o desempenho do papel 

protetor que deles se espera. Por isso, procuraram estabelecer disposições legais que defendem, tanto a 

pessoa do filho, quanto seu patrimônio de uma eventual ingerência paternal danosa. OLIVEIRA, 

Guilherme Freire Falcão de. Protecção de menores/protecção familiar. In: Temas de direito da família. 2ª 

ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, p.297. 
803A ratificação da convenção por parte dos Estados signatários evidencia o compromentimento destes em 

relação ao respeito e promoção das garantias proclamadas. Dentre elas o de resguardar o interesse 

superior do menor, preservando-lhe a identidade, a nacionalidade, o nome e relações familiares, nos 
termos da lei, sem ingerência ilegal. 
804Agostinho Reis Monteiro preceitua que, até a adoção da Convenção sobre os direitos da criança pelas 

Nações Unidas em 1989, tais direitos, não passavam de um conto de fadas. Com efeito, durante milênios, 

a infância foi olhada de forma muito generalizada, e, com frequência, violentamente maltratada por ser 

considerada uma idade desprezível. A descoberta de que as crianças são seres humanos diferentes e de 

que o futuro da espécie se semeia na infância dos seus filhos é tão recente quanto o reconhecimento de 

que a humanidade de uma criança é plenamente igual a dos adultos em dignidade e direitos. Consagrando 

e universalizando os direitos da criança, a Convenção de 1989, acaba com a discriminação por ser 

criança. Anunciando uma verdadeira revolução cultural: o princípio do fim do círculo vicioso da 

clonagem das gerações futuras pelas passadas. O autor, ainda chama atenção, para o fato de que a 

Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança é um tratado, e, como tal, instrumento jurídico 

internacional obrigatório para seus signatários. Que, no termos de seu art.4º, não devem medir esforços no 
sentido de adotar qualquer medida apropriada (e necessária). Seja ela legislativa, judicial ou 
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cidadania repleta de direitos
807

. Chegaram, mesmo, a levar em conta sua opinião quando 

da tomada de decisões jurídicas que repercutam sobre seu futuro. E adotando um 

sistema de proteção especial ao menor, que lhes reconhece o pleno e harmonioso 

desenvolvimento de sua personalidade
808

. Garantindo-lhes o direito de crescer no seio 

da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão
809

. Convencidos estes 

Estados de que a família –– como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural 

para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das 

crianças
810

 –– deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 

plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. Que vão muito além da mera 

procriação, no sentido de garantir a legítima transmissão patrimonial hereditária. 

                                                                                                                                          
administrativa, para a promoção, proteção ou realização dos direitos contidos em seu bojo, seja no âmbito 

de sua jurisdição interna, seja na contribuição para a integração da cooperação internacional. 
MONTEIRO, Agostinho Reis. Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, p.1, 36, 48, 

49 e 52.  
805Resolução 20/90 da Assembleia da República, publicada no Diário da República nº 211, 1ª Série de 12 

de setembro. 
806Decreto Legislativo nº 28 de 14 de setembro de 1990. 
807Segundo Canotilho, somente a lei é permitido restringir direitos, liberdades e garantias. Porém, é 

imprescindível, quando destas restrições, que sejam rigorosamente observados e respeitados os requisitos 

constitucionalmente estabelecidos. Com o fito de garantir, ao indivíduo, a segurança necessária em face 

da mitigação de seus direitos. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Curso de direito constitucional. 6. ed. 

Coimbra: Almedina, 1995, p.787-789. Carla Patrícia Oliveira defende que a criança titulariza uma gama 

de Direitos Fundamentais, dentre os quais, nomeadamente, nascer e viver rodeada de pessoas que a 
amem. OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.140. 

Igualmente, o Tribunal da Relação do Porto, no Acordão de 26-02-2007, no agravo 750239, consultado 
em www.dgsi.pt, reconheceu a titularidade, pela criança, de seus respectivos direitos. Sendo seu interesse 

superior, o vetor fundamental que deve influenciar a aplicação da norma jurídica. Importando, pois, ter 

em conta a qualidade e a continuidade dos vínculos afetivos próprios da filiação, restando claro que, o 

interesse da criança, não se confunde, necessariamente, com o interesse dos pais. 
808Paulo Lôbo ressalta, nesse ponto, no que concerne à filiação, além do mandamento constitucional de 

absoluta prioridade aos direitos da criança e do aolescente, para os países signatários, a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança estabelece que todas as ações relativas aos menores devam 
considerar, primordialmente, o respectivo “interesse maior”. Devendo-lhes ser garantida ampla aproteção, 

em escala mundial, no sentido de fortalecimento de sua situação jurídica. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 

Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: EHRHARDT 

JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: 

direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.60 e 61. 
809Nesse sentido, o Congresso Europeu de crianças maltratadas e negligenciadas, relizado na cidade de 

Praga em 1991, ao defininir o conceito de maus-tratos, também, assim reconhece, dentre outros, a 

omissão ou negligência nos cuidados e/ou afetosque privam o menor de seus direitos ou liberdades; 

afetando de forma concreta ou potencial sua saúde, desenvolvimento ou dignidade. 
810Para José Leite Garcia a reforma de 1977 exigiu reciprocidade de direitos e deveres. Logo, pais e filhos 

devem respeito mútuo uns aos outros. GARCIA, José Leite. O Instituto do Poder Paternal e o seu 

Exercício em Casos de Ruptura Conjugal: uma busca aos interesses dos menores através da viabilidade 
prática do “exercício conjunto”. Coimbra: Coimbra, 2008, p.82. 
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Neste mister António Vitorino
811

 preleciona que a generalidade da 

doutrina, no tocante ao sistema de inserção do Direito Internacional Convencional na 

ordem jurídica interna, tende à consagração de um sistema de recepção geral plena por 

parte da Constituição da República. Desde que, tais normas gozem de efetiva vigência 

na ordem internacional e que já estejam, devidamente, publicadas no jornal oficial, 

conforme exigido pelo nº2 do art.8º da Lei Fundamental Portuguesa, e quelhe seja 

atribuído um valor infraconstitucional. Porém, supralegislativo, tendo primazia sobre a 

legislação interna –– quadro em que a norma internacional vigorará, diretamente, na 

ordem jurídica portuguesa. Estando, em função do seu conteúdo, constitucionalmente 

apta, a gerar obrigações para o Estado, bem como conferir direitos aos particulares, os 

quais podem invocá-la, imediatamente, perante a Administração ou mesmo junto aos 

Tribunais portugueses
812

. 

Desta feita, resta clara a possibilidade –– respeitadas as peculiaridades de 

cada caso em concreto
813

 –– de que o direito de convivência em relação a 

padrasto/madrasta com a qual a criança desenvolveu fortes laços afetivos durante a 

constância, da agora extinta sociedade conjugal de seus progenitores; desde que se 

revele favorável à formação de seu caráter, personalidade, e saúde física e mental. Urge, 

pois, a regulamentação de tal direito, haja vista sua total compatibilidade com o suporte 

fático contido no âmbito de proteção do interesse superior do menor, o qual exige maior 

efetividade, independente da inexistência de vínculos biológicos entre eles. 

Ricardo Lucas Calderón assinala que o reconhecimento da realização 

individual da afetividade como função precípua da família contemporânea ocupa o 

cerne da análise do tema –– o que se reflete não apenas no parentesco, mas espraia-se 

                                                
811

VITORINO, António. Protecção constitucional e proteção internaconal dos direitos do homem: 
Concorrência ou complementaridade? Lisboa: AAFDL,1993, p.15,16,37,38 e 39. 
812 No mesmo sentido, Helena Bolieiro e Paulo Guerra afirmam que Convenção Internacional Sobre os 

Direitos da Criança, em Portugal, ao integrar o ordenamento interno, desempenha o importante papel de 

viga mestra para a construção jurídico-normativa infantil. Auxiliando, na interpretação dos dispositivos 

legais, referentes aos direitos da criança, contribuindo para sua densificação criativa e dinâmica. 

BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de direitos: visão 

prática dos principais institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. 

Coimbra: Coimbra, 2014, p.17. 
813O Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 12-03-2019, na apelação 1/16, consultado em 

www.dgsi.pt, concluiu que é imprescindível a apreciação global e ampla de todas as circunstâncias 

apuradas, em cada caso, à luz do superior interesse da criança de modo atual e concreto; tendo em conta 

sua idade, necessidades, grau de desenvolvimento, estado de saúde e comprometimento dos pais no 
exercício das responsabilidades parentais. 
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por todo o Direito de família. Evidentemente, remanescem relações sustentadas por 

aspectos biológicos, matrimoniais ou registrais; porém, cumuladas com o liame afetivo, 

de modo que não se trata da substituição de um vínculo por outro. Não obstante, o que 

se notou, mesmo quando presente outras espécies de vínculos –– o que se dava na 

maioria dos casos –– é que se impregnava, naturalmente, pelos integrantes dessa 

relação, uma dimensão afetiva. Mostrando-se inegável outro número bastante 

expressivo de relações efetivamente sustentadas, única e exclusivamente, pela 

afetividade. Dessa forma, não resta possível verificar uma supremacia, sobreposição, ou 

mesmo qualquer tipo de hierarquia entre tais critérios; muito menos, se mostrava 

indicado o apontamento de uma resposta única e precisa previamente elaborada para 

todos os casos. Haja vista tal leitura positivista/normativista já se encontrar, 

definitivamente, superada. Há, pois, que se administrar a coexistência das diversas 

formas, tanto de se viver em família, quanto de parentesco. Apresentando-se factível, 

esse vasto mosaico, na experiência da vida concreta, cabe ao Direito assimilar este 

contexto e conceder a tutela cabível à preservação da harmonia. Não sendo, de bom 

alvitre, a manutenção da pretensão de ditar qual o caminho a ser trilhado pela sociedade 

para que suas famílias fossem reconhecidas por um dirigismo legislativo que já não 

persistia mais
814

. 

 

3.5.1.3. Parentalidade responsável 

 

A parentalidade
815

 consiste no Modelo de funcionamento que pressupõe 

o desempenho das funções executivas, como proteção, educação, integração na cultura 

familiar, dentre outras, relativamente às gerações mais novas. Evidentemente, tais 

funções não são, necessariamente, desempenhadas pelos pais biológicos; podem, 

                                                
814CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p.208 e 209. 
815Segundo Madalena Alarcão. ALARCÃO, Madalena. (Des) Equilíbrios Familiares: uma visão 
sistêmica. 2. ed. Coimbra: Quarteto, 2002, p.353. 
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efetivamente, ser desenvolvidas por outros familiares ou mesmo por pessoas que sequer 

façam parte da família
816

. 

Logo, o cuidado com as gerações futuras prescinde de identidade 

genética; consiste, muito mais, em uma relação de respeito e afeto lastreada no diálogo e 

na compreensão, do que, propriamente, no tipo sanguíneo dos envolvidos
817

. 

Para Ana Carolina Teixeira
818

, a responsabilidade parental deve ser um 

instrumento de garantia dos direitos fundamentais do menor; bem como uma forma de 

resguardar seu melhor interesse. Tem em vista que deve ser voltada exclusivamente 

para a promoção e desenvolvimento da personalidade do filho
819

. 

Eduardo Sá
820

 aponta que no jogo de diferenças ocasionado pelo 

divórcio, em que o conflito toma lugar, a criança é, muitas vezes, inevitavelmente, 

colocada no centro de uma disputa que a transcende, masque, de uma forma ou de outra, 

sempre acaba por afetá-la diretamente. Assim sendo, é imprescindível a união de 

esforços para, de forma responsável, promover seu desenvolvimento enquanto pessoa 

                                                
816Daniela Teperman atesta que o termo “parentalidade” permite dar conta das relações instituídas a partir 

dos novos laços familiares, que, até bem pouco tempo, não poderiam ser nomeadas. Justificando que o 
termo se apresenta melhor adequado por ser mais flexível e maleável diante da variabilidade e diversidade 

de adultos que estão em posição de, em desempenhando o papel, ocupar uma função parental junto ao 

menor. Tais como tios, avós, pais adotivos, padrastos, etc. Sendo, exatamente nessa perspectiva de 

ampliação da noção de parentesco, que a ideia de parentalidade foi concebida pelo Direito, para a efetiva 

contextualização da filiação socioafetiva. TEPERMAN, Daniela Waldman. Família, parentalidade e 

época: articulações possíveis. In: CAMPOS, Maria Lúcia Vaz de; RABINOVICH, Elaine 

Pedreira(Orgs.). Família e parentalidade: olhares da psicologia e da história. Curitiba: Juruá, 2011, 

p.161. 
817Claudiene Santos e Maria Alves de Toledo Bruns lembram que, quando uma mulher, 

premeditadamente, utiliza um homem como meio apenas para satisfazer seu desejo individual de 

engravidar sem que ele tenha ciência desse objetivo, tal ocultação reflete na construção da identidade 
paterna. Pois, esse homem foi tido apenas como reprodutor, sem consentimento, sem autorização e, 

portanto, sequer teve a possibilidade de escolha em assumir um papel paterno social, restringindo-se ao 

papel de mero pai biológico. SANTOS, Claudiene; BRUNS, Maria Alves de Toledo. A 

HOMOPARENTALIDADE EM QUESTÃO: A VOZ DE GAYS E LÉSBICAS COM FILHOS. In: 

Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies, vol. XII, n.º 2, Goiânia, Instituto de 

Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia, pp. 89-108, 2006, p.92. 
818TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar 

A homoparentalidade em questão: a voz de gays e lésbicas com filhos, 2005, p.29. 
819No mesmo sentido, Silvana Carbonera observa que, oprincipal objetivo dos pais, deve consistir no 

pleno desenvolvimento do filho como pessoa. CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de filhos na família 

constitucionalizada. Porto Alegre: Fabris, 2000, p.88. 
820SÁ, Eduardo. Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 2008, p.33 e 69. 
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humana, no sentido de minorar as perdas inerentes e salvaguardar seu equilíbrio 

emocional
821

. 

O Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 26-02-2007, no agravo 

0750239, consultado em www.dgsi.pt, aponta que a personalidade da criança constrói-

se nos primeiros tempos de vida, isto é, na infância e na adolescência. Constituem-se 

tais períodos como estágios fulcrais no desenvolvimento do ser humano. Revela-se, 

fundamental, que a criança seja feliz e saudável para que venha a ser, na idade adulta, 

um ser equilibrado e realizado; tendo os pais influência decisiva na formação do Eu da 

criança. 

Neste mister, Lourdes Rivera
822

 relata que o legislador previu a 

possibilidade de excluir do pai, da mãe, ou de ambos o exercício das responsabilidades 

parentais, nos casos em queesta se demonstre inconveniente/prejudicial aos interesses 

do filho. Ou mesmo quando houver evidência de que os pais não mais se apresentem 

aptos a proporcionar aos filhos a proteção legal exigida. 

Dessa forma, resta absolutamente claro que a criança, outrora relegada a 

um adulto menor, mesmo de segunda categoria, passa a ocupar o cerne da preocupação 

ditada pelo regramento estabelecido pelo Direito de Família. Influenciando, 

diretamente, por meio de seu interesse superior, todo um arcabouço de proteção integral 

que conduza ao fomento e exercício dos respectivos Direitos Fundamentais –– os quais 

agora inspiram muito mais, tanto o legislador, quanto o julgador, do que as anacrônicas 

questões patrimoniais do derrocado sistema patriarcal. Sendo, fator preponderante, junto 

com a afetividade estabelecia pela posse do estado de filho, para determinar a real 

verdadeira relação paterno-filial, e, todas as situações jurídicas dela decorrentes, que 

                                                
821

Rolf Madaleno destaca que, a parentalidade responsável, em relação aos direitos e obrigações dos pais 
para com seus filhos, se manifesta através de um conjunto de prerrogativas e deveres destinados a 

satisfazer o superior interesse do menor; cujo escopo principal é a capacitação dos filhos para a vida 

adulta, e com ela a completa autodeterminação. Implicando, necessariamente, na compreensão dos limites 

da respectiva autoridade quando presentes interesses contrapostos, ou mesmo, nítidas vontades antônimas 

sobre decisões que atinjam diretamente os filhos. Desta feita, representa um estado psíquico do qual 

participam duas pessoas que, ante a completa ausência de relacionamento afetivo, conseguem estabelecer 

dialógo e saudáveis mecanismos de comunicação, sempre no melhor interesse da prole. MADALENO, 

Rolf. Autoalienação parental. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; 

COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. 

São Paulo: Atlas, 2017, p.556. 
822RIVERA, Lourdes Wills. La patria potestad en la ley orgánica de protección al niño, niña y 

adolescente. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial 
Tecnos, 2014, p.19 e 20. 
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clamam pela tutela adequada. Erigindo a antiga autoridade parental a um poder-dever a 

ser exercido sempre em benefício da prole
823

. 

 

3.6. Responsabilidades Parentais 

 

Malgrado a criança, reconhecidamente, se apresente como sujeito de 

direito, não possui capacidade para, por si só, exercê-los. Necessita, assim, ser assistida 

ou representada, conforme o caso, para que possagozar das prerrogativas legais de que é 

tiular. Compete aos pais, ou a quem lhe fizer às vezes, velar pela sua segurança e saúde; 

provendo-lhe o sustento, dirigindo-lhe a educação e administrando-lhe os bens, sempre 

em razão do melhor interesse dos filhos. 

Inicialmente, em face do conceito eminentemente patrimonialista e 

procriacional, o poder paternal representava a onipotência na condução dos interesses da 

entidade familiar, tais como: a decisão irrevogável sobre a vida ou morte de seus 

integrantes, as formas de arrecadação de receita familiar, e, consequente 

disponibilização do seu respectivo patrimônio. Aliadas à presunção de que o fator 

biológico legitimaria, de modo indiscutível e absoluto, o exercício desse poder. 

Contudo, ante os contornos assumidos pelas concepções contemporâneas 

de família e pai, o referido poder vem sofrendo profunda mudança em suas estruturas ao 

longo dos anos
824

. Não mais correspondendo ao monopólio despótico de outrora, mas, 

                                                
823Dimas Messias de Carvalho ratifica que, o ser humano necessita, especialmente nos primeiros anos de 

sua vida, de cuidados essenciais para sua sobrevivência; bem como, durante o crescimento, de orientação 

e educação. Logo, trata-se não apenas de alimentar e dar abrigo ao menor, mas sim, de ampará-lo e 

protegê-lo, proporcionando-lhe um ambiente saudável (e afetivo) que lhe permita o regular 
desenvolvimento físico e psicológico. CARVALHO, Dimas Messias de. Adoção intuitu personae e 

autoridade parental. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana (Coords.). Autoridade 

parental: dilemas e desafios contemporâneos. Indaiatuba: Editora Foco, 2019, p.79. 
824Agostinho Reis Monteiro, citando Alain Renaut, esclarece que, o Second Tract of Government de 1662 

de Jonh Locke, constituiu o marco inicial para o surgimento de uma nova configuração do laço familiar, 

reestruturado à luz da modernidade; deixando, para trás, a concepção Hobbesiana da infância, e, 

substituíndo, expressamente, a autoridade paternal pela parental. Esta já não mais abslouta ou arbitrária, 

mas, reconhenhecedora da igualdade/liberdade inerentes a todo e qualquer ser humano. Em consequência, 

o poder dos pais, com os respectivos direitos sobre a prole, foram tornanando-se, cada vez mais, 

provisórios e temporários; cuja finalidade precípua consiste no desempenho do conjunto de deveres e 

responsabilidades que têm para com a criança. Que não se resume à simples conservação da vida, mas, 

igualmente, na dispensa de afeto e promoção da educação para uma existência plena, feliz e autonôma; 
não podendo mais ser encarada como mera propriedade de seus pais. Assim sendo, adquirir autonomia é 
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sim, a um complexo de relações consistente nas nobres atribuições de residência, 

cuidado e proteção de indivíduo, cuja própria condição especial de personalidade em 

desenvolvimento exige
825

. 

Na mesma direção, o Tribunal da Relação do Porto, no acórdão proferido 

em 11/11/2014, na apelação 2026/12, consultado em www.dgsi.pt, assentiu que o poder 

paternal, como efeito da filiação, é definido pelo art.1.877º do Código Civil, como um 

conjunto de poderes-deveres exclusivamente destinados à prossecução do bem-estar 

moral e material do filho. Não se tratando, pois, de um direito subjetivo comum, visto o 

seu exercício não estar dependente da livre vontade do seu titular. Sendo, antes de um 

poder funcional, um poder-dever, ou seja, um conjunto de faculdades de conteúdo 

altruísta que tem de ser exercido de forma vinculada –– consubstanciada no objetivo 

primacial de proteção e promoção dos interesses do filho, com vista ao seu 

desenvolvimento integral. 

Abílio Neto
826

 elenca as responsabilidades parentais num conjunto de 

prerrogativas e deveres, tanto de caráter pessoal (dever de respeito e auxílio, poder de 

comando, representação do filho, educação e residência dos filhos), quanto de conteúdo 

patrimonial (dever de assistência e poder de administração dos bens do filho)
827

. 

                                                                                                                                          
tanto gozar de liberdade moral e intelectual, quanto assumir a responsabilidade daí decorrente. Logo, é, 

exatamente, a essência da responsabilidade pedagógica que legitima o exercício da autoridade; que, por 

sua vez, deve ser exercida como uma sábia e serena dialética, sempre em prol do interesse superior da 

criança. MONTEIRO, Agostinho Reis. Direitos da criança: era uma vez... Coimbra: Almedina, 2010, 

p.24 e 104. 
825Nesse sentido, Pietro Perlingieri ressalta que, as responsabilidades parentais, assumiram, muito mais, 

uma função educativa que, propriamente, de gestão patrimonial; sendo, pois, direcionada à promoção das 

potencialidades criativas dos filhos. PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 258. Na mesma direção, Eduardo Sá afirma que os poderes funcionais que compõem as 

responsabilidades parentais revelam-se, muito mais, em situações de proteção e cuidado, que numa 
simples relação de imposição autoritária. SÁ, Eduardo. Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo 

(Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.69. Já Paulo Lôbo afirma que, ao 

longo do tempo, o instituto da autoridade parental foi mudando substancialmente; acompanhando a 

evolução das relações familiares, e distanciando-se de sua função originária, para constituir um complexo 

de relações em que se ressaltam deveres e responsabilidades. E, dessa forma, entendida como uma 

consequência da parentalidade e não como efeito particular de determinado tipo de filiação. LÔBO, Paulo 

Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.268 e 270. 
826NETO, Abílio. Código Civil Anotado. 15ª ed. Lisboa: Ediforum, 2006, p.1021-1024. 
827Eduardo Sá ressalta que, a responsabilidade parental, deve buscar assegurar o crescimento no meio 

social e familiar em que o menor se encontra, proporcionando-lhe um desenvolvimento harmonioso; o 

que não tem, necessariamente, a ver com conforto, acesso a tecnologias ou outros recursos. SÁ, Eduardo. 

Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008, p.32 e 33. 
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Maria Clara Sottomayor
828

 assevera que o poder paternal é visto pela lei 

como um conjunto de deveres de responsabilidades parentais, cujo valor central é a 

afetividade e não os laços de sangue. Urge, assim, tanto na sociedade, quanto nos meios 

judiciais, a difusão de uma cultura de responsabilização dos pais e realização das 

necessidades afetivas dos filhos. Logo, a linguagem legal da expressão “poder paternal” 

não traduz a relação cotidiana de carinho e zelo pelos filhos. Haja vista os verdadeiros 

pais serem aqueles que amam e cuidam, diariamente, de sua prole; os pais psicológicos, 

que cuidam da segurança, da saúde física e do bem-estar emocional das crianças, 

constituindo, pois, os exemplos de referência a serem por elas seguidos
829

. Dessa forma, 

a equiparação da família afetiva à biológica ––ao respeitar e preservar suas relações 

afetivas ––valoriza a criança como pessoa, reconhecendo-a, definitivamente, como 

sujeito de direito, cuja personalidade, ainda em formação, exige respeito, cuidado e 

proteção especiais
830

. 

O Código Civil Português (nº 2 do art.1.878º), a Convenção Internacional 

Sobre os Direitos da Criança (art.3º)e a Organização Tutelar de Menores (art.147º-A) 

convergem no sentido de atribuir, aos menores, autonomia na organização da própria 

vida. Garantindo-lhes o direito de serem ouvidos e de ter sua opinião levada em conta 

nos respectivos assuntos familiares importantes
831

, respeitado o nível de maturidade de 

                                                
828SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. A nova lei da adopção. In: SÁ, Eduardo (Coord.). 

Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.89. 
829 Rodrigo da Cunha Pereira enaltece que o Direito de Família contemporâneo encara a paternidade 

como uma função, e, exatamente em razão disso, é quese desenvolveu a teoria da paternidade 

desbiologizada ou socioafetiva. Assim sendo, a figura do pai desempenha umarepresentação simbólica, 

interessando para a existência e formação da personalidade do sujeito. Não propriamente “o pai”, mas, 

“um pai”. Um pai, quer dizer, a autoridade, outro que se interponha como tal, independentemente da 

existência de vínculo biológico entre eles. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais 

norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.38. 
830

A autora sustenta, ainda, que, a hermenêutica do Direito de Menores, não prescinde, por parte do 
julgador, da compreensão de que a criança é uma pessoa autônoma em relação aos seus pais, e não um 

simples joguete destes. Assim sendo, as responsabilidades parentais constituem, antes, um poder 

funcional que, propriamente, um poder absoluto. Um direito-dever, cujo escopo principal, é a conciliação 

do interesse do menor com a autorealização dos pais enquanto tal. Sendo, então, ideal a coincidência, e 

correspondência, de ambos; contudo, ante eventual conflito entre estes interesses, o do menor precisa ser 

compreendido, respeitado e resguardado. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Quem são os 

verdadeiros pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos. In: SÁ, Eduardo (Coord.). 

Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.127. 
831Helga Castro aponta que, nesta direção, e, à luz de uma nova visão sobre a infância e seu diferente 

estatuto social, foram reconhecidas às crianças, a condição de seres competentes e participativos, 

verdadeiros atores sociais e cidadãos de pleno direito nas mais distintas áreas da sociedade. E, dentre eles, 

a importante prerrogativa de expressarem os respectivos pontos de vista sobre todos os assuntos que com 
eles se relacionem; passando, a partir de então, a não mais serem consideradas apenas como meros 
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cada um
832

. Logo, todas as decisões que repercutam sobre crianças, independentemente 

de procedência, sejam oriundas de instituições públicas ou privadas de proteção social, 

de autoridades administrativas/órgãos legislativos, ou mesmo dos Tribunais, devem 

privilegiar sempre o seu interesse superior
833

. Restando, pois, absolutamente claro que, 

o critério eleito pelos referidos diplomas legislativos para o exercício regular e legítimo 

das reponsabilidades parentais, não foi outro senão o do interesse superior do menor
834

.  

                                                                                                                                          
sujeitos passivos, objeto de proteção, per si, por parte dos adultos; mas, também, como indivíduos aptos e 

prontos a opinar sobre o mundo que as cerca. Impondo, tanto às instituições, quanto à sociedade em si 

mesma considerada, o grande desafio de aprender a ouvir a opinião das crianças, reconhendo-lhes sua 

relevância na construção social; uma vez que, não as ouvindo estar-se-á, na realidade, negando-lhes a 

própria existência ao descumprir e tolher a atuação própria nas importantes questões que lhes sejam 

afetas. Dessa forma, a participação permanece como tema central da cidadania, já que repercute, 

diretamente, não apenas no direito em si, mas, igualmente, na possibilidade de integrar um coletivo, tendo 

a oportunidade de se fazer ver, ouvir e reconhecer; consistindo tal valor, em si próprio, um Direito 

Fundamental da infância. No entanto, o superior interesse da criança, assim como a inclusão e a não 
discriminação, tornam-se, pois, elementos chave que permitirão passar duma dimensão retórica para uma 

dimensão prática e efetiva do direito a participar da tomada de decisões, das questões que lhes digam 

respeito, por parte das crianças. CASTRO, Helga Cláudia Fernandes Ribeiro Teixeira e. Novas 

conquistas… direitos que faltam…: a participação das crianças na construção social.  Revista de 

Psicologia da criança e do adolescente. v. 07, n. 1-2, pp.245-262, jan.- dez, 2016, p.254, 257 e 258. 
832Como a personalidade do indivíduo vai se formando/sedimentando, gradualmente, com o seu 

crescimento, a manifestação do consentimento do menor, seja nas questões mais simples, seja nas mais 

importantes, torna-se cada vez mais relevante na tomada de decisões que o afetem. Com o fito de 

promover, respeitar e preservar seu respectivo projeto de vida. No mesmo sentido, MARTINS, Rosa. 

Menoridade, (In)capacidade e Cuidado Parental. Coimbra: Coimbra, 2008, p.224. E, RODRIGUES, 

Hugo Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das responsabilidades parentais. 
Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 85 e 86. Igualmente a Convenção Internacional 

Sobre os Direitos da Criança, em seu art.12, estabelece que os Estados Partes devem assegurar à criança, 

que seja capaz de formular seus próprios pontos de vista, o direito de expressar livremente suas opiniões 

sobre todos os assuntos a ela relacionados, devendo, tais pontos de vista, serem considerados, em função 

da idade e da maturidade da criança. Para tanto, dever ser assegurado ao menor a oportunidade de ser 

ouvido em todos os processos judiciais ou administrativos que o afetem, seja diretamente, seja por 

intermédio de um representante ou de um órgão apropriado; sempre em conformidade com as regras 

processuais próprias da respectiva legislação nacional. 
833A nova versão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo garante ao menor a prerrogativa, 

tanto de ser ouvido quanto de participar ativamente e opinar, em função do seu grau de discernimento, de 

todos os assuntos do seu interesse, que incluem os respeitantes à definição e execução do seu projeto de 
promoção e proteção, bem como ao funcionamento da instituição e da família de acolhimento. 
834Maria Clara Sottomayor alerta que, tais decisões, exigem cuidado extremo. Não sendo raro o fato de 

que, o conceito vago de interesse superior da criança é, muitas vezes, dado a interpretações que tendem a 

perseguir um interesse dos adultos. Por exemplo, entre o choque do sangue com os afetos, ainda paira na 

nossa cultura, a convicção, quase que absoluta, de que o melhor lugar para os menores é sempre junto da 

família biológica; mesmo em face de quem, efetivamente, exerceu de fato o papel de pai/mãe. 

SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica 

versus Relação Afectiva. Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de 

menores – Prof. Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.24. No mesmo 

sentido, Rivera Álvarez conceitua, o interesse superior do menor, como um mandado de otimização, que 

impõe ao aplicador do Direito, ante eventual colisão de interesses/bens jurídicos entre o menor e terceiros, 

o sobressalto da alternativa que melhor privilegie o bem-estar do infante, o futuro desenvolvimento de sua 
personalidade e exercício efetivo de seus direitos . ÁLVARES, Joaquín María Rivera. ¿ Es el régimen de 
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O Tribunal da Relação do Porto entendeu, em decisão proferida em 15-

11-2018, na apelação 2879/17, consultado em www.dgsi.pt, que, na regulação do 

exercício do poder paternal, a solução conforme o interesse do menor é aquela que tem 

em conta o verdadeiro estado de seu desenvolvimento físico (e psíquico), idade, reais 

necessidades afetivas e materiais; bem como as capacidades de cada um dos 

progenitores para satisfazê-las, devendo ponderar, ainda, os projetos de vida de cada um 

em relação ao menores. Dessa forma, nas decisões a serem proferidas em sede de 

regulação das responsabilidades parentais, o critério norteador deverá ser o interesse do 

menor. Deve, então, ser sempre adotada a solução que, prioritariamente, melhor lhe 

atenda.  

Eduardo Sá
835

 afirma que, conquanto a progenitura consolide o exercício 

parental a verdade biológica, nem sempre será, preponderante, para a determinação da 

paternidade, uma vez que, um progenitor não se tornará, necessariamente, um pai ou 

mãe. Sendo, pois, inadmissível, que uma certidão de nascimento faça às vezes de título 

de registro de propriedade. Haja vista a gestação de uma criança, muitas vezes, não 

constituir pré-requisito indispensável e obrigatório para a assunção do exercício da 

parentalidade por parte de um pai que não seja progenitor
836

. Igualmente, muitos 

progenitores, apesar dessa condição, não se revelaram aptos a desenvolver tal função
837

. 

                                                                                                                                          
custodia compartida realmente la regla general en el actual ordenamiento catalán y aragonés? Patria 

potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.259. 
835SÁ, Eduardo. Poder paternal e parentalidade. In: SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 2008, p.19 e 53. 
836Maria Goreth Valadares parte do pressuposto de que, não é apenas uma certidão de nascimento, que 

torna uma pessoa pai ou mãe de outra. Haja vista fatores como a idade da criança/adolescente, presença 

física do genitor não guardião, bem como o tempo de convivência entre filhos e pais que neles engendra o 

elo afetivo e influencia, e muito, o estabelecimento da filiação. Contudo, tais critérios não devem ser 

encarados como ensejadores de um sistema fechado de regras a ser cegamente seguido. Mas, sim, como 

uma proposta hermenêutica acerca das famílias mosaico; tratando-se, portanto, de um esquema de 
interpretação a ser utilizado pelo juiz quando chamado a resolver conflitos dessa natureza. Que, para 

garantir a eficácia jurídica pretendida, devem ser cumulativos, o que, por si, não impede a análise de 

outros detalhes do contexto fático em discussão. VALADARES, Maria Goreth. Os meus, os seus e os 

nossos: as famílias mosaico e seus efeitos jurídicos. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, 

Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.129 e 130. 
837A Constituição brasileira de 1988, tendo em conta a afetividade, ao equiparar os filhos 

independentemente de sua respectiva origem, alforriou, definitivamente, da ordem jurídica pátria, a prova 

da origem genética do reconhecimento da paternidade; sendo este, depois de realizado, direito subjetivo 

irrevogável e indisponível que certifica o estado de filiação do perfilhado. E, embora inadmissível, o 

arrenpendimento posterior, por parte de quem reconhece, é facultado ao filho, no prazo decadencial de 

quatro anos, após atingir a maioridade, o direito de impugnação deste reconhecimento nos termos do art. 
1.614 do Código Civil Brasileiro. 
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A interpretação de determinados ditames legais, pertinentes ao Direito de 

Família, devem ser aferidos, objetivamente, segundo os elementos valorativos da 

cultura local, predominantes nas comunidades durante certo lapso de tempo. Assim 

sendo, não podem sobressair os valores subjetivos do juiz ante as peculiaridades do caso 

concreto. Porquanto, muitas vezes, poderiam constituir flagrante abuso de autoridade, e, 

no caso de dissenso entre a norma abstratamente posta e a realidade social, é preciso ter 

em mente que –– em qualquer circunstância –– o supremo valor a ser preservado é o do 

melhor interesse do menor. Sendo os laços de afetividade e o cumprimento dos deveres 

impostos aos pais, os fatores determinantes para o exercício da prerrogativa do poder 

familiar
838

. 

 

3.7. O Direito de Convivência 

 

A separação dos cônjuges, ou companheiros, não pode desembocar na 

separação entre pais e filhos
839

, haja vista a prevalência do melhor interesse da criança 

                                                
838Paulo Lôbo aduz que, no estágio atual em que se encontram as relações familiares, e, ante a evolução 

do Direito, do conhecimento científico, cultural e dos valores sociais, não é possível, ainda, confundir 

estado de filiação com origem biológica; pois, esta não determina mais aquele, haja vista fenescerem os 

pressupostos que a fundamentavam. A saber, a exclusividade da família matrimonializada, a legitimidade 
da filiação, o interesse prevalecente dos pais, a paz doméstica e as repercussões patrimoniais. E, embora a 

origem biológica presuma o estado de filiação não constituído, independentemente, de comprovação de 

convivência familiar, não tem o condão de desconstituir a paternidade fundada na convivência duradoura, 

devidamente comprovada no caso concreto, pela posse do estado de filho. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 

Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. In: EHRHARDT 

JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: 

direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.70 e 71. Fabíola Santos Albuquerque confirma que, o 

fetichismo das normas, há de ceder à justiça do caso concreto, quando, o juiz, tem que optar entre o 

formalismo das regras jurídicas e a realização humana e mais socialmente útil do Direito. Impondo-se, a 

compreensão do afeto, enquanto valor jurídico e, portanto, mola propulsora para fundamentar e justificar 

um ato, que, embora, a priori, colida com a lei, seja consolidado por uma realidade fática que, calcada no 
afeto e no amor, promova a dignidade da pessoa e da sua vida em sociedade. ALBUQUERQUE, Fabíola 

Santos. O instituto do parto anônimo à luz dos princípios constitucionais. In: EHRHARDT JÚNIOR, 

Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das 

famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.86. 
839Hugo Manuel Leite Rodrigues relata, uma série de consequências, altamente prejudiciais, oriundas da 

residência única. Nomeadamente um maior alheamento dos progenitores masculinos no exercício das 

responsabilidades parentais; com a consequente fragilização da relação afetiva entres estes e seus filhos 

menores, reafirmando a ideia de que a separação dos cônjugês não implica necessariamente na dos filhos. 

Vindo, dito modelo, por ser o que mais se assemelha à realidade da união familiar vivenciada pela criança 

antes da ruptura conjugal dos pais, quem, teoricamente, melhor proporciona à criança um 

desenvolvimento mais livre e harmonioso. Assim sendo, tão logo seja mais bem assimilado, pela 

sociedade, como a solução normal para os casos de ruptura da relação conjugal, certamente fará com que 
os pais concentrem-se mais no bem-estar da criança e menos nos respectivos interesses. Alforriando, de 
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sobre as questões dos pais em conflito
840

. Assim, a proteção integral do menor vai muito 

além do mero aspecto secundário de residência derivado da separação
841

, já que a 

dissolução da vida comum entre os cônjuges ou unidos de fato, não é, nem pode ser, 

capaz de fazer cessar
842

 a convivência
843

deles com seus filhos
844

 –– ainda que passem a 

residir em ambientes distintos
845

. 

                                                                                                                                          
vez, a parentalidade, de qualquer resquício, dissabor ou trauma deixado pela extinta relação conjugal. 

RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das 

responsabilidades parentais. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 13, 98, 99, 110 e 

115. 
840Maria Clara Sottomayor afirma, categoricamente, que, embora o critério preponderante para conceder 
ou negar o direito de visita seja, indiscutivelmente, o interesse da criança; ainda é necessário que esta 

convivência lhe traga efeitos favoráveis. Uma vez que, a ideia central é, além de impedir eventuais abusos 

no exercício das responsabilidades parentais, buscar, também, a solução mais vantajosa do ponto de vista 

da continuidade das relações afetivas. Logo, resta aos pais o dever, e não meramente uma obrigação 

moral, de respeito ao filho enquanto pessoa titular de direitos ao desenvolvimento livre e integral da 

personalidade constitucionalmente assegurados. O que engloba, inclusive, o resguardo de suas relações 

afetivas e autonomia na organização de sua vida, evidentemente, tendo em conta, o grau de maturidade 

pelo menor atingido. Dessa forma, ante o conflito entre o direito da criança com os de seus pais, e, caso 

estes não apresentem razões suficientemente relevantes para a proibição da convivência dela como pai ou 

a mãe não guardião, prevalecerá os direitos da primeira. Haja vista a finalidade principal do exercício das 

responsabilidades parentais consistir na efetiva promoção do melhor interesse da criança. 
SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades 

Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, 

p.212, 215 e 216. 
841Rodrigo da Cunha Pereira aponta, haver um tempo, em que as concepções jurídicas e culturais 

encontravam-se, indissociavelmente, misturadas. Coincidindo, necessariamente, o bem-estar dos filhos 

com a residência materna, e, pois, com a presença, o carinho e o cuidado sempre constantes da mãe; já 

que, por força da divisão sexual do trabalho, consagradapor séculos em nossa sociedade, a mulher sempre 

fora relegada aos limites do lar, ao passo que ao homem foi dado desempenhar o papel de provedor. 

Assim sendo, a criação dos filhos estava, intrinsecamente, vinculada à figura materna. Porém, com a 

subversão desses papéis, causada pelo feminismo e pelo ingresso da mulher nomercado de trabalho, 

forçou-se uma redefinição destes “deveres” secularmente definidos. Por conseguinte, foi colocado em 

questão o exercício da paternidade, que se humanizou e redefiniu, sendo, agora, guiado e perpassado 
peloslaços do afeto. Como consequência o pai foi chamado a compartilhar, com a mulher, das atividades 

domésticas; inclusive a de participação ativa na criação dos filhos do casal. Passando, o processo 

educacional, a ser compartilhado entre os pais, inexistindo qualquer tipode preferência apriorística entre 

eles quanto à atribuição da residência; devendo esta ser concedida àquele que, respeitadas as 

particularidades de cada caso em concreto, revelar melhores condições para cuidar do filho. O que inclui 

maior abertura e possibilidade para que o menor conviva, também, com o genitor não guardião; de modo 

que possa, com lastro em seu interesse superior, exercitar sua prerrogativa à comunhão de vida com seus 

pais. Garantindo-se, dessa forma, a continuidade dessa convivência, que é um direito fundamental da 

criança e, por seu turno, um dever fundamental dos pais. Neste ínterim, a convivência não se restringe, 

apenas, a faceta do coexistir. Indo, muito mais, além, vale dizer, consisite no participar, interferir, limitar, 

educar; que, por serem atributos inerentes ao poder familiar, apenas se extinguem com a 

maioridade/emancipação do filho e, jamais, pelo fim da sociedade conjugal. PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.94-

96. 
842 García Garnica relata que, em se tratando dos efeitos de uma separação ou divórcio nas relações 

paterno-filiais, deve-se partir da premissa óbvia, porém, fundamental, de que quando rompida uma 

sociedade conjugal, salvo se o interesse dos filhos menores determinar o contrário deve-se, sempre, evitar 

que a ruptura do casal culmine, necessariamente, no fim da família, e, mais especificamente, da relação 
entre pais e filhos. GARNICA, María del Carmen García. La salvaguarda de las relaciones paterno-
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filiales tras la ruptura de los padres y el interés superior del menor. Patria potestad, guarda y custodia – 

Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.223. Já Claudiene Santos e Maria 

Alves de Toledo Bruns ressaltam que, a função parental, não deixa de existir em caso de separações entre 

os pares, e que, a interação entre as partes, favorece o desempenho das funções pertinentes aos filhos. A 

fase do ciclo vital da família, o tipo de família constituído, a idade dos filhos e fatores socioeconômicos 

são alguns dos facilitadores/dificultadores da vivência da parentalidade, da conjugalidade e da própria 

individualidade de seus membros. SANTOS, Claudiene; BRUNS, Maria Alves de Toledo. A 
homoparentalidade em questão: a voz de gays e lésbicas com filhos. In: Revista da Abordagem 

Gestáltica: Phenomenological Studies, vol. XII, n.º 2, Goiânia, Instituto de Treinamento e Pesquisa em 

Gestalt Terapia de Goiânia, pp. 89-108, 2006, p.97. 
843Hugo Manuel Leite Rodrigues conclui ser, fundamental e indispensável, para o regular 

desenvolvimento da personalidade dos menores, o crescimento numa relação contínua, existente entre 

pai-mãe-filho, e, não entre duas relaçõs isoladas com cada um, respectivamente. RODRIGUES, Hugo 

Manuel Leite. Questões de particular importância no exercício das responsabilidades parentais. Centro 

de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.28 e 29. Helena Bolieiro e Paulo Guerra ressaltam ser 

vital, do ponto de vista das crianças e dos seus interesses, que sejam, plausivelmente, estabelecidas as 

consequências do divórcio. Evidenciando que, a extinção da relação conjugal, não acarreta o fim dos 

laços paterno-filiais; pois, a separação dos pais jamais implicará na dos filhos. Assim sendo, devem ser 

poupados dos litígios que ferem seus interesses, nomeadamente, de serem impedidos de manter relações 
afetivas tanto com seu pai, quanto com sua mãe. BOLIEIRO, Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A 

criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos principais institutos do direito da família 

e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, p.186. 
844Nos termos do art. 9º da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança, os Estados signatários 

deverão zelar para que o infante não seja separado dos pais, salvo quando estritamente necessárioà sua 

proteção, como, por exemplo, no caso de maus tratos ou descuido. Podendo, em todo caso, todas as partes 

interessadas, manifestar suas opiniões; sendo-lhe, ainda, assegurado, mesmo que separada de um ou de 

ambos os pais, o direito de manter com eles contato direto e relações pessoais regulares, a menos, é claro, 

que isso seja contrário ao seu respectivo interesse superior. O Tribunal da Relação de Évora, no acórdão 

proferido em 14-03-2019, na apelação 1296/14, consultado em www.dgsi.pt, conclui que, corresponde, 

em regra, ao interesse do menor, estabelecer/manter contato com o progenitor com quem não reside, de 
modo a que se adquiram/consolidem relações de afetividade e proximidade entre ambos. Igualmente o 

Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 20-10-2009, na apelação 134/04, consultado em 

www.dgsi.pt, reconheceu que, a criança, exige uma figura parental adulta que dela cuide, preenchendo 

suas necessidades afetivas e que, de forma cotidiana e contínua, se responsabilize por ela. Já o art. 1.632 

do Código Civil Brasileiro estabelece quea separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 

não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, guardadas as 

devidas proporções, de terem, em sua companhia, os segundos. 
845Maria Clara Sottomayor observa que, o conceito de cuidado, constitui o cerne do núcleo da relação 

entre pais e filhos. Esta deixando o cariz autoritário e individualista, tão próprio das concepções 

tradicionais de poder paternal, assume uma feição nítidamente altruísta, no sentido de mitigar o interesse 

do adulto em prol do da criança. Materializada em sacrifícios diários, e, concretizada na relação afetiva, 
na comunicação com a criança, no respeito pela sua personalidade e na atidude de por os interesses dela 

acima dos seus. Tanto que o art.1.906º do Código Civil Português, n.5 e 6, em consoância com os arts 

177º e 180º da Organização Tutelar de Menores, estabelece que, nos casos de rompimento da vida em 

comum, a determinação da residência da criança e os direitos de visita devem ser decididos pelo Tribunal; 

levando-se em conta os interesses dela, dentre eles, quando possível, a manutenção de uma estreita 

relação de proximidade com os dois progenitores. Contudo, sem descurar o julgador da identificação da 

figura de referência da criança. Privilegiando, antes, a continuidade dessa relação; cuja abrupta 

interrupção, eventualmente, prejudicaria, e muito, o desenvolvimento regular da personalidade do filho. 

Ao invés de priorozar o atendimento a critérios de igualdade formal entre os pais, a fatores psicológicos 

insuscetíveis de medição objetiva, ou meras questões transitórias e momentâneas inerentes à grande parte 

dos processos de divórcio. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das 

Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: 
Almedina, 2014, p.25, 27 e 28. 

http://www.dgsi.pt/
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Assim sendo, o direito de convivência pode ser conceituado como a 

prerrogativa legal que assegura a relação de contubérnio entre pessoas unidas por laços 

afetivos e familiares, geralmente utilizado pelo progenitor que, malgrado não 

exercitando, diretamente, a residência e, consequentemente, não exercendo diretamente 

os atos próprios e inerentes às responsabilidades parentais, não é desprovido da 

titularidade desta. Cabe-lhe, igualmente, tanto a fiscalização sobre a condução da vida e 

do desenvolvimento de seu filho
846

, quanto à possibilidade de convívio com sua prole 

durante alguns momentos: geralmente fins de semana alternados, parte das férias 

escolares, datas festivas ou outras de relevo familiar
847

. 

Com a alteração do art.1.887º do Código Civil português pela Lei 84/95 

de 31-8, a criança foi contemplada com a prerrogativa de convivência com os irmãos e 

avós, não podendo os pais, injustificadamente, privar-lhes deste convívio. À luz da ratio 

juris desta modificação, bem como do art.36º da Constituição da República Portuguesa 

e do art.3º da nova versão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, torna-se, 

                                                
846Bertoldo Mateus de Oliveira Filho assinala que, o pai/mãe, que não detém a residência do filho tem, a 

seu favor, o direito de visitá-lo e tê-lo consigo regularmente, no sentido de fortalecer os laços de 

afetividade estabelecidos entre eles por meio da convivência. Não podendo ser inerrompido ou 

embaraçado, salvo intercorrendo motivo legítimo. Mencionando, inclusive, decisão do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, que suspendeu, temporariamente, o direito de visitas, por parte do genitor com quem a 
criança não reside, ante alienação parental por ele praticada. Fazendo prevalecer, sobre qualquer outro 

interesse, o bem-estar da criança; haja vista ser este o objetivo das visitas, e não a ocorrência de traumas, 

intranquilidade ou desassossego ao menor. OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: 

aspectos sociojurídicos do casamento, união estável e entidades familiares. São Paulo: Atlas, 2011, p. 31 

e 32.  
847Maria Clara Sottomayor esclarece que, o direito de convivência, consiste na prerrogativa de 

estabelecimento e manutenção de relações pessoais entre sujeitos unidos por laços familiares ou afetivos, 

no contexto do divórcio/separação judicial de pessoas e bens. Significando, a possibilidade do progenitor 

não guardião, se relacionar e conviver com o filho; uma vez que a falta de coabitação entre eles 

impossibilita o desenvolvimento diuturno e diário dessa relação. Assim sendo, traz consigo, de modo 

inerente, um forte conteúdo humanizador que não pode (e não deve) ser pelo Direito igonorado. Pois, 
além dos aspectos naturais e espirituais de sua essência serem anteriores ao próprio fato jurídico, ainda 

refletem o peso da realidade vivencial junto à elaboração da norma jurídica. Funcionando como uma via 

de manifestação de afetividade, conhecimento e partilha recíprocas de sentimentos, emoções, ideias, 

esperanças, experiências e demais valores íntimos; não tendo como, a ciência juríca, manter-se alheia, 

indiferente ou inerte a esta profunda realidade humana, negando-lhe tulela juríca própria. Contudo, reste 

evidente que, a qualidade dos laços afetivos estabelecidos por meio da convivência entre a criança e o 

progenitor que não detém a residência, é, infinitamente, mais importante que a quantidade ou a frequência 

das visitas realizadas. Assumindo, pois, a referida prerrogativa, a natureza jurídica de um direito-dever e 

não de um direito subjetivo propriamente dito; haja vista ter que ser exercido, necessariamente, na mais 

perfeita consonância com o melhor interesse do menor, equalizado, sempre que possível, com as 

prerrogativas do guardião e o interesse do titular do direito de visita. SOTTOMAYOR, Maria Clara 

Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. 
Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.96, 108, 109 e 119. 
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a nosso ver, sustentável a possibilidade de extensão do direito de convivência
848

 aos 

padrastos –– caso sua presença efetiva seja importante para o desenvolvimento da 

personalidade do menor
849

. Desde que, evidentemente, dita relação se apresente 

compatível com o respectivo interesse superior da criança, independentemente de 

consanguinidade
850

. 

                                                
848Maria Clara Sottomayor sustenta que, a concepção de direito de convivência, que intenta ampliar o 

campo dos beneficiários, assenta-se em razões extrajurídicas e de caráter sociológico. Que, encarando a 

criança não como um encargo, mas, como fonte de satisfação e alegria para aqueles que com ela se 

relacionam, impõe, no aspecto jurídico, uma nova sensibilidade social; cujo fundamento consiste na ideia 

de que o menor não é um bem de propriedade dos pais, mas, sim, um sujeito de direitos, um ser autônomo 

cujos afetos e sentimentos devem ser respeitados. Assim, ante ao aumento do número de divórcios e do 

alto número de crianças filhas de dependentes químicos, vem tornando-se, cada vez mais comuns, 

situações em que os avós assumem a responsabilidade pelos netos. Porém, sem qualquer proteção jurídica 

que lhes permita continuar esta relação, caso os pais reassumam a residência dos filhos, impedindo-lhes o 

relacionamento com os avós. Contudo, não se pode inferir ou afirmar que esta realidade afetiva deságua 

no surgimento de um direito subjetivo dos avós que garanta a convivência com seus netos. Tratando-se, 
na verdade, de uma situação jurídica funcional, que ao serviço do melhor interesse da criança, só merece 

a respectiva proteção jurídica à medida que contribua para o desenvolvimento regular da sua 

personalidade. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das 

Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: 

Almedina, 2014, p.204. 
849Analisando o impacto do apoio das redes informais à maternidade, (relações de interconhecimento, de 

reconhecimento mútuoe de entreajuda baseadas em laços de parentesco e de vizinhança, através das 

quais, pequenos grupos sociais, trocambens e serviços numa base não mercantil); Sílvia Portugal conclui 

ser cada vez mais frequente, no plano instrumental, a possibilidade das famílias, em contarcom alguns de 

seus parentes em momentos de necessidade. Divergindo, os estudos realizados sobre esta matéria, apenas 

quanto à relevância do apoio familiar no quotidiano dos indivíduos. Pois, enquanto alguns apontam para a 
presença constante das ajudas; outros, embora admitam a sua importância, acentuam o carácter ocasional 

e não sistemático da solidariedadefamiliar, sublinhando a valorização dosparentes em momentos de crise. 

Concentrando-se, o referido suporte, em quatro áreas fundamentais de apoio: 1) prestação de serviços: 

serviços de guarda (quotidiana, temporária, ocasional) e ajuda nos cuidados quotidianos do bebê; 2) apoio 

financeiro: dádivas em dinheiro, suporte dedespesas de alimentação, saúde e educação da criança; 3) 

apoio material: dádivas em géneros, importantes para os cuidados com a criança: roupa, brinquedos e 

alimentação; 4) apoio ao nível da informação: esclarecimento de dúvidas, aconselhamento, 

etc.PORTUGAL, Sílvia. As redes informais de apoio à maternidade. In: Revista Crítica de Ciências 

Sociais, n.º 42, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.155-178, 1995, p.156,162 e 166. 
850Nesse sentido, o Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão proferido em 07-01-2013, na apelação 762-

A/2001, consultado em www.dgsi.pt, entendeu que, o art.1.887º-A, do Código Civil Português, não 
constitui impecilho para que outras pessoas, que não os irmãos ou avós, pleiteiem um regime de 

visitas/convivência com a criança. Sendo, inadmissível, pois, que seja liminarmente indeferida, petição 

inicial interposta pelos tios da criança, que, alegando profundos laços de afeto com ela, e requerendo o 

estabelecimento de um regime de visitas, tenham sua pretensão negada, única e exclusivamente, pelo fato 

de que o supracitado artigo não contemplou, nominalmente, o direito ao convívio com os tios. 

Igualmente. Igualmente o Tribunal da Relação de Guimarães, no acórdão proferido em 10-11-2016, na 

apelação 719/08, consultado emwww.dgsi.pt, reconheceu, indubitavelmente, que a introdução do art. 

1.887º-A no Código Civil Português veio a consagrar a necessidade de salvaguarda das relações 

familiares não estritamente nucleares. Pretendendo deixar aberta a porta, por esta via, a todas as formas de 

concretização (e tutela) do superior interesse dos menores. Afastando, dessa forma, qualquer legalismo ou 

predomínio da forma sobre a adequação da decisão ao fato, equidade e justiça. Fixando, finalmente, 

regime de visitas da tia à sobrinha, que dela, após seu nascimento, cuidou, estabelecendo laços de 
afetividade tão fortes quanto os oriundos da própria filiação biológica. 

http://www.dgsi.pt/
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Maria Clara Sottomayor
851

 destaca que a relação afetiva constitui 

verdadeiro conceito jurídico, apto, desde já, a ser apreciado e aplicado pelos tribunais, 

posto que, devidamente previsto e consagrado pela nova versão da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo. Constituindo, a continuidade da relação afetiva da criança 

com os seus cuidadores, o aspecto mais importante no processo de desenvolvimento da 

personalidade infantil; tanto que a legislação considera em perigo a criança que não 

recebe a afeição adequada à sua idade. Dessa forma, numa sociedade justa e equilibrada, 

não faz sentido atribuir o exercício de direitos de guarda e educação, ou mesmo das 

responsabilidades parentais, a progenitores que nunca coabitaram com os filhos, e, 

como tal, jamais exerceram seus deveres. Logo, a reclamação de direitos sem o 

adimplemento da respectiva obrigação correspondente, consiste num comportamento 

ambíguo e contraditório, bastante suscetível à configuração de um abuso de direito. Por 

isso, abre-se, cada vez mais, espaço à parentalidade decisão ou relacional; pois, o fator 

mais relevante para a proteção da relação entre pais e filhos não repousa no elemento 

genético, mas, sim, na assunção da responsabilidade plena pelo desenvolvimento da 

criança que, por conta de abandono ou maus-tratos, vive ao cuidado de terceiros; e, ao 

ser reivindicada por progenitores que desconhece, e, assim, não os reconhece, encontra-

se numa clara situação de perigo, emocional e ou psicológico, exatamente por conta da 

separação, desnecessária e injusta, das suas pessoas de referência. 

Ainda segundo a referida autora
852

, o afeto constitui um conceito jurídico 

suscetível de prova, objetivado em atos de cuidado, que necessitam ser comprovados 

pelos processos tradicionais de produção probatórios. Pois, o critério da pessoa de 

referência, como forma de concretização do conceito do interesse superior da criança, 

está centralizado na noção de cuidado cotidiano, e traduzido em tarefas como o ato de 

deitar a criança à noite e levantá-la pela manhã, de tratar de sua alimentação, higiene, 

vestuário e saúde, de lhe prestar assistência na doença, de lhe ensinar regras de etiqueta, 

de zelar pela sua educação social e moral, etc. Logo, a prestação de cuidados tem por 

consequência, de acordo com as regars da experiência da vida, o estabelecimento de 

uma relação afetiva entre a criança e seus cuidadores; engendrando, a prova destes atos 

                                                
851SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 

2014, p.251 e 253. 
852SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 
2014, p.255. 
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de cuidado, a presunção da constituição dessa relação entre a pessoa adulta cuidadora e 

a criança. Dessa forma, é evidente que, de acordo com o curso normal da vida, a criança 

estabelece suas relações afetivas principais com as pessoas que de si cuidam no dia a 

dia, em substituição aos pais biológicos que a abandonaram ou, por qualquer outro 

motivo, ainda que não culposo, não assumiram a responsabilidade por seu “filho” desde 

o nascimento. 

Impende frisar que o rompimento da sociedade conjugal (casamento ou 

união de fato) não acarreta apenas o fim da vida em comum do casal, mormente em se 

tratando de uma família recomposta
853

. Haja vista ter-se estabelecido um forte vínculo, 

entre o padrasto e o enteado
854

 durante o período de convivência, ante a dedicação 

                                                
853Ana Carolina Teixeira Brochado aponta que, com o casamento ou a união estável de duas pessoas, que, 

levam para o novo lar um ou mais filhos de relações anteriores, em decorrência de viuvez, separações, 
divórcios, dissoluções de uniões estáveis ou do pai/mãe solteiros que criam seus filhos sozinhos, há o 

estabelecimento de um conjunto próprio de regras de convivência para aquela nova família. 

Principalmente, no que se refere à continuidade da criação e educação dos filhos. Isso porque, o espaço de 

liberdade de cada um, sofre interferências em decorrência das novas pessoas que agregam àquele núcleo 

familiar. Assim, o conflito acontece, principalmente, quando não houver definição prévia dos papéis a 

serem desempenhados por cada um dos integrantes deste novo arranjo familiar. TEIXEIRA, Ana Carolina 

Brochado. Família, guarda  e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.120. Segundo Hilda 

Ledoux Vargas, isso se justifica porque o fundamento para a concessão de direitos alimentares, de 

convivência ou para atribuição da residência, nas hipóteses que envolvem relações parentais entre 

padrastos e enteados, reside na constituição de vínculos fáticos de parentalidade. Que, podem se tornar 

jurídicos, se estabelecidos pelo afeto, cuidado e exercício das funções parentais; desde que, capazes de 
constitui-los, em pais e filhos, perante o universo social que os rodeia. VARGAS, Hilda Ledoux. 

Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: 

Juruá, 2017, p.254. 
854Flávio Tartuce observa que, o elo que une as pessoas em relação à parentalidade, vai, muito além, da 

consanguinidade; constituindo um elo de amor, de companheirismo, de convivência espiritual, de apoio 

moral, de auxílio patrimonial. Enfim, de divisão de alegrias e tristezas diárias, qualitativo e quantitativo 

da confiança estabelecida ao longo dos anos, onde o vínculo biológico torna-se apenas um detalhe. 

TARTUCE, Flávio. As verdades parentais e a ação vindicatória de filho. In: EHRHARDT JÚNIOR, 

Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das 

famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.91 e 96. No mesmo sentido, Giselda Hironaka corrobora, ser 

exatamente na afetividade, que se desdobra o traço de identidade fundamental do direito gerado no seio 
da relação paterno-filial. Que, sem deixar de ser jurídica, distingue-se de todas as demais relações, 

justamente, pelo fato de que ela, e apenas ela, pode, efetivamente, caracterizar-se e valorar-se, na esfera 

jurídica, pela presença do afeto. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos 

da responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos – além da obrigação legal de caráter material. In: 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de 

direito civil: direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.220. Nessa perspectiva, Hilda Ledoux 

Vargas infere que, somente o tempo e o convívio, fundarão um tipo de responsabilidade parental diferente 

daquela que advém do vínculo biológico, baseada na relação de afeto e em respeito ao papel que o 

padrasto/madrasta assumirem na família. Consistindo, o desafio, em se determinar a parentalidade quando 

quem cria, presta afeto, cuidado e amor não são apenas os genitores; mas, também, os padrastos, que, 

harmonizando-se na comunhão dessas responsabilidades, estabelecem relações de parentalidades 

plúrimas nas famílias neoconfiguradas. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias 
neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.211 e 212. 
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constante de um dos consortes aos cuidados dos filhos do outro
855

; principalmente, se 

dessa nova união tiver advindo prole comum. Sendo um contrassenso sem tamanho 

enlanguescer o contubérnio, também, entre os irmãos
856

 em face de uma cisão bastante 

profunda e, nesse caso, por vezes, desnecessária
857

. 

Waldyr Grisard Filho
858

 ressalta que, nas famílias recompostas, a rede 

social se expande, originando uma série de crises e conflitos de autoridade e lealdade, 

exigindo o estabelecimento de um conjunto de pautas, para uma interação estável no 

                                                
855Maria Goreth Valadares atesta não ser possível, ainda que minimamente, o estabelecimento de 

qualquer barreira que impeça o pai ou a mãe a fim de interferir na vida dos filhos de seu par. Uma vez que 

será ele quem, inevitavelmente, estará acompanhando e convivendo com a criança/adolescente no dia a 

dia; não tendo-se como negar que esse contubérnio poderá fazer florescer, entre eles, um forte vínculo; 

até mesmo, mais intenso e afetivo, que com seu próprio genitor. E, quanto maior a distância entre pai e 

filho consanguíneo, maior tende a ser a integração entre pai e filho afim. Pois, ao contrário das famílias 

“primitivas”, onde as regras são claras e todas as funções encontram-se devidamente predetermindas, as 

famílias recompostas têm suas regras e funções estipuladas ao longo do tempo. O que faz que não se 

solidifiquem de imediato, sendo, exatamente no decorrer da convivência, que os papéis, de cada um, vão-
se clareando e tomando contornos mais definidos. Dessa forma, a produção de efeitos jurídicos na vida 

dos filhos oriundos das famílias mosaico não é uma premissa. Necessitando, o aplicador do Direito, antes 

de tudo, constatar se a posse do estado de filho estava presente naquele núcleo familiar. Para, a partir daí, 

verificar, especificamente no caso em tela, qual eficácia jurídica decorreu da relação entre pais e filhos 

afins. Para, apenas depois de acurada análise, decidir se algum deles fará jus a qualquer prerrogativa 

legalmente assegurada, tal qual como se dá com as famílias ditas primitivas. VALADARES, Maria 

Goreth. Os meus, os seus e os nossos: as famílias mosaico e seus efeitos jurídicos. In: EHRHARDT 

JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: 

direito das famílias. Salvador: Juspodium, 2010, p.120-123 e 129. 
856Romualdo Baptista dos Santos com esteio na frase de Antoine de Saint-Exupéry, “Tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas”, revela bem a importância do afeto para o ser humano. Já 
que das relações estabelecidas com outras pessoas (e com as coisas) originam-se vínculos que marcam 

indelevelmente a nossa existência; alterando, em maior ou menor grau, o rumo das nossas vidas. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da afetividade: os laços humanos como valor 

jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.194 e 195. 
857 Waldyr Grisard Filho desaconselha, a ruptura da convivência familiar, tendo em conta, única e 

exclusivamente, o liame biológco; desconsiderando, assim, outro vínculo, bem mais estreito, estabelecido 

com a criança, e, capaz de consolidar os laços afetivos ao longo do tempo. Uma vez que tal decisão, 

conforme o caso, poderia se apresentar completamente contrária e danosa ao intersse superior do menor. 

Concluindo, ser possível, o estabelecimento de um direito de convivência entre o ex-consorte e o enteado 

com quem tenha convivido e desenvolvido estreito vínculo afetivo; desde que, demonstrados os 

transtornos à formação da personalidade da criança por conta desse rompimento abrupto. GRISARD 
FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.149 e 153. No mesmo sentido, Silmara Domingues Araújo 

Amarilla enaltece a função social desempenhada pelo ambiente familiar, reafirmada tanto pelo viés plural 

e inclusivo da família contemporânea, quanto pelo afeto enquanto núcleo irradiador de efeitos jurídicos; 

dela podendo se valer não apenas os avós para terem assegurado seu direito visita aos netos, mas, 

também, os padrastos que almejem preservar a convivência estabelecida com seus enteados após a 

ruprtura da família recomposta. Defendendo a ideia que, no campo da convivência familiar e para fins de 

vivificação do princípio que lhe dá suporte, não há espaço para standarts genéricos de convívio ou 

referências apriorísiticas de quem poderá invocá-los e sob quais particulares condições poderia 

legitimanete exercê-los. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da 

parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.91. 
858GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 92 e 93. 
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tempo e flexível em sua formulação
859

. Haja vista estas apresentarem-se de forma 

bastante imprecisa, porquanto não restam claros quais os laços ou autoridade que delas 

decorrem. Impõe-se, pois, ao novo grupo familiar o gigantesco desafio de construir sua 

própria identidade, visto seus integrantes se organizarem sob condições individuais, 

sociais e culturais, não apenas diferentes, mas próprias. Porque cada membro traz 

consigo a respectiva história construída e consolidada no sistema familiar precedente. 

Que, por si, exige tempo para realizar o ajuste necessário mediante a reformulação de 

expectativas e necessidades em relação à nova situação; dificulta a consolidação dos 

novos vínculos que precisam amoldar-se aos anteriores
860

. Enseja, assim, uma série de 

questões conflitivas que dificultam a estabilidade do sistema. Vindo esta incongruência 

impor um equilíbrio que nível e interesses e necessidades muito diferentes.  

Por exemplo, um casal começa sua relação em que um deles possui um 

filho adolescente, ou uma pessoa sem filhos. Vê-se, repentinamente, responsável por um 

menor impúbere. Não são raras as vezes em que o pai/mãe, a fim de assumir um papel 

parental antes mesmo do estabelecimento de um vínculo emocional, e ter que conviver 

com a presença, real ou virtual. Pois, mesmo que aquele pai, ou mãe, que nunca visita 

seu filho, ou, que está morto, ainda, assim, sempre será parte integrante e indelével de 

sua história –– isso tudo com quem necessita manter um vínculo, nem que seja nos 

                                                
859 Gilda Ferrando registra que, as famílias recompostas, introduzem elementos de relevante novidade no 

panorama jurídico familiar, que colocam em crise os pilares estruturais do sistema patriarcal; vale dizer, 

tanto o ideal monogâmico, quanto a perenidade e exclusividade das relações parentais. Permitindo, assim, 

a abertura do sistema a novas figuras, que não rivalizam ou substituem os pais, mas, conforme o caso, 

pela relevância do papel que desempenham, poderiam ser acrescentadas às relações genealógicas de 

filiação. Tais evidências demonstram, categoricamente, que as relações familiares atuais não mais 

admitem a definição com base em conceitos rigidamente definidos e imutáveis. Confirmando, pois, a 

superação da noção unitária; uma vez que esta já não encontra correspondência numa realidade 

extremamente variada e caracterizada pela maciça presença de uma pluralidade de famílias que exigem, 

além do respeito, a elaboração de novas regras que lhes resguardem e garantam o livre exercício das 
prerrogativas a si inerentes. FERRANDO, Gilda. Famílias recompostas e novos pais. In: TEIXEIRA, Ana 

Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; COLTRO, Antônio Carlos Mathias; TELLES, 

Marília Campos Oliveira e (Orgs.). Problemas da família no Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 

159 e 160. 
860Roberta Tupinambá assente que, o reconhecimento da existência de uma diferença entre as famílias 

intacta e recomposta, não implica na atribuição de prestígio à primeira em detrimento da segunda. Ao 

revés, significa apenas reconhecer que as dissensões entre os cônjuges, pais, filhos e irmãos, aceitas com 

naturalidade nas famílias intactas, por conta da institucionalização das posições familiares, dar-se-ão de 

forma diferente nas recompostas. Haja vista o surgimento de uma situação completamente nova que exige 

a delineação de contornos bastante nítidos em relação à autoridade e à convivência. TUPINAMBÁ, 

Roberta. Os princípios do cuidado e da afetividade à luz das famílias recompostas. In: PEREIRA, Tânia 

da Silva; OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Orgs.). Cuidado e 
afetividade: projeto Brasil/Portugal – 2016-2017. São Paulo: Atlas, 2017, p.542. 
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recônditos da respectiva memória. E embora quanto maior o enteado, menos realista é a 

expectativa da “paternidade instantânea”, o mito do amor repentino permanece intacto e 

irretocável; inerentemente implícito na nova família; indicando que todos os filhos 

devem ser igualmente tratados, queridos e bem-vindos, independentemente da origem. 

Maria Clara Sottomayor
861

 corrobora que nas sociedades ocidentais a 

adoção do filho do cônjuge/unido de fato vem se tornando cada vez mais comum, muito 

por conta das famílias recompostas, evidenciando, assim, o afloramento da paternidade 

socioafetiva em detrimento da biológica; para quem o liame de sangue, por si só, sem a 

presença de outros fatores como a afetividade, a prestação de cuidados e/ou o suporte 

financeiro, não constitui uma relação familiar protegida pelo art.8º da Convenção 

Internacional Sobre os Direitos da Criança. A adoção da prole do outro por parte do 

cônjuge/unido de fato, como símbolo de predisposição afetiva para ser pai ou mãe de 

uma criança com quem, embora não tenha laços de sangue, pretenda lhe conferir os 

mesmos direitos inerentes aos seus filhos biológicos, demonstra a verdadeira finalidade 

e sentido do instituto; que consiste tanto na solidariedade social para com os 

hipossuficientes, quanto no meio que instrumentaliza o convívio amoroso entre os seres 

humanos. Assim sendo, conforme o interesse superior da criança, uma vez que nada há 

de se esperar do progenitor que a abandonou, o melhor mesmo é oficializar a relação 

com o padrasto/madrasta, tornando-a uma relação de paternidade/maternidade com os 

mesmos direitos e deveres. Ficando o menor infinitamente mais seguro, na hipótese de 

falecimento de seu progenitor ou divórcio do casal, se suscetível de exercer 

prerrogativas rigorosamente iguais a de seus irmãos; sendo então, imprescindível, para 

tanto, que a ordem jurídica ratifique que o verdadeiro pai/mãe é aquele que dela cuida e 

a ama.  

Evidentemente que o ponto central a ser discutido para a concessão ou 

não do direito de convivência com base na afetividade perpassa, obrigatoriamente, as 

especificidades que determinam o tipo de vínculo que se forma entre a 

criança/adolescente e o ex-cônjuge/unido de fato de seu pai ou mãe. Sendo, exatamente 

isso, que demostrará a conveniência/premência da manutenção deste convívio, em prol 

                                                
861SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Temas de Direito das Crianças. Coimbra: Almedina, 
2014, p.261, 262 e 265. 
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do respectivo interesse superior
862

. Impondo, necessariamente, uma sistemática, até 

então bastante inconveniente, que, conforme cada situação, em específico, mitigue a 

onipotência da mística do sangue
863

; sobrepondo-lhe outros fatores usualmente 

relegados por ela a um plano inferior
864

 –– cujo desrespeito poderia ocasionar sérios, 

irreversíveis e desnecessários problemas ao regular desenvolvimento da personalidade 

do menor
865

. 

                                                
862Hilda Ledoux Vargas enfatiza que, reconhecido o vínculo familiar fático como relação jurídica por 

meio do princípio da afetividade, assumirá, ele, as feições de dever jurídico; para fazer incidir, sobre os 

envolvidos, a imposição constitucional de proteção integral às crianças e adolescentes. Com o fito de 

assegurar-lhes, com absoluta prioridade, direitos como respeito, liberdade e convivência familiar, pondo-

os a salvo de quaisquer tipos de violência, física ou psíquica; bem como, de todo tipo de negligência, 

inclusive da afetiva. Destacando, ainda, que o referido princípio perpassa, necessariamente, enquanto 

elemento garantidor da dignidade da pessoa humana, à solidariedade familiar, engendrada a partir da 

realização afetiva dos membros, dessa comunidade, por meio da convivência. Assim sendo, e exatamente 

por isso, aliada, ainda, ao interesse de avós, tios, padrastos e ex-companheiros de relações homoafetivas, 

no sentido de garantir (e preservar) o superior do menor; sustenta que, os Tribunais Brasileiros, têm que 
assegurar o direito de convivência familiar, mantendo, assim, os vínculos de parentesco que contribuem 

para a solidificação dos laços familiares construídos entre eles. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade 

nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, 

p.139 e 146. 
863Encarando, a socioafetividade, como elemento definidor das relações de parentesco, Hilda Ledoux 

Vargas constata que, as relações entre pais biológicos, padrastos e enteados se apresentam e se formam 

em múltiplas situações fáticas; que variam conforme o caso em exame. Dessa forma, é possível uma 

gama de situações completamente díspares; podendo haver casos em que, o genitor, esteja completamente 

ausente de suas funções parentais, por viuvez ou mesmo abandono afetivo, e, o padrasto, as assuma, 

estabelecendo vínculos afetivos capazes de constituir a parentalidade afetiva. Em outros pode o genitor 

concordar com a outorga definitiva do poder parental permitindo a adoção de seu filho biológico pelo 
padrasto, desfazendo-se, os vínculos da filiação natural, pela socioafetiva. Também, é possível, que, 

padrastos e enteados, jamais estabeleçam relações afetivas e de cuidado recíproco; relacionando-se, 

apenas, socialmente, tratando-se, unicamente, como a esposa do pai e o filho do marido. Ou, mesmo, que 

pais biológicos compartilhem, espontaneamente, as funções parentais e o afeto pela criança, consolidando 

vínculos de sociafetividade múltiplos ensejadores da multiparentalidade. Logo, a afetividade entre 

enteados e padrastos não surge como imposição direta (e necessária) do casamento de um destes com um 

dos genitores. Mas, sim, espontaneamente, pela convivência, no estabelecimento de vínculos parentais 

que se constituem na dimensão do cuidado e da assistência; que se verificam no dia a dia, e, espelham as 

circunstâncias da vida em família em suas múltiplas formas de expressão. Pois, nem mesmo o uso pelo 

enteado do sobrenome do padrasto representa, por si só, um indício de parentalidade. VARGAS, Hilda 

Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. 
Curitiba: Juruá, 2017, p.227 e 246. 
864Guilherme Calmon Nogueira da Gama relata que, tal orientação, vem merecendo atenção por parte de 

vários sistemas jurídicos que, recentemente, reformaram suas legislações em matéria de filiação. 

Mormente com a introdução da noção de posse do estado de filho; que, lastreado no melhor interesse da 

criança, faz prevalecer o critério afetivo. Buscando assegurar, a primazia da tutela da pessoa, no sentido 

de resguardar seus Direitos Fundamentais; notadamente o direito à convivência familiar. GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira da. O biodireito e as relações parentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 

p.482 e 483. 
865Ricardo Lucas Calderón assevera que, a correta compreensão do litígio, que envolve a questão que ora 

se debate, exige, reitera-se, a necessidade de uma interpretação conjunta das diversas categorias jurídicas 

condizentes com o tempo presente. Sempre em atenção à realidade que se está a tutelar; e, quando 

necessário, com a devida observância da força construtiva dos fatos sociais. Sendo, pois, a única forma de 
se enfrentar, adequadamente, as questões trazidas pelos casos complexos. CALDERÓN, Ricardo Lucas. 
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O problema é que, dificilmente, encontraremos duas situações 

exatamente iguais
866

. Não sendo presumido, ou pressuposto, que a extinção do vínculo 

conjugal, por si e forçosamente, eleva um alto muro seguido de um fosso intransponível 

(e abissal) e entre o filho biológico e os progenitores. Porém, nesses casos, pior seria 

agregar ao já intransponível paredão, o ofendículo que nega, afasta, exclui e rejeita, pela 

segunda vez, uma nova figura de referência paternal, solidamente estruturada na 

afetividade corroborada e oriunda comunhão de vida
867

. 

Gilda Ferrando
868

 anota que, no panorama europeu, as respostas são mais 

fragmentárias e parciais, ora privilegiando questões patrimoniais, ora os aspectos 

pessoais. A lei holandesa estabelece que o cônjuge (somente ele) deva contribuir para o 

sustento dos filhos da pessoa com quem convive. O código alemão prevê a obrigação, 

embora um tanto quanto atenuada, de que o cônjuge do genitor pode vir a ser 

                                                                                                                                          
Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.334. Pietro 

Perlingieri assente que, a comunhão de vida e afetos familiares, por excelência, é instrumento de 

desenvolvimento da personalidade; e, pois, indissociável da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, 

deve, necessariamente, ser assegurada, fomentada e protegida. Haja vista seu objetivo, principal, ser o de 

formar o homem, permitindo-lhe a expressão dos sentimentos mais pessoais, mais íntimos; e, portanto, a 

sua capacidade de amar e ser amado. PERLINGIERI, Pietro. La Persona e i suoi diritti: problemi del 

diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p.38. 
866Romualdo Baptista dos Santos registra a dificuldade no estabelecimento de uma regra geral destinada à 

regulamentação uniforme de todas as relações paterno-filiais. Uma vez que a definição do dever-ser, no 

plano jurídico, passa por uma análise do ser; que circunda o fato a ser analisado, e, no caso, é fornecida 
por outras ciências. Tornando-se questão central saber se, em cada situação em concreto analisada, esse 

vínculo afetivo é tão intenso e definido a ponto de infirmar a paternidade biológica; não bastando, para 

tanto, que o pai tenha fornecido substrato material ao pretenso filho. Sendo necessário, ainda, que ambos 

se considerem como pai e filho; além de apresentarem-se como tal na vida em sociedade. E, pois, 

igualmente imprescindível, que o genitor, embora tenha a seu favor o vínculo genético, some a ele o 

elemento afetivo, no sentido de constituir a paterndade plena. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela 

jurídica da afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 

2011, p.162. 
867José Lamartine Corrêa Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz ratificam que, a referida convivência, 

corresponde, indiscutivelmente, a um direito subjetivo. OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa; MUNIZ, 

Francisco José Ferreira. Curso de direito de família. Curitiba: Juruá, 2002, p.28. Indo mais adiante, 
Giselda Hironaka defende que, o fundamento basilar do direito à convivência, é a tutela da dignidade da 

pessoa humana no âmbito das relações interpessoais familiares. Podendo, inclusive, o ex-

cônjuge/companheiro, em face do outro, invocar, confome a moldura fática permita o preenchimento dos 

requisitos pertinentes, a reparação dos prejuízos sofridos nas hipóteses de embaraço ou impedimento do 

exercícico do direito de visita à prole. Sendo possível, também, tal providência ressarcitória, ser cogitada 

nos casos em que o genitor for deliberadamente alijado do exercícico da parentalidade; com o 

consequente despojamento da convivência com seus filhos, ante a omissão materna em cientificá-lo da 

progenitura. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressupostos, elementos e limites do dever 

de indezizar por abandono afetivo. Dissponível em <http://www.ibdfan.org.br/?artigos&artigo=288>. 

Acesso em 02 de agosto de 2018. 
868FERRANDO, Gilda. Famílias recompostas e novos pais. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; 

RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; COLTRO, Antônio Carlos Mathias; TELLES, Marília Campos Oliveira 
e (Orgs.). Problemas da família no Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p.169. 
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destinatário de uma pretensão de sustento por parte do filho do outro. No entanto, 

apenas na medida em que ele, espontaneamente, em substituição ao genitor, já tenha 

para si assumido tal encargo; sendo extensível o direito de convivência dos filhos para 

com ambos os pais, a outras pessoas com as quais este tenha laços, desde que positivo 

para seu regular desenvolvimento. A lei inglesa permite aos Tribunais impor obrigações 

de sustento, após a dissolução da sociedade conjugal, por parte do ex-consorte, desde 

que os pais não se mostrem capacitados a fazê-lo. Na França a criança tem o direito de 

manter relações pessoais com ascendentes e terceiros, parentes ou não, podendo o juiz 

estabelecer, com base em seu interesse superior, as modalidades de convívio e 

proximidade. 

O art. 1.906º do Código Civil Português, que trata, dentre outros, do 

exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio, pretende que tal 

prerrogativa seja exercida em conjunto
869

. Estabelecendo-se, no tocante às questões de 

particular importância para a vida do filho
870

, o comum exercício por ambos os 

progenitores
871

, nos exatos termos que vigoravam na constância do matrimônio
872

; salvo 

                                                
869O Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 02-05-2017, na apelação 897/12, consultado em 

www.dgsi.pt, reconheceu que, como regra, as responsabilidades parentais relativas às 

questões de particular importância para a vida do filho, devem ser exercidas, em comum, por ambos os 

progenitores; conforme estabelecido peloart. 1906º nº 1,1ª parte, do Código Civil. Por seu turno, o 

exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente do filho cabe ao progenitor 
com quem ele reside habitualmente, ou ao progenitor com quem ele se encontra temporariamente (art. 

1906º nº 3, 1ª parte, do Código Civil). A delimitação entre os dois tipos de atos é difícil de estabelecer 

em abstrato; existindo uma ampla “zona cinzenta” formada por atos intermédios que podem ser 

qualificados como atos usuais ou de particular importância; conforme os costumes (e usos) de cada 

família concreta. E, da sociedade, num determinado momento histórico. 
870Ressalte-seque, nos termos do artigo supracitado, o exercício conjunto das responsabilidades parentais, 

é exigido, apenas, para os atos de particular importância na vida do menor, permanecendo a decisão pelos 

atos da vida corrente a cargo exclusivo do progenitor com quem o filho se encontrar. 
871 Conforme o Tribunal da Relação de Coimbra, no Acórdão de 09-10-2018, na apelação 623/17, 

consultado em www.dgsi.pt, é posição dominante na jurisprudência, a admissibilidade residência 

alternada, por acordo ou imposição do Tribunal; desde que haja uma boa relação entre os pais, ou que, 
pelo menos, os conflitos entre os progenitores possam ser, de algum modo, amenizados. Seguindo a 

mesma linha de raciocínio, no Acórdão de 11-12-2018, na apelação 2311/18, consultado em www.dgsi.pt, 

restou claro, para o referido Tribunal, que mesmo não existindo acordo entre os pais, a alternância de 

residências é uma solução adequada ao exercício conjunto das responsabilidades parentais; salvo se o 

desacordo se fundamentar em razões factuais relevantes, ou se mostrar contrário, ao interesse superior do 

filho. Porquanto, em abstrato, é a situação que se encontra mais próxima da vivência comum entre pais e 

filhos, melhor promovendo as vantagens daí resultantes para a criação, desenvolvimento e solidificação 

dos vínculos afetivos próprios da filiação.  
872 O Tribunal da relação de Évora, no Acórdão de 06-12-2018, na apelação 2641/15, consultado em 

www.dgsi.pt, inferiu que, o regime de residência alternada, dever ser ponderado em concreto, pois, 

inexistindo a situação ideal de vivência conjunta com ambos os progenitores, é preciso avaliar as 

vantagens e desvantagens para os menores. Por seu turno o Tribunal da Relação de Guimarães 
manifestou-se, no Acórdão de 02-11-2017, na apelação 996/16, consultado em www.dgsi.pt, no sentido 

http://www.dgsi.pt/
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nos casos de urgência manifesta, em que qualquer um deles será legitimado a agir 

sozinho. Entretanto, devem prestar informações ao outro logo que possível, podendo o 

Tribunal, através de decisão fundamentada, determinar que essas responsabilidades 

sejam exercidas por apenas um deles; quando entender que o exercício comum se 

apresente contrário aos interesses do menor. Restando, absolutamente claro que o 

intento maior consiste na preservação do interesse superior do filho; permeado por uma 

relação de proximidade com uma presença mais efetiva de seus pais. Promovendo (e 

aceitando) juntos acordos; e tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de 

contato com ambos, repartindo, assim, irmãmente, as responsabilidades parentais entre 

si
873

. 

Logo, fácil é perceber que, em princípio, o desenvolvimento da 

personalidade da criança, lastrado em seu melhor interesse, sugere que o rompimento da 

sociedade conjugal/união de fato não acarreta, necessariamente, a completa aniquilação 

das relações paterno-filiais
874

. Malgrado não sejam elas insuscetíveis ou imunes à 

                                                                                                                                          
de que, os princípios basilares a serem observados no que respeita a determinação da residência alternada 

são: o superior interesse da criança, a igualdade entre os progenitores e a disponibilidade manifestada 

para a promoção das relações habituais do filho com o outro progenitor (prevalecendo, contudo, ante 

eventual choque com os demais, o primeiro). Caso a moldura fática permita a conjugação de todos esses 

fatores, apresenta-se a residência alternada, indubitavelmente, como o regime que mais evita conflitos de 

lealdade ou sentimentos de abandono/ruptura afetiva; uma vez que conclama os progenitores a 

participação mútua na vida dos filhos. Permitindo, aos pais, que continuem a dividir atribuições, 
responsabilidades e tomadas de decisão em iguais condições. 
873Helena Bolieiro e Paulo Guerra corroboram, alegando que a experiência forense adquirida com a praxe 

judiciária, enquanto juízes de direito, demonstra que, a ideia subjacente, se funda numa lógica de 

consenso. Devendo partir, dos próprios progenitores, a vontade de exercer, em conjunto, as 

responsabilidades parentais; nomeadamente, por entenderem que a ruptura de sua união não extingue a 

respectiva parcela na responsabilidade comum em relação a seus filhos. Consagrando, assim, um regime 

legal onde o exercício das responsabilidades parentais deve ser decidido no único e exclusivo interesse do 

filho, independentemente, das questões particulares dos ex-cônjuges. No sentido de evitar, tanto a 

alienação parental (o afastamento emocional do filho de um dos progenitores em relação ao outro); 

quanto a síndrome da Disneylândia (quando os pais de fim de semana tentam, à todo custo e de todas as 

maneiras, agradar os filhos durante os escassos dois dias/duas vezes por mês, em vez de tentarem manter 
com eles uma convivência normal, com a necessária imposição de valores). BOLIEIRO, Helena Isabel 

Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos principais 

institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 2014, 

p.201 e 202. 
874Giselda Hironaka afirma que, não obstante a disputa seja simbolizada pelo versus que significa duas 

partes adversas em polos opostos de uma linha; há, ainda, um terceiro integrante, cujos interesses e 

direitos fazem da linha um triângulo. Essa pessoa, a criança, embora não configure uma parte oficial no 

processo, tem no seu bem-estar o centro da controvérsia. Que, não raras vezes, determina, o 

estabelecimento da residência alternada, quando os dois genitores dispuserem de igual capacidade para 

prover e cuidar; sendo-lhe garantido, acesso igual, e, oportunidade de convivência com ambos; 

subsistindo, pois, tais direitos, indiscutivelmente, ao divórcio de seus pais. HIRONAKA, Giselda Maria 

Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos – 
além da obrigação legal de caráter material. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo 
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incidência de alguma restrição, mormente em se tratando do genitor com quem o menor 

não reside, que diante do fato de não mais dividir com ele mesma morada, certamente 

acabará por suportar alguma consequência, nesse sentido. Contudo, sempre que 

possível, deve tentar se manter o mesmo ambiente afetivo e de comunhão de vida
875

 que 

anteriormente vigorava entre pai e filho
876

, apresentando-se, a figura da residência 

alternada, como um instituto hábil a tal fim
877

. 

Blasco Gascó e Morera Villar
878

 apontam que a residência alternada se 

apresenta como mecanismo apto para garantir tanto o Direito de Convivência
879

quanto o 

                                                                                                                                          
Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: 

Juspodium, 2010, p.209 e 210. 
875Fabiola Lathrop Goméz ratifica que, um sistema familiar baseado na corresponsabilidade parental, 

permite, a ambos os progenitores, quando da dissolução da sociedade conjugal, uma participação mais 

ativa e equitativa no cuidado com seus filhos. Logo, a residência alternada se apresenta como solução 

satisfatória e eficaz; uma vez que não evita a privação do filho de uma parte de suas raízes afetivas e 

genealógicas; preservando, dessa forma, o caráter incondicional da segurança do vínculo filial. GOMÉZ, 
Fabiola Lathrop. Custodia compartida de los hijos. Madrid: La Ley, 2008, p.276. 
876Para Guilherme de Oliveira, nas situações de crise familiar, as necessidades do menor merecem 

especial atenção. Devendo, o Estado, garantir que sejam preocupação fundamental do juiz; que, nestas 

decisões, deve favorecer o maior grau de coesão familiar possível em face da situação extremamente 

adversa que se apresenta. OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de. Protecção de menores/protecção 

familiar. In: Temas de direito da família. 2ª ed. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2001, 

P.298 e 299. 
877Maria Clara Sottomayor sustenta que, a justificativa para o exercício conjunto das responsabilidades, 

está no caráter indestrutível dos laços entre pais e filhos, que, persistem à dissolução da comunidade 

conjugal, forçando, assim, considerável mudança na concepção da família; que passa a ser encarada como 

um sistema que não se dissolve com o divórcio, mas, apenas se reestrutura. Uma vez que seus integrantes 
se encontram ligados por uma experiência comum de amor e contato social que acentua, cada vez mais, a 

importância da afetividade enquanto elemento esejador da parentalidade. No sentido de assegurar, tanto a 

preservação da criança ante as consequências negativas do divórcio, quanto o direito de convivência com 

ambos os pais. Ensejando, assim, o surgimento de novas formas de residência, que preservam o regular 

desenvolvimento da personalidade da criança, na medida em que, procuram aproximar-se, dentro do 

possível, da família nuclear intacta. Exigindo do Direito de Família, que se forma e vive na realidade e 

nos padrões de comportamento observados no grupo familiar, que, por sua vez, rege-se muito mais por 

critérios de autorregulamentação que, propriamente, por afirmações legais de valor simbólico, um árduo e 

incesante esforço de adequação a uma realidade social excessivamente mutável. Porém, evidentemente, o 

instituto da residência alternada apenas surtirá os efeitos que dele se esperam se os pais forem capazes de 

dar prioridade às necessidadades de seus filhos, pondo de lado, os diferendos pessoais, e, demonstrando 
um nível razoável de entendimento e colaboração. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 

Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.224, 225, 226, 240 e 245. 
878GASCÓ, Francisco de Paula Blasco; VILLAR, Beatriz Morera. . La guarda y custodia compartida em 

la ley de la generalitat valenciana de relaciones familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no 

conviven. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial 

Tecnos, 2014, p.170, 173 e 180. 
879Romualdo Baptista dos Santos, enxerga, na residência alternada, uma das mais evidentes 

demonstrações do reconhecimento da afetividade enquanto valor jurídico a ser preservado no plano da 

vida. Cuja implementação já vinha, há muito, reclamada pelos especialistas em Direito de Família, como 

meio de atender, mais adequadamente, às necessidades afetivas dos filhos e dos próprios pais em processo 

de separação. Uma vez que, tradicionalmente, a solução dada pela justiça em casos de separação, divórcio 
ou desconstituição de união estável, era a de que, os filhos, permanecessem sob a residência materna, 
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exercício das responsabilidades parentais por parte do progenitor que não more com 

seus filhos,
880

em virtude de, resguardando o direito de cada menor a crescer e conviver 

com seus pais, assegurar que ambos possam opinar de forma igualitária na tomada de 

decisões
881

 que afetem os filhos menores
882

. Ademais, põe a salvo o direito do infante 

                                                                                                                                          
restando ao pai, exercer o direito de visitas e pagar pensão alimentícia. Essa solução, padronizada e 

indistintamente aplicada a todos os casais, produz inúmeros inconvenientes: primeiro porque o genitor 
guardião gozava de maior influência sobre os filhos, exercendo, quase que exclusivamente o poder 

familiar; enquanto o outro, relegado a um segundo plano, cabia-lhe tão somente a assunção dos papéis de 

visitador e pagador de pensão, cuja consequência era o gradual afastamento que ocasionava um grave 

prejuízo para a formação dos filhos. Além do que, o pagamento de pensão, invariavelmente, produz no 

alimentante um sentimento de desperdício do valor pago; bem como, da sensação de insuficiência por 

parte de quem recebe. Por isso, reafirma, categoricamente, que o compartilhamento da residência dos 

filhos é solução, imensamente mais benéfica, para todas as partes envolvidas, cujo resultado final é o 

melhor relacionamento entre pais e filhos. SANTOS, Romualdo Baptista dos. A tutela jurídica da 

afetividade: os laços humanos como valor jurídico na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p.156 e 

157. 
880Leonardo Barreto Moreira Alves evidencia que, a residência alternada, implica num exercício conjunto, 

simultâneo e pleno do poder familiar; afastando-se, portanto, a dicotomia entre residência exclusiva, e 
Direito de Visita. E, embora, a partir dessa medida, seja fixado o domicílio do menor na residência de um 

dos genitores; é atribuido, ao outro, a prerrogativa/dever de dar continuidade ao poder familiar, 

participando ativa e cotidianamente das questões fundamentais da vida do seu filho, tais como estudo, 

saúde, esporte e lazer, o que vem a descaracterizar a figura do “pai/mãe de fim de semana“. Pois, como é 

cediço, inúmeros são os efeitos traumáticos provocados pela dissolução da sociedade conjugal no 

desenvolvimento psíquico dos filhos menores. Sendo um deles, notadamente, a perda do contato 

frequente com a prole; verificando-se, nesse sentido, que a residência alternada busca evitar esse 

indesejado distanciamento, incentivando ao máximo a manutenção dos laços afetivos entre os acima 

referidos. Afinal de contas, a condição de pai/mãe (gênero) não é perdida com o término do 

relacionamento amoroso dos consortes. Dessa forma, ante os benefícios por ela proporcionados; bem 

como, pela realização dos princípios constitucionais que promove, mormente o do interesse superior do 
menor, deve a residência alternada ser erigida ao patamar de regra geral, quando da fixação do exercício 

do poder familiar, em detrimento da residência exclusiva ou unilateral. ALVES, Leonardo Barreto 

Moreira. A guarda compartilhada e a lei nº 11.698/08. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, 

Leonardo Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. 

Salvador: Juspodium, 2010, p.307, 308 e 310. 
881Paulo Lôbo corrobora serem evidentes, as vantagens da residência alternada; uma vez que, além de 

resguardar o melhor interesse dos filhos e da família, ainda prioriza o poder familiar em sua extensão e 

igualdade de gêneros no exercício da parentalidade. Pois, ao privilegiar a continuidade das relações da 

criança com ambos os pais, não relega nenhum deles a mero coadjuvante na vida do filho. Respeitando, a 

família, enquanto um sistema bem maior que a simples soma das partes individualizadas; e, embora não 

se dissolva, mas, se transforme, deve continuar com sua finalidade primordial de cuidado, proteção e 
amparo mútuos. Fortalecendo, as relações de solidariedade e do exercício complementar das funções, por 

meio da cooperação. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Guarda e convivência dos filhos após a Lei 11.698/2008. 

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: IBDFAM/Síntese, v.6, out./nov. 

2008, p.33.  
882 O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro entendeu que, a custódia física conjunta, é o ideal a ser 

buscado na fixação da residência alternada. Porque quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, 

fato corriqueiro na residência unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à 

continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do poder familiar. STJ, REsp n. 1.251.000-

MG, 3ª T., Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 23/08/2011. Ana Carolina Teixeira destaca, como 

aspecto definidor da residência alternada, a possibilidade do exercício conjunto das responsabilidades 

parentais. Uma vez que possibilita o compartilhamento, por parte de ambos os ex-consortes, das decisões 

mais relevantes na vida dos filhos; sendo a sagrada relação parental, definitivamente, desatrelada dos 
rumos tomados pela conjugalidade dos pais. Garantindo, aos filhos, a vinculação do laço afetivo com 
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de conviver, diretamente, com parentes do progenitor com quem não reside
883

. Tendo-se 

em conta que os efeitos da dissolução da sociedade conjugal/união de fato, muitas 

vezes, não se restringem apenas às pessoas dos ex-cônjuges
884

. 

González-Serrano
885

 esclarece que o fundamento teórico da residência 

alternada consiste no fato de que –– embora a separação ou o divórcio ponham fim à 

vida em comum dos progenitores –– jamais conseguirá extinguir os vínculos inerentes à 

relação paterno-filial. Logo, ainda que o rompimento conjugal, ou da união de fato, 

imponha ao menor uma brusca mudança de hábitos, costumes e estilo de vida, o 

referido instituto oferece-lhe um bálsamo, que assegura a manutenção de seu habitat 

físico e mental, permitindo a convivência com ambos os progenitores –– e esta, não sob 

o mesmo teto, mas, sim, por períodos de tempo iguais e alternados –– respeitadas as 

particularidades de cada caso em concreto
886

. 

Outrossim, na maioria das vezes, por não se dar de forma amigável, o 

ódio e o ressentimento dos ex-consortes ocasionados pelo divórcio/ruptura da união de 

fato, possivelmente, far-se-ão sentir-se na vida da prole
887

; principalmente, no caso de 

                                                                                                                                          
ambos, mesmo após o esfacelamento da vida em comum. Tendo sido, na verdade, o grande mérito da 

residência alternada, a popularização da discussão da coparticipação parental na vida dos filhos. 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p.110. 
883Suana Almeida e Zamira de Assis relatam que, a consagração de um direito ao convívio recíproco do 
menor com os avós e irmãos, por parte do genitor com quem não reside, é um claro sinal de que a lei se 

propõe a tutelar e preservar o afeto entre os membros de uma mesma família. Tendo em conta, por 

exemplo, a importancia do papel afetivo e lúdico dos avós no desenvolvimento da personalidade e da 

formação sócio-moral do menor. ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: 

Portugal e Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, p.30. Na mesma linha, Rodrigo da Cunha Pereira 

recomenda um cuidado redobrado quando da tomada de decisões pelo juízo de família. Alertando que, 

proibir o direito de visita/convivência, ou mesmo promover a destituição do poder familiar baseado 

apenas em convicções morais ditas normais, pode afrontar o melhor interesse da criança, e, contrariar, 

também, outros princípios, principalmente, o da dignidade da pessoa humana. PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.53. 
884

 Para o Tribunal da Relação de Coimbra, no Acórdão de 12-06-2018, na apelação 261/17, consultado 
em www.dgsi.pt, se, após a separação do casal, os elementos fáticos dos autos demonstram uma 

equivalência das condições oferecidas por cada um dos progenitores, o superior interesse do menor 

imporá a opção pelo regime da residência alternada. 
885GONZÁLEZ-SERRANO, María Del Carmen. Una aproximación a los aspectos más destacados del 

régimen jurídico de la custodia compartida en el ordenamiento jurídico espanhol. Patria potestad, guarda 

y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.301 e 307. 
886John W. Ester lembra que cada situação em particular deve ser individualmente analisada (e decidida) 

com base nos próprios fatos. Pois, os casos de estabelecimento de residência são como impressões 

digitais, jamais havendo dois exatamente iguais. ESTER, John W. Maryland Custody Law – Fully 

Commited to the Child‟s Best Interest? Maryland Law Review. vol.41, nº 2, 1982, p.225. 
887Conforme Luis Edson Fachin, o término da cândida jornada da tão sonhada convivência conjugal, traz 

a tona, os mais profundos dramas e tragédias. FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos 
críticos à luz do novo Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.195. Já Waldyr Grisard 

http://www.dgsi.pt/


Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 263 das 

334 

 

 

contato constante para decidir, em conjunto, questões relativas à vida do filho
888

. Pois 

uma coisa é estabelecer determinada regra na constância da sociedade conjugal/união de 

fato, e outra, completamente diferente, é pretender que tal consenso ainda produza 

iguais efeitos, quando da dissolução dos laços entre os outrora consortes
889

. Sendo 

necessário que o interesse superior do filho seja encarado como norte orientador
890

, 

fazendo que toda vaidade pessoal seja deixada de lado em prol do desenvolvimento 

pleno e feliz da personalidade do menor
891

. 

A nova feição assumida pela entidade familiar, lastreada muito mais nos 

afetos e comunhão de vida, do que no biologismo hereditário como critério legítimo 

para transmissão de patrimônio –– ao defender a isonomia indistinta e independente de 

                                                                                                                                          
Filho observa, lamentavelmente, que, o fim da vida em comum, ocasiona, não raras vezes, uma 

inifinidade de obstáculos e proibições, desnecessariamente postas, por imaturidade, vingança, 

ressentimentos, obtenção de mairoes vantagens financeiras e patrimoniais. Que entorpecem, o 

entendimento óbvio, de que os filhos necessitam de ambos os pais, sendo eles centro da relação jurídica 
formada pela tríade pai-mãe-filho. GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: novas uniões 

depois da separação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.156. 
888Maria Antonieta Pisano Motta destaca, de forma incisiva, que, as decisões tradicionais que atribuem a 

residência dos filhos, à mãe, e, visitas quinzenais, ao pai, quase nunca atenderam aos interesses dos filhos 

de casais separados; uma vez que conferiam papel secundário a um dos pais; tanto na convivência, quanto 

na participação, criação e educação dos filhos. Assinalando que, a continuidade da convivência com 

ambos os pais, após a separação, é indispensável para o regular desenvolvimento emocional dos filhos. 

Some-se a isso, o fato de que, a residência uniparental, no mais das vezes, produz litígios que incitam 

disputas pela residência e direito de convivência com os filhos, oriundos de sentimentos muito menos 

nobres que o interesse superior destes; tais como, vingança pessoal e poder de barganha quando da 

fixação da obrigação alimentar. MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Compartilhando a guarda no consenso 
e no litígio. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Repensando o direito de família. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p.591-561. 
889Na mesma direção, DIAS, Cristina Manuela Araújo. Uma Análise do Novo Regime Jurídico do 

Divórcio, Lei 61/2008, de 31 de Outubro. Coimbra: Almedina, 2008, p.44. 
890Bertoldo Mateus de Oliveira Filho assevera que, em todas as oportunidades que os pais conseguirem 

superar as discordâncias referentes à fruição da companhia dos filhos, estar-se-á aplicando a medida ideal. 

Pois, a exclusão dos pontos de atrito, conduz à convivência harmoniosa, ao crescimento sadio dos filhos e 

à formação deles como indivíduos aptos a compreender as singularidades sociofamiliais; abandonando ou 

vencendo os traumas pretéritos. Dessa forma, ao estabelecer um vínculo afetivo próprio com cada um dos 

genitores, o filho preservará a identidade, tornanando-se um agente da própria vida, e não o mero espólio 

negativo de um fracasso amoroso. 
891Reforçando o acima mencionado, María Helena Lauroba estima que, no geral, a residência alternada 

mantém a comunhão das responsabilidades parentais; privilegiando, o interesse do filho, na manutenção 

de uma relação estável com ambos os progenitores. Dessa forma, o exercício das responsabilidades 

parentais, em condições de igualdade, além de favorecer um desenvolvimento afetivo e psicológico mais 

equilibrado, ainda, elimina a inócua e infrutívera competição que não gera perdedores nem ganhadores. 

LAUROBA, María Helena.  Los planes de parentalidad: uma herramienta para facilitar el ejercicio de la 

guarda. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. Madrid: Editorial Tecnos, 

2014, p.271. Na mesma direção, Margarita Gorina assinala que, a possibilidade de convivência com 

ambos os progenitores, é a maior garantia para um desenvolvimento emocional, afetivo e social completo. 

Não devendo, o menor, ser, injustamente, privado da companhia de nenhum dos pais, quando da 

dissolução da sociedade conjugal; salvo, se seu respectivo interesse superior, assim, o exigir. GORINA, 

Margarita Garriga. El criterio de la continuidad frente a la guarda conjunta. INDRET. Revista para el 
estudio del Derecho. Número 3, 2008, p.4. 
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cada membro integrante de uma mesma família–– eleva a felicidade e a realização 

pessoal de seus componentes
892

, individualmente considerados a um patamar bem acima 

dos interreses patriarcais do grupo que outrora desempenhava o papel de mini-célula do 

Estado
893

. Permitindo, assim, o desvincilhamento da criança do grilhão insuportável (e 

desumano) a que era relegada. É dizer, adstrita à mera moeda de troca
894

, diversas vezes 

passada de mão em mão, conforme o bel prazer de seus pais
895

. 

Rodríguez Guitián
896

explicita que o Código Civil espanhol é pródigo em 

estabelecer uma série de remédios jurídicos que asseguram a preservação do menor ante 

uma situação de perigo, ou de prejuízo irreparável. Tais como a imposição de multa 

pecuniária por dia de impedimento do contato do menor com um dos progenitores; ou 

mesmo a suspensão do pagamento da pensão alimentícia ao ex-cônjuge/unido de fato, 

que, sem justificativa pertinente, impediu o regular exercício do direito de visita do 

                                                
892Segundo João Baptista Villela a família converteu-se num núcleo de companheirismo e serviço das 

próprias pessoas que a constituem. Um espaço em que, cada um, busca a realização de si mesmo através 

do outro (ou de outros), onde reina a camaradagem. VILLELA, João Baptista. Família hoje. In: 

BARRETO, Vicente (Org.). A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 

p.81. 
893José Lamartine Corrêa Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz atestam que, a família, assim como o 

Estado, perseguia um fim ético superior aos interesses individuais de seus membros. Caracterizando-se 

como um organismo de interdependência, entre as pessoas, para a consecução de um fim maior; lastreada 

na rígida hierarquia, tanto entre marido e mulher, quanto entre pais e filhos. OLIVEIRA, José Lamartine 

Corrêa; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de direito de família. Curitiba: Juruá, 2002, p.17. 
894Giselda Hironaka, citando Rolf Madaleno, afirma que, justamente por conta das separações e 
ressentimentos que eventualmente remanescem da ruptura da sociedade conjugal, não é nada incomum 

nos depararmos com casais apartados que usam os próprios filhos como moeda de troca; que, agindo na 

contramão desmedida de sua função parental, pouco se importam com os nefastos efeitos de suas 

ausências, omissões e propositadas inadimplências quanto aos respectivos deveres. Fazendo cair, sobre os 

filhos, uma gama de vivências de abandono e mutilações psíquicas/emocionais desnecessárias; causadas 

pela rejeição de um dos pais com intuito, único e exclusivo, de magoar o genitor com quem o menor 

reside. Mas, na verdade, acaba, apenas, por gerar baixas, irrecuperáveis, na autoestima e amor próprio do 

filho; enjeitado pela incompreensão dos pais. Dessa forma, a ausência do pai (não necessariamente o 

genitor), é bastante suscetível de originar evidente dor psíquica e, consequente, prejuízo à formação da 

criança; decorrente não apenas da falta de afeto, mas, igualmente, do cuidado e proteção, mormente, 

quando, entre eles, já se tiver estabelecido um sólido vínculo de afetividade. HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos – 

além da obrigação legal de caráter material. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo 

Barreto Moreira (Orgs.). Leituras complementares de direito civil: direito das famílias. Salvador: 

Juspodium, 2010, p.211 e 212. 
895Jones Figueirêdo Alves sustenta que, o tipo de estelionato mais vil e deplorável, é o do afeto. 

Representante da mais severa forma abusiva de direito; que atua em flagrante afronta aos pricípios da 

boa-fé, lealdade, confiança, assistência mútua e respeito recíproco. Bem como, a todos os valores de 

ordem moral e jurídica que compreendem as relações familiares. ALVES, Jones Figueirêdo. Abuso de 

direito no direito de Família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro 

de Direito de Família. Repensando o direito de família. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p.486. 
896GUITIÁN, Alma María Rodríguez. R Remedios jurídicos frente a la obstaculización del derecho de 

visita del progenitor no custodio. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.1. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.201 e 206. 
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outro. Deixando, com isso, absolutamente claro que o bem jurídico a ser preservado é o 

interesse superior do menor em manter contato com ambos os progenitores, visto dita 

convivência se apresentar como indispensável, e inerente, a uma formação física, 

psíquica e afetiva equilibradas. 

A Constituição Portuguesa determina, em seu art. 36º, n.º4, que os filhos 

não podem ser separados dos pais
897

. Salvo, no caso de descumprimento de seus 

respectivos deveres fundamentais para com a prole, e, sempre, mediante decisão judicial 

fundamentada
898

.  

Paulo Lôbo
899

 afirma que, no caso de divórcio ou dissolução da união 

estável, as responsabilidades parentais permanecem íntegras. Salvo quanto ao direito de 

terem os filhos em sua companhia; não obstante, determina a lei que o pai ou mãe que 

não for guardião, poderá não apenas visitar os filhos, mas, igualmente, os ter em sua 

companhia –– além de fiscalizar sua manutenção e educação. Assim sendo, o direito à 

companhia dos filhos, daquele que o reteve na separação, não exclui o do outro, na 

forma em que tiver sido decidido, amigável ou judicialmente, no tocante ao direito de 

convivência, haja vista ter o filho o direito subjetivo à companhia de ambos
900

. 

                                                
897Maria Clara Sottomayor aponta que a proteção constitucional das relações entre pais e filhos, traduzida 

no princípio da não separação deles, salvo, ante descumprimento de deveres fundamentais para com a 
prole, e, sempre, mediante decisão judicial fundamentada, pressupõe que os pais biológicos assumiram, 

de fato, o cuidado para com a criança prestando-lhe assistência e auxílio diário; tendo consolidado, com 

ela uma, relação afetiva de qualidade. Porém, dita proteção constitucional, deve ser alargada às pessoas 

que suprem a ausência dos pais, assumindo o papel de substitutos parentais. SOTTOMAYOR, Maria 

Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica versus Relação Afectiva. 

Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de menores – Prof. Doutor 

Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.39 e 40. Igualmente Carlos Corte-Real e 

José Silva Pereira sustentam que o biologismo puro traduz uma visão egocêntrica de parentalidade e que 

os direitos fundamentais das crianças carecem e merecem uma proteção bem mais ampla, que vá alémdo 

enquadramento familiar estabelecido peladitadura dos laços sanguíneos. CORTE-REAL, Carlos 

Pamplona; PEREIRA, José Silva. Direito da família: Tópicos para uma Reflexão Crítica. Lisboa: 
AAFDL, 2008, p.98. 
898Maria Dulce Rocha revela o ululante reconhecimento da constatação de que, a criança, tem direito a 

viver num ambiente familiar com pessoas que a amem como pai e mãe, sempre levando em conta o 

comando constitucional do seu melhor interesse. ROCHA, Maria Dulce. Adopção – Estado de abandono 

do menor – Direito de visita dos pais biológicos – Princípio do Sigilo, Revista do Ministério Público, ano 

14, 1993, p.112. 
899LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.273. 
900Renata Rodrigues ressalta que, a convivência familiar, constitui Direito Fundamental da criança e do 

adolescente. Uma vez que, em face de seu peculiar processo de formação física, intelectual, moral e 

psíquica, os laços intersubjetivos, e relacionais, travados no seio da família, se apresentam como 

imprescindíveis para a assimilação dos necessários referenciais exógenos. Para, partir daí, galgarem a 

construção saudável de sua personalidade e caráter, aliados aos ideais de dignidade e autonomia. 
RODRIGUES, Renata de Lima. Horizontes de aplicação da adoção no direito de família brasileiro 
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Evidentemente que o fator primordial a ser resguardado pelo direito à 

convivência é a preservação e, consequente, promoção da relação afetiva já consolidada, 

ou mesmo, ainda, em construção, entre pai e filho, já que o abalo nesse pilar estrutural 

poderia gerar sérios e irreparáveis danos, não apenas ao menor, mas, também, a seus 

pais
901

. O mesmo ocorre com aquele que, conquanto sem vínculo biológico, 

desempenhou ativamente o papel de figura de referência primária da criança. Donde se 

conclui que a afetividade recíproca de uma relação entre pai e filho, não 

necessariamente, encontra seu fundamento na consanguinidade; mas, sim, na comunhão 

de vida obtida por meio da convivência e da afetividade recíproca
902

. Logo, por 

representar o sustentáculo para uma vida plena e feliz, deve a família ser protegida, não 

somente como uma instituição em si, senão como um ambiente de união e harmonia 

onde cada um de seus integrantes concorre em igualdade de condições, não apenas para 

seu próprio desenvolvimento, mas, principalmente, para crescimento do outro
903

. 

                                                                                                                                          
contemporâneo. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coords.). 

Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p.325. 
901Eduardo de Oliveira Leite infere que toda separação brutal e sem atenuantes, particularmente para uma 

criança, é uma situação de alto risco, tanto no plano afetivo, quanto no plano cognitivo e somático. Sendo, 

pois, urgente e necessário, que o Direito Positivo desenvolva instrumentos que permitam a manutenção 

das relações entre pais e filhos após a separação; caso o interesse superior do menor, assim, determine, 

independentemente, de qual tenha sido a causa da extinção da sociedade conjugal. LEITE, Eduardo de 

Oliveira. Famílias Monoparentais: a situação jurídica de pais e mães separados e dos filhos na ruptura 
da vida conjugal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.87. 
902Nessa direção, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que, embora conste no registro de 

nascimento do infante apenas o nome da mãe biológica, esta conviveu em união afetiva por 12 anos com 

outra mulher; tendo sido a gravidez planejada por ambas, e, esta última, acompanhado o filho desde o 

nascimento, desempenhando todas as funções maternas a esta relação inerentes. Por não ser mais 

questionável, que a afetividade, seja uma realidade digna de tutela; não pode o Judiciário abster-se de tê-

la em conta quando de sua decisão. Uma vez que notório, o estado de filiação, entre a ex-companheira da 

mãe biológica e o infante. Sendo, pois, imperioso, que seja assegurado o direito de convivência entre 

ambos, com base no interesse superior da criança. TJRS, Agravo de Iintrumento n. 70018249631, 7ª CC, 

Rel. Des. Maria Berenice Dias, julgado em 11/04/2007. 
903

Maria Clara Sottomayor alerta que, o aspecto mais importante do direito de convivência, reside na 
relação afetiva que une o pai ao filho; merecendo tutela jurídica, única e exclusivamente, por constituir 

uma manifestação da personalidade da criança ao seu livre desenvolvimento. Exatamente por isso, não 

encontra seu fundamento na relação biológico-jurídica de filiação, mas, sim, no binômio afetividade-

recíproca-responsabilidade parental. Traduzido na partilha de afetos existentes, e solidificados, no 

passado, durante a vida em comum que outrora gozaram juntos. Tendo, como pontos de referência, o 

limite e o interesse da criança enquanto conjunto de direitos fundamentais, que abrange a prerrogativa de 

galgar o desenvolvimento a uma personalidade plena e equilibrada, que a conduza à autodeterminação. 

Devendo, a família, não mais ser encarada como uma mera justaposição de indivíduos; mas, como um 

grupo de pessoas entre as quais existem deveres de solidariedade e colaboração. SOTTOMAYOR, Maria 

Clara Pereira de Sousa. Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 

6. ed. Revista, Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.110. Ainda segundo a referida 

autora, no embate entre a verdade do sangue e a dos afetos, o mais importante, para a criança, é a 
convivência com uma família que realmente a ame, deseje e acolha. Sendo-lhe, muito mais premente, a 
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Ora, são imanentes e indissociáveis da história pessoal de cada um as 

relações afetivas estabelecidas e vivenciadas no seio da entidade familiar. Sendo, pois, 

injustificável, e arbitrário, o isolamento desnecessário de uma pessoa daquelas com as 

quais, familiarmente, conviveu desde o nascimento
904

. Mormente, em se tratando de 

uma criança com quem lhe fez as vezes de pai ou mãe
905

. 

Segundo Carla Patrícia Oliveira
906

, a separação de pessoas que, 

independente dos laços biológicos, desempenham a função parental, causa às crianças 

danos psicológicos e de saúde mental; bem como depressões, fúrias violentas, adaptação 

superficial a outras pessoas, angústias, risco de instabilidade afetiva ou fuga. Deixando 

claro que a experiência da verdade sociológica representa ao seu desenvolvimento e 

bem-estar emocional uma necessidade muito mais primária, do que a vinculação estéril 

da verdade biológica destituída de afetividade
907

. 

O conceito patriarcal de filiação, completamente destituído de afetos, 

fundado, exclusivamente, em aspectos procriacionais e, consequentemente, 

                                                                                                                                          
satisfação de suas necessidades físicas e afetivas que, propriamente, a origem de suas raízes biológicas. 

SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. Qual é o interesse da criança? Identidade Biológica 

versus Relação Afectiva. Volume comemorativo dos 10 anos do curso de pós-graduação Protecção de 

menores – Prof. Doutor Francisco Manoel Pereira Coelho. Coimbra: Coimbra, 2008, p.26. 
904 Para Capelo de Sousa, nem a dissolução da sociedade conjugal/união de fato, ou mesmo a morte, são 

capazes de extinguir a relação de afetividade. Haja vista tais sentimentos, se encontrarem, visseralmente, 

ligados à emocionalidade e educação individuais. Sendo, cada vez mais comum, a presença do ex-

consorte  no funeral do ex-sogro, até enquanto avô de seus filhos; ou, o tratamento de “tio” ao ex-cônjuge 

da tia biológica. SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. As alterações legislativas familiares 

recentes e a sociedade portuguesa. In: OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (Coord.). Textos de 

direito da família para Francisco Pereira Coelho. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 

2016, p.539. 
905Nesse sentido, LOUREIRO, João Carlos. O Direito à Identidade Genética do Ser Humano, Portugal – 

Brasil, Coimbra: Studia Iurica, 2000, p.47. Igualmente, o Tribunal da Relação do Porto, em Acórdão 

proferido no dia 26-02-2007, no agravo 750239, consultado em www.dgsi.pt, reconheceu que, o futuro 
de uma criança, física e mentalmente saudável, depende de sua inserção, desde bem cedo (ainda no útero 

materno), num meio equilibrado. Onde pai, mãe e família atuem como facilitadores de sua maturação; 

logo, a qualidade de vida do adulto, é o resultado da sua vivência nos primeiros anos de vida. 
906OLIVEIRA, Carla Patrícia Pereira. Entre a mística do sangue e a ascensão dos afectos: o 

conhecimento das origens biológicas. Centro de Direito da Família. Coimbra: Coimbra, 2011, p.143. 
907Para Helena Bolieiro e Paulo Guerra, durante a promoção de direitos e, consequente, proteção da 

criança/jovem, as medidas adotadas devem, necessariamente, observação e respeito ao princípio da 

prevalência familiar. Dessa forma, dentre várias opções satisfativas ao interesse superior, terá o intérprete 

que optar por aquela que melhor integre o menor à sua família, seja ela biológica ou não. BOLIEIRO, 

Helena Isabel Dias; GUERRA, Paulo. A criança e a família – uma questão de direitos: visão prática dos 

principais institutos do direito da família e das crianças e jovens. 2. ed. Actualizada. Coimbra: Coimbra, 
2014, p.39. 

http://www.dgsi.pt/
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patrimoniais, não mais encontra ressonância no sentimento social
908

. Porquanto, se a 

paternidade constitui uma relação afetiva, e não meramente biológica, é inadmissível e 

insustentável que o interesse superior da criança pela convivência num ambiente 

familiar estável, sadio e equilibrado seja sacrificado em prol de circunstancialismos 

pífios e egoístas da vida dos adultos
909

. 

Restando claro que, a convivência e, consequentemente, a comunhão de 

vida são fundamentais para as relações paterno-filiais. Sendo, perfeitamente possível 

                                                
908Orlando Gomes já destacava, a mais de trinta anos atrás, a notória crise atravessada pelo Direito de 

Família em todos os países; e, especificamente no Brasil, onde as inexoráveis resistências à mudança em 

suas estruturas fundamentais o atrasaram, e muito, em relação aos demais povos da mesma área cultural. 

Distanciando-o, até mesmo, da, até então, mais avançada, legislação portuguesa; a cuja colonização 

devemos, tanto o modelo decadente da família patriarcal, quanto a fórmula, de origem Hegeliana, da 

família enquanto célula geradora do Estado. Embora já registrasse, pontualmente, alguns poucos diplomas 

legais que abarcaram transformações nos nossos costumes familiares; aliados a outras tantas decisões 

judiciais, que têm contribuído, bastante, para o avanço do ordenamento jurídico do grupo constituído pelo 

casamento para o reconhecimento do polimorfismo familiar. E, parafraseando uma imagem de Adorno, 

em relação à verdade em Hegel, para melhor exprimir a profundidade da crise, disse, a corrente mais 
tradicional, que o Direito de Família contemporâneo, visualizado de suas antigas e tradicionais raízes 

históricas, se abrigaria, muito mais no escândalo que no plausível. Porém, quem, o puder observar sob 

uma perspectiva livre de preconceitos, além de perceber claramente o seu descompasso, refutará, 

veementemente, o odioso álibi que se apoia numa esquematização legal, anacrônica e hipócrita. Restando, 

obviamente, incompreensível, tão brusca e radical mudança, sem a análise prévia do aspecto estrutural de 

seu objeto: a própria noção do conceito de família assumida pelos dias atuais. GOMES, Orlando. O Novo 

Direito de Família. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1984, p.60 e 61. Diogo Leite de Campos 

e Mónica Martínez de Campos recordam que, a revisão do Direito da Família imposta pela evolução 

social, ocasionou a substituição do modelo tradicional, até então em voga, por outro mais individualista. 

E, pois, muito mais preocupado com seus integrantes que, propriamente, com a instituição em si 

considerada; em cujos pilares de sustentação se encontram o amor e a solidariedade. Onde cada um é 

visto e reconhecido enquanto pessoa humana que o projeta não apenas para além de si próprio, mas, 
igualmente, o pondo acima da funcionalidade/utilidade da entidade familiar. CAMPOS, Diogo Leite de; 

CAMPOS, Mónica Martínez de. Lições de Direito da Família. 3ª ed. Revista e Atualizada por Mónica 

Martínez de Campos. Coimbra: Almedina, 2017, p.14. 
909Bertoldo Mateus de Oliveira Filho esclarece que, superados os efeitos emocionais negativos do 

rompimento amoroso, e, recomposta a vida diária a partir da retomada das atividades habituais, há de se 

cogitar, em regra, da afirmação de novos laços com outras pessoas. E, embora muitos se acostumem com 

a rotina individual surgida da condição de descasado, e, se postem precavidos a posteriores experiências 

de união, não são incomuns os momentos de paralisia diante da vida causados por uma incômoda solidão. 

Logo, recomeçar é tarefa muito mais difícil, haja vista não mais se contar com aquela franca confiança no 

“novo” que autorizava a correr todos os riscos; bem como, a realidade dos filhos não pode nem deve ser 

deixada de lado. Exigindo, quando da busca de um novo parceiro, maior precaução; uma vez que a 
inserção de uma pessoa desconhecida no núcleo familiar, nem sempre se dá de modo harmonioso. Sendo 

crucial que, o outro, seja capaz de compreender as desinteligências que, forçosamente, surgem quando os 

filhos imaginam que a nova vinculação afetiva dos pais rouba-lhes um espaço considerável de atenções e 

cuidados. E, ainda que a recomposição da vida afetiva não minimize o amor filial, o convencimento dessa 

assertiva é mesmo complicado. Certamente, a tolerância, o bom senso e a certeza de que a aceitação 

demanda tempo, se erguem como fatores úteis para a obtenção do equilíbrio desejado. OLIVEIRA 

FILHO, Bertoldo Mateus de. Direito de família: aspectos sociojurídicos do casamento, união estável e 
entidades familiares s. São Paulo: Atlas, 2011, p. 35 e 36. 
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que a figura primária de referência
910

 não, necessariamente, coincida com um 

ascendente biológico
911

. E, exatamente por constituir a estrutura fundamental que 

sustenta o desenvolvimento emocional, saudável e pleno, de sua personalidade, o 

rompimento abrupto e inoportuno dessa ligação, certamente, ocasionará danos graves, 

desnecessários e de difícil reparação
912

 ao menor
913

. 

                                                
910O adulto que desempenha as funções parentais, cuidando da criança, no dia a dia, e com quem ela 

estabelece a sua relação emocional mais significativa e profunda. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira 

de Sousa. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos. In: 

SÁ, Eduardo (Coord.). Abandono e adopção. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p.130. Mais adiante, 

conclui a referida autora que, a alteração da regulação das responsabilidades parentais exige cuidados por 

parte do julgador. Devendo, este, fazer com que a repercussão desta interferência dê-se, minimamente, 

tanto quanto possível, na relação da criança com a sua pessoa de referência. Já que, grande é, a 

probabilidade de um dano altamente traumático e prejudicial para o desenvolvimento da personalidade do 

menor, a redução desse contato. Haja vista ter sido, exatamente sobre ele, que fora construída a relação 

afetiva mais sólida do infante; evitando-se, assim, uma intervenção excessiva, e desnecessária, do Estado 

na família. Mormente, quando da determinação litigiosa do progenitor guardião, onde ambos pleiteiam a 

residência da criança, a audição dela poderia ser muito traumatizante. Haja vista ser quase inevitável o 
sentimento de autorresponsabilização pelo conflito, pela escolha, e, ainda, pelo consequente afastamento 

do progenitor a quem não for conferida à residência. Nesses casos uma boa alternativa seria o critério da 

pessoa de referência; objetivo e de fácil aplicação para os Tribunais, bastaria a verificação acerca de qual 

dos pais cuidou, predominantemente, do filho no dia a dia, garantindo a manutenção da relação afetiva 

principal da criança e das suas rotinas de vida. SOTTOMAYOR, Maria Clara Pereira de Sousa. 

Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos De divórcio. 6. ed. Revista, 

Aumentada e Actualizada. Coimbra: Almedina, 2014, p.97 e 114. 
911Conforme Roberto Paulino de Albuquerque Júnior, o desempenho perene da função de pai ou de mãe, 

com a criação de laços afetivos recíprocos com a criança e, ainda, o desempenho das atividades de 

educação e cuidado passaram a ser vistos, no Brasil, como suporte fático da filiação. Princialmente, após 

a Constituição de 1988 e sua regulamentação das relações familiares, com especial atenção, aos princípios 
da liberdade, da igualdade e da afetividade. ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. A filiação 

socioafetiva no direito brasileiro e a impossibilidade de sua desconstituição posterior. Revista Brasileira 

de Direito de Família. Porto Alegre: IBDFAM/Síntese, n.39, p.52-78, dez./jan. 2007, p.14. 
912Para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no Acórdão K. e T. c. Finlândia, 12 de julho de 

2001, é perfeitamente possível, depois de consolidada a integração da criança na família de acolhimento, 

que seja, a residência dos menores à ela concedida; bem como, a consequente restrição do direito de visita 

por parte dos progenitores. Haja vista a impossibilidade de, tanto o laço biológico, quanto todas as 

prerrogativas a ele inerentes, se sobreporem à estabilidade das principais relações afetivas da criança com 

sua figura primária de referência. Pois, conforme ratificado pela mesma Corte no Acórdão Görgülü c. 

Alemanha, de 26 de maio de 2004, a separação da criança de sua família de acolhimento, nesse caso, seria 

contrária ao seu melhor interesse. Sendoo, desnecessária, sua exposição a um evento trumático que 
certamente lhe causaria graves e irreparáveis danos psicológicos. Já o Tribunal da Relação de Lisboa, no 

Acórdão de 14-12-2004, na apelação 2043/16, conferiu à residência de um menor à tia paterna, uma vez 

que era ela quem, indelevelmente, representava, para a criança, o objeto privilegiado de referência 

afetiva; pois, desenvolvia, diária e diuturnamente, a função da figura materna. 
913Mateo Y Villa afirma ser, indubitável, que o fim do relacionamento de um casal com filhos comuns, 

seguida de uma nova união, independentemente da forma de constituição que esta venha a assumir, 

matrimônio civil, religioso, ou mesmo, uma união de fato, enseja uma gama de relações práticas entre o 

padrasto e o hijastro. Que, por sua vez, requerem uma regulamentação jurídica mínima; que determine, 

claramente, se existem ou não direitos e obrigações entre ambos. E, no caso de havê-los, quais seriam, até 

onde iriam e quais aspectos englobariam, deixando clara a urgência pela elaboração legislativa do que 

chama de estatuto do cônjuge do progenitor. VILLA, Íñigo Mateo. Estatuto del cónyuge del progenitor. 

Legislación europea. Patria potestad, guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.2. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2014, p.128. Trilhando o mesmo caminho, e, propondo uma regulamentação legal 
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Mateo Y Villa
914

, quanto à situação do cônjuge/companheiro do 

progenitor em relação à prole deste, afirma que, dos ordenamentos jurídicos europeus 

por ele examinados
915

–– com exceção do belga e do italiano–– assim como a quase 

totalidade do espanhol
916

–– salvo o catalão e o aragonês–– apresentam previsões 

relativas às relações entre padrastos e enteados, muito embora as soluções adotadas 

divirjam, em graus de intensidade; por vezes, levando em conta, até condições pessoais 

dos diversos sujeitos envolvidos. Enquanto a lei britânica permite o compartilhamento 

das responsabilidades parentais entre o padrasto e os progenitores, independentemente 

de estatuto jurídico ou orientação sexual da família recomposta. Nas legislações alemã, 

dinamarquesa e holandesa, é permitida a participação do padrasto no exercício das 

responsabilidades parentais, desde que ela seja exercida, unicamente, por apenas um dos 

progenitores. Já o Direito Sueco só reconhece ao padrasto essa posição jurídica, se o 

menor foi nascido no seio de um casal homossexual; por sua vez, o Direito Suíço 

considera o padrasto unicamente como um auxiliar do progenitor
917

. 

                                                                                                                                          
mínima sobre o assunto, Hilda Ledoux Vargas observa que, a falta de clareza na definição e distribuição 

das funções parentais entre genitores, padrastos e enteados, nas familhas neoconfiguradas, não é motivo 

suficiente para impedir que os padrastos participem, conforme o caso, da criação e educação dos 

enteados, dedicando-lhes amor e serviço. Até porque, é de se questionar, até que ponto é possível a 

regulamentação legal repleta de minucias sobre o assunto, correndo um sério, e até provável, risco da 
enumeração tornar-se inócua ante a diversidade de maneiras de expressão da parentalidade; sendo, 

portanto, impossível a imposição de limites às diversas relações fáticas ensejadoras da afetividade. 

VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, 

madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.256. 
914VILLA, Íñigo Mateo. Estatuto del cónyuge del progenitor. Legislación europea. Patria potestad, 

guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.2. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.128. 
915Os ordenamentos jurídicos europeus, examinados pelo autor, no mencionado estudo, foram: o francês, 

o inglês, o alemão, o dinamarquês, o holandês, o suíço, o sueco, o belga, o italiano e o espanhol. 
916Julie Cristine Delinski anota que, ante a ausência da lei, recai, sobre o julgador, a responsabilidade de 

colher os fatos, pesar a fundamentação jurídica, e, apartir de seu convencimento, dizer o Direito da forma 

que melhor atenda aos interesses da criança. Pois, serão exatamente eles que, comprovando a existência 
de uma verdadeira relação de afeto, irão legitimar, a posse do estado de filho, como instituto apto a 

estabelecer a paternidade. Assim sendo, resta claro que, a afeição, tem valor jurídico, e que, a paternidade 

biológica, esmorece ante o laço afetivo que se forma entre a criança e aquele que dela trata e cuida; que a 

acolhe, ama e, ativamente, participa de sua vida. Portanto, se há um terreno em que a equidade é tida 

como a regra balizadora das decisões, devendo sempre os juízes tê-la em conta, é o da preservação do 

bem-estar de uma criança. Ditando, tal fundamento, como explicitado pelo próprio Texto Constitucional, 

que seu interesse é sempre primordial. Logo, a norma objetivamente posta, uma longa e sedimentada 

jurisprudência ou qualquer posição doutrinária, fatal e fácilmente, sucumbirão em prol da defesa de um 

coração infantil. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p.95-

97. 
917Em Portugal o sistema jurídico contempla a possibilidade de o cônjuge/unido de fato exercer 

responsabilidades parentais junto ao filho de seu consorte. Porém, sempre em conjunto com o progenitor 
e mediante pedido de um ou de outro. 
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O referido autor
918

destaca, ainda, a recente reforma do Direito de Família 

Catalão, por meio da qual é permitido ao padrasto/madrasta, durante a convivência com 

o pai/mãe biológico, intervir no exercício das responsabilidades parentais, em relação 

aos aspectos que afetem o menor; tais como, por exemplo, atenção às necessidades 

básicas de alimentação, educação e saúde. E não para por aí, prevendo, mesmo, a 

possibilidade deque–– uma vez morto o progenitor que detinha a residência de forma 

exclusiva, e o outro não a recupere––cabe a atribuição judicial da residência, bem como 

de todas as demais responsabilidades parentais ao viúvo/companheiro supérstite, desde 

que o interesse superior do menor assim o determine. 

Cecília Peixoto refere que, no panorama europeu, algumas legislações já 

apesentam previsões sobre o exercício das responsabilidades parentais pelos atuais 

cônjuges ou companheiros, ainda que a filiação se encontre estabelecida em favor de 

ambos os progenitores. Na Alemanha o §1687b do BGB permite que o cônjuge ou 

companheiro do progenitor que exerça, exclusivamente, ou em acordo com ele, as 

responsabilidades parentais, e que, em caso de perigo, possa tomar as decisões 

necessárias; podendo, conforme o caso, o Tribunal restringir ou excluir tais poderes, nos 

casos em que o interesse da criança ou jovem, assim, o impuser. Já na Holanda, o artigo 

1.253º do Código Civil prevê a possibilidade de ser regulado o exercício conjunto das 

responsabilidades parentais pelo progenitor e pelo seu cônjuge ou companheiro, por 

decisão judicial, desde que somente sejam exercidas por aquele progenitor, e, que exista 

uma relação pessoal estreita entre o cônjuge ou companheiro do progenitor e a criança. 

Outrossim, em caso de divórcio ou separação, o exercício das responsabilidades 

parentais podem ser atribuídas ao ex-cônjuge ou ex-companheiro do progenitor, caso o 

interesse da criança ou jovem, assim, o determine; e, em caso de falecimento do 

progenitor que detém as responsabilidades parentais, o seu cônjuge ou companheiro 

fica, automaticamente, como tutor da criança
919

. 

                                                
918VILLA, Íñigo Mateo. Estatuto del cónyuge del progenitor. Legislación europea. Patria potestad, 

guarda y custodia – Congresso IDADFE 2011. vol.2. Madrid: Editorial Tecnos, 2014, p.127. 
919PEIXOTO, Cecília. Parentalidade e filiação – Os teus... são meus? 1ª ed. Edição. Lisboa: Centro de 

Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 03 jun 2019]. Disponível na internet: 

<URL:http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/Parentalidade_e_filiação.pdf.>.ISBN978-972-9122-
98-9. 
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Em que pese o fato de o Direito de Convivência entre parentes por 

afetividade não ser regulamentado por uma lei específica no Brasil
920

, alguns 

dispositivos legais já vêm, indiretamente, reconhecendo o princípio da afetividade como 

ensejador de relação de parentesco. É o caso Lei 11.340/06, a “Lei Maria da Penha”, a 

qual estabelece, em seu artigo 5º, que as relações familiares se dão entre indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa, trazendo à baila um conceito bastante moderno de entidade 

familiar
921

. 

Igualmente o art.57º da Lei 6.015 de 1973 (Lei de Registros Públicos) 

ganhou, por força da Lei 11.924 um parágrafo 8º, que permite ao enteado a 

possibilidade de averbar, em seu registro de nascimento, o nome de família de seu 

                                                
920Carmela Salsamendi de Carvalho assinala que a filiação socioafetiva pura, na qual inexiste vínculo 

jurídico ou biológico, embora não possua previsão normativa específica no ordenamento jurídico 

brasileiro, também nele encontra guarida jurídica; sendo possível identificá-la graças à porosidade de um 

sistema jurídico aberto. Pois, a interpretação do Código Civi de 2002 à luz da Constituição Federal de 

1988 e a incidência direta dos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade entre os 

filhos, da paternidade responsável, da afetividade e do melhor interesse da criança, corroboram esta 

inferência. Além do que, o art.1.593 da referida codificação civil, estabelece, ser o parentesco, oriundo 

não apenas da consanguinidade; podendo advir de outra origem, que, assumindo posição diametralmente 
oposta a de seu antecessor, para quem o parentesco apenas poderia resultar dos laços de sangue ou da 

adoção, deixa claro que, o Direito, não tem a tarefa de definir, de antemão, os contornos da relação filial 

socioafetiva. O que findaria, eventualmente, por excluir algumas das relações surgidas nesse contexto. 

Porém, tem, sim, que se manter o mais rente, possível, junto à realidade; uma vez que são as próprias 

relações sociais, que lhe impõem reconhecimento e legitimidade. Logo, não há um “código” pronto e 

acabado que abarque, inteiramente, a matéria; mas, um construído permanente, que alberga e evidencia 

essa grande diversidade de situações fáticas. CARVALHO, Carmela Salsamendi de. Filiação 

Socioafetiva e “Conflitos” de Paternidade ou Maternidade: A Analíse sobre a Deconstituição do Estado 

Filial Pautada no Interesse do Filho. Curitiba: Juruá, 2012, p.112 e113. 
921Maria Berenice Dias infere que, dessa forma, a Lei Maria da Penha ao ampliar o conceito de família, 

abarcando, inclusive, as uniões homoafetivas, deixou clara a mensagem de que incide, 
independentemente, de orientação sexual. Além de consagrar, pela primeira vez, no âmbito 

infraconstitucional brasileiro, a ideia de que a família não é constituída por imposição legal. Mas, sim, 

pela vontade de seus próprios membros, na formação, planejamento e execução de um projeto de vida em 

comum. DIAS, Maria Berenice. União homossexual: O Preconceito & Justiça. 4. ed. rev. atual e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 141. Silmara Domingues Araújo Amarilla aponta, duas 

importantes inovações, veiculadas por este regramento no tocante à renovaçã conceitual de família: o 

prestígio da vontade como instrumento da idealização e conformação dos vínculos familiares, uma vez 

que qualifica a família, não apenas a partir do núcleo composto de indivíduos que são consanguineamente 

aparentados, mas, igualmente, por aqueles que consideram sê-lo; e a multiplicidade de origens vinculares, 

que, ao fazer expressa alusão à afinidade e à vontade como agentes deflagradores da relação familiar, 

ultrapassou qualquer barreira biológica. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como 

paradigma da parentalidade: os laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 
2014, p.52. 
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padrasto, desde que haja concordância expressa nesse sentido, sem prejuízo de seus 

apelidos de família
922

.  

Da mesma forma, os arts. 1.583º e 1.584º da Lei da Residência 

Alternada, que dispõe acerca das questões relativas à residência dos filhos quando 

da dissolução da sociedade conjugal, reconheceu, expressamente, o afeto como fator 

determinante, que não pode ser ignorado, para a identificação, e consequente 

estabelecimento de quem será o guardião do filho
923

. 

Por seu turno, a Lei 12.010/09 que, alterando o art.25º do Estatuto da 

criança e do adolescente, reconheceu, categoricamente, também, como família, 

aquela entidade que se estende além da unidade do casal; formada por parentes 

próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de 

afetividade. E, exatamente por sua influência direta no regular desenvolvimento da 

personalidade do menor, deve ser, assim como a família biológica, igualmente, 

protegida e privilegiada em prol de seu interesse superior
924

. 

Também em 2009, o art.28º da nova Lei de Adoção (12.010), 

estabeleceu, mais uma vez, a afetividade como o critério preponderante para o 

julgamento do pedido, ao estabelecer que em sua apreciação levar-se-á em conta, 

                                                
922Nessa direção, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Cível n. 

70029363918, embora declarando a paternidade biológica, manteve no assento de nascimento o pai 

socioafetivo, que havia registrado a menor, mesmo absolutamente cônsio de que não era seu progenitor. 

Fazendo, ainda, constar no acórdão que, a demandante, ao atingir a maioridade, querendo, poderia buscar 

a alteração de seu registro com o objetivo de nele fazer constar o nome de seu pai biológico. TJRS, 

Apelação Cível n. 70029363918, 8ª CC, Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda, julgado em 07/05/2009. 
923Ricardo Lucas Calderón atesta, a tendência do legislador, em superar a desconfiança. Já não mais 

enxergando, grandes óbices, na utilização da afetividade como um dos critérios objetivos a ser levado em 

conta no momento da decisão de processos judiciais que mereçam atenção especial por envolverem 

crianças e adolescentes. Não percebendo, qualquer retração, dúvida ou cautela frente a uma suposta 

“subjetividade” ou ”abstração” inerente à sua própria condição. Superando, definitivamente, o mito, 

intrasponível, para alguns, que impediria o Direito de regulametar tal conceito. CALDERÓN, Ricardo 

Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.208. 
924Silmara Domingues Araújo Amarilla enxerga, na referida alteração legislativa, nitidamente, e, em cores 

bem definidas, tanto o reconhecimento de uma estrutura familiar sem lastro na conjugalidade, e, por isso 

mesmo, distanciada de uma conformação rígida dos papéis e funções parentais; quanto, o reconhecimento 

da afetividade, não, apenas, enquanto alicerce do núcleo familiar, mas, igualmente, como seu elemento de 

legitimação. AMARILLA, Silmara Domingues Araújo. O afeto como paradigma da parentalidade: os 
laços e os nós na constituição dos vínculos parentais. Curitiba: Juruá, 2014, p.54. 
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além do parentesco, o grau de afetividade entre adotante e adotado. No sentido de 

evitar, ou ao menos minimizar as consequências decorrentes da medida
925

. 

Posteriormente, a afetividade também foi contemplada no art. 3º da 

lei 12.318/2010, que regula a proteção dos filhos contra a alienação parental
926

. 

Fazendo constar, expressamente, que tal prática, além de ferir Direito Fundamental 

da criança/adolescente, ainda prejudica as relações de afeto, tanto com o genitor, 

quanto com o grupo familiar. Constituindo, assim, claro abuso moral, e 

descumprimento dos deveres inerentes às responsabilidades parentais ou decorrentes 

da residência. 

Outra importante alteração legislativa que reconheceu e enalteceu a 

afetividade enquanto valor jurídico foi a lei 12.398/2011, que modificou o art. 

1.589º do atual Código Civil Brasileiro, para assegurar o direito de convivência dos 

avós com os netos, tendo em conta o melhor interesse do menor. 

Nesse ponto, não se perca de vista que o rol das modalidades de 

família estabelecido pelo art. 226º da Constituição Brasileira de 1988 é meramente 

exemplificativo
927

. Por sua vez, a Constituição da República Portuguesa estabelece, 

                                                
925Hilda Ledoux Vargas ratifica que, nesse cenário, desponta a afetividade como valor humano, e social, 

que constitui a estrutura emocional do homem. E que, em conjunto com a intelectualidade, enseja o 
desenvolvimento da sua personalidade, promovendo-lhe a dignidade; por isso, merece (e exige) proteção 

e tutela jurídica. Dessa forma, ao mencionar expressamente “indivíduos que são ou se consideram 

aparentados” reconheceu, não apenas ao parentesco biológico, mas, igualmente, o resultante da 

sociafetividade. Para o qual, independentemente de vínculo consanguíneo, é permitido, às pessoas que se 

reconheçam aparentadas, a possibilidade de fazer nascer uma nova família. Assim sendo, as disposições 

legais, trazidas pelas Leis da Residência Alternada e da Adoção, erigiram a afetividade ao patamar de 

critério decisivo para o exame da condição concreta levada a juízo. Restando claro, então, não ter sido, 

legislativamente concebida, como norma programática; uma vez que apresenta, no texto legal de ambas, 

indubtável e indiscutível força normativa, à medida que eleita como critério a ser concretamente 

observado no momento da decisão. VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias 

neoconfiguradas: as famílias com padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p.116 e 118. 
926Richard Gardner define a Síndrome da Alienação Parental (SPA) como um distúrbio de infância que 

aparece, quase exclusivamente, no contexto de disputa de custódia das crianças. Cuja manifestação 

preliminar consiste na negação contra um dos genitores por conta das instruções fornecidas pelo outro, 

ocasionando uma verdadeira lavagem cerebral, que consiste numa forma de abuso emocional, porque 

pode conduzir ao enfraquecimento progressivo da relação paterno-filial. GARDNER, Richard Alan. A 

síndrome da alienação parental. Trad. Rita Rafaeli. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/615591/Sindrome-da-Alienacao-Parental-Richard-Gardner> . Acesso em 01 

de novembro de 2018. 
927Paulo Lôbo assevera que o referido artigo atua como uma cláusula geral de inclusão, não sendo 

admissível, negar a pecha de entidade familiar, com todas as consequências inerentes a essa afirmação, a 

qualquer agrupamento que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade, ostensibilidade e objetivo 

de constituição de família. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2018, p.76. No mesmo sentido, Julie Cristine Delinski corrobora que a Constituição Brasileira de 1988 



Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 

 

 

Thomé Rodrigues de Pontes Bomfim                    Doutoramento em Direito                 Páginas 275 das 

334 

 

 

respectivamente, nos artigos 36º, 1, e, 68º, 2, que todos têm o direito de constituir a 

sua própria família, não estabelecendo pormenores nesse sentido
928

; bem como tanto 

a maternidade quanto a paternidade constituem valores sociais iminentes. Logo, 

com arrimo no fenômeno social, nas sustentações doutrinárias, e principalmente nos 

princípios constitucionais, podemos verificar uma nova ótica sobre a entidade 

familiar; exigindo, pois, que os correspondentes legais e jurisprudências 

acompanhem a realidade social. 

Susana Almeida e Zamira de Assis
929

 apontam que a preocupação do 

legislador português em tutelar a relação socioafetiva entre o companheiro da mãe ou do 

pai e a criança –– art. 1.906º do Código Civil Português – ao permitir ao progenitor 

titular das responsabilidades parentais a possibilidade de delegar este exercício, tornou 

defensável e plausível, quando da ruptura da relação existente entre o casal, a inclusão 

de um direito ao convívio recíproco do menor com o pai/mãe socioafetivo. Desde que, 

comprovada efetiva comunhão de vida devidamente consolidada, à semelhança do que 

já acontece, por exemplo, com os avós
930

e irmãos da criança nos termos do disposto no 

art.1.878º-A da mesma codificação civil
931

. 

                                                                                                                                          
não privilegiou apenas a família fundada no matrimônio; também reconhecendo, protegendo e abrigando 

outras espécies. Restando claro, pois, que apreendeu a entidade familiar em seu aspecto social, admitindo, 

ao assim proceder, o pluralismo e a diversificação desta instituição; tornando impossível restringi-la a um 
conceito único, preciso e delimitado. DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: 

Dialética, 1997, p.98. 
928Canotilho e Vital Moreira ressaltam que Portugal não adotou um conceito de família 

constitucionalmente definido. Exatamente por isso, deixou certa margem de discricionariedade ao 

alvedrio do exegeta. Contudo, a densificação normativa deverá ter em conta, tanto as referências 

constitucionais que sejam relevantes, quanto às diversas concepções existentes na coletividade. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 

4. ed. v.I. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p.856. 
929ALMEIDA, Susana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p.62 e 63. 
930

O Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 08-02-2018, na apelação 2043/16, consultado em 
www.dgsi.pt, admitiu que, a coexistência de avós biológicos e afetivos não constitui, por si só, trauma ou 

circunstância anômala na vida de uma criança, tendo em conta a realidade decorrente da constituição de 

novas famílias decorrentes do fim da sociedade conjugal anterior; sendo salutar, e mesmo recomendável, 

que o progenitor guardião compreenda, respeite e procure estabelecer uma transição pacífica para a nova 

realidade decorrente da separação. Buscando preservar, e não empreender, um corte com o passado e com 

os elementos da família do outro progenitor. Posteriormente, no Acórdão de 10-04-2018, na apelação 

3382/17, consultado em www.dgsi.pt, reafirmou que, o convívio com os avós, permite uma maior 

integração, ao promover a formação e transmissão da memória familiar e do sentido de pertença; 

fortalecendo os laços de afetividade e correspondendo, presumivelmente, a um benefício em termos de 

desenvolvimento e formação da personalidade das crianças; direito que se encontra constitucionalmente 

consagrado. 
931Paulo Lôbo assevera ser grande o consenso da doutrina brasileira, com reflexos nas decisões judiciais, 
de que o Direito de Convivência não se esgota na pessoa do pai não guardião. Pois os parentes deste não 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Assim sendo, torna-se necessária uma profunda alteração na estrutura 

básica do tradicional significado que sempre foi associado à ideia de família, para 

que possa responder à altura os intrincados desafios que diariamente o põe à 

prova
932

. Já que um número cada vez maior de grupos de parentesco vem se 

demonstrando altamente capaz de tolerar (e aceitar) a diversidade de práticas 

                                                                                                                                          
podem ter seu contatato com a criança ou o adolescente injustificadamente negado; para que as relações 

de família não sejam dificultadas ou obstadas. Citando, nesse sentido, a IV Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, que, em 2006, aprovou o enunciado 333; segundo o qual, o Direito de Visita 

pode ser estendido aos avós e pessoas com as quais o menor mantenha vínculo afetivo, já que atentende 

ao seu melhor interesse. Assim, caso o juiz entender que a extensão atenda, efetivamente, ao respectivo 
interesse superior, deve assegurá-la. Haja vista o princípio que o estabelece ser, indiscutivelmente, uma 

norma jurídica. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Guarda e convivência dos filhos após a Lei 11.698/2008. 

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: IBDFAM/Síntese, v.6, out./nov. 

2008, p.31. 
932Para Sasha Roseneil, o conceito de família, originariamente construído em torno de uma literatura 

sociológica que conserva, inexoravelmente, em seu imaginário, ainda que não explicitamente assim o 

reconheça, a imagem do casal heterossexual como o cerne da formação social, o coração que bombeia o 

sangue da reprodução, vem, gradativamente, perdendo espaço para uma tendência que prega o fim da 

centralidade das hetero-relações. Tanto no plano social, quanto no individual, assim, o casal heterossexual 

unido pelo matrimónio, com filhos e vivendo em coabitação, não mais ocupa o lugar central que tinha nas 

sociedades ocidentais como a unidade básica da sociedade. Visto que as pessoas vêm se libertando do 
grilhão heterossexual tradicional e dos padrões de hetero-relacionalidade que lhe costumam andar 

associados. ROSENEIL, Sasha. Viver e amar para lá da heteronorma: uma análise queer das relações 

pessoais no século XXI. In: Revista Crítica de Ciências Sociais. nº 76, Trad. João Paulo Moreira. 

Coimbra, Centro de Estudos Sociais, p.33-51, 2006, p. 35 e 39. Igualmente, Claudiene Santos e Maria 

Alves de Toledo Bruns observam que, a crença na orientação afetivo-sexual como o único e 

preponderante fator para o exercício da parentalidade, apenas reforça uma visão reducionista e 

heteronormativa da vasta dimensão que engloba a família. Haja vista constituir ela apenas uma das muitas 

faces para o exercício da paternidade/maternidade. Não se podendo descurar de outros fatores que devem 

ser, igualmente, sopesados quando da tomada desta importante decisão. Como, por exemplo, vontade, 

motivação, personalidade e estrutura socioeconômica e psíquica. SANTOS, Claudiene; BRUNS, Maria 

Alves de Toledo. A homoparentalidade em questão: a voz de gays e lésbicas com filhos. In: Revista da 

Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies, vol. XII, n.º 2, Goiânia, Instituto de Treinamento e 
Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia, pp. 89-108, 2006, p.98. 
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sexuais
933

 e disposições de vida distintas (e em comum) adotadas porcada um de 

seus membros
934

. 

Após análise realizada num conjunto de decisões proferidas pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acerca da convivência entre os membros 

integrantes de famílias recompostas, conclui Susana Almeida
935

 que a respectiva 

orientação jurisprudencial ressalta–– com base na efetividade dos laços interpessoais ou 

da aparência de família–– a possibilidade deste Tribunal qualificar a relação existente 

entre a criança, filha biológica de apenas um dos membros do casal e seu pai 

socioafetivo, como “vida familiar”–– isso ainda que ante a completa ausência de 

identidade consanguínea entre eles. Igualmente, o interesse superior da criança pode, 

conforme o caso concreto, determinar a prevalência da verdade afetiva sobre a 

biológica, retirando, pois, do critério do sangue a exclusividade onipotente para a 

determinação da filiação. 

Em Portugal, a Lei n.º 137/2015 trouxe relevante modificação ao regime 

de exercício das responsabilidades parentais. Ao inserir no Código Civil, o art.1.904º-A, 

ao estatuir a possibilidade do exercício conjunto das responsabilidades parentais pelo 

único progenitor da criança, junto com seu cônjuge ou unido de fato, quando a filiação 

se encontre estabelecida apenas em relação a um dos pais; podendo, igualmente, as 

responsabilidades parentais serem também atribuídas, por decisão judicial, ao cônjuge 

ou unido de fato deste, exercendo-as, neste caso, em conjunto com o progenitor. Em 

todo caso, dependerá sempre de pedido do progenitor e do seu cônjuge ou unido de fato, 

                                                
933Cecília Macdowell Santos, Ana Cristina Santos, Madalena Duarte, e Teresa Maneca Lima relatam que, 

nas últimas décadas, acentuadas transformações socioculturais têm desafiado a concepção tradicional de 

família, em que a heterossexualidade é vista como norma. Citando, como exemplo, a decisão do Tribunal 

de Primeira Instância no caso Silva Mouta, que, confirmando a tendênciados Tribunais, desde os finais da 

década de oitenta do século passado, optou em privilegiar omelhor interesse da criança, 
independentemente, de quaisquer questões secundárias que a ele se contraponham. No caso em tela, a 

orientação sexual do pai; reconhecendo, categoricamente, que, junto com a alteração do modelo 

tradicional de família surgem desafios ao próprio Direito. No sentido de impeli-lo a acompanhar estas 

novas configurações, criando novas possibilidades legais de conjugalidade e filiação. SANTOS, Cecília 

Macdowell; SANTOS, Ana Cristina; DUARTE, Madalena; LIMA, Teresa Maneca. Homoparentalidade e 

desafios ao direito: o caso Silva Mouta na justiça portuguesa e no Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 87, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, pp.43-68, 

2009, p.43, 46 e 50. 
934Nesse sentido, STACEY, Judith. In the Name of the Family: Rethinking Family Values in the 

Postmodern Age. Boston: Beacon Press, 1996, p.17. 
935ALMEIDA, Susana. O respeito pela vida (privada e) familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem: a tutela das novas formas de família. Centro de Direito da Família. Coimbra: 
Coimbra, 2008, p.217. 
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sendo para tanto, conforme a situação em concreto, aconselhável a oitiva do menor. O 

exercício das responsabilidades parentais, nos termos do presente artigo, inicia-se e 

extingue-se, antes da maioridade ou emancipação, apenas por decisão judicial. 

Dessa forma, resta clara, pois, a influência do caráter eudemonista da 

entidade familiar, quando da elaboração da norma por parte do legislador português; 

mitigando, assim, a até então onipotência da verdade biológica em prol da 

construção/sedimentação diária e diuturna dos laços afetivos por meio da efetiva 

convivência
936

; evidentemente, desde que os requisitos legais se encontrem devidamente 

satisfeitos. 

Interessante, também, destacar que esta nova forma de atribuição de 

responsabilidades parentais, além da decorrente da paternidade e maternidade natural ou 

da estabelecida pela adoção, pode, conforme o caso, continuar a produzir efeitos mesmo 

após a dissolução da sociedade conjugal, visto que, em caso de divórcio, separação de 

pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento, separação de facto ou 

cessação da coabitação entre os corresponsáveis parentais aplica-se o disposto nos 

artigos 1905.º e 1906.º, com as devidas adaptações. 

Ora, estes dois artigos tratam, diretamente, de questões relativas ao 

cumprimento de obrigações entre pais e filhos, os quais, por força de lei, foram 

reconhecidos e estendidos a pessoas que não possuem nenhum tipo de identidade ou 

compatibilidade de vínculo genético.  

Logo, cristalina é a afirmação de que o Direito de Família, caso deseje se 

manter atual, e, como tal, apto a disciplinar as relações a que intenta, necessita, 

urgentemente, comprender que a família dos dias de hoje já não mais se presta ao papel 

de mero fornecedor de mão de obra, ou ambiente legítimo e propício para a procriação 

visando à futura transmissão de patrimônio, mas, sim, a um ambiente de afetos e 

companheirismo, que oferece abrigo ante as vicissitudes da vida, no sentido de permitir, 

respectivamente, a cada membro que a compõe a prerrogativa de excecer, livremente, 

                                                
936Cecília Peixoto referenda que, na gênese da alteração legislativa, encontra-se o intuito de proteger o 

interesse da criança ou jovem, nomeadamente, o de privilegiar os vínculos afetivos que este tenha 

desenvolvido com o/a cônjuge ou o/a companheiro/a da mãe ou do pai; passando Portugal a acolher, nos 

tempos atuais, uma noção alargada de família, assente no afeto. PEIXOTO, Cecília. Parentalidade e 

filiação – Os teus... são meus? 1ª ed. Edição. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2018. [Consult. 03 

jun 2019]. Disponível na internet: <URL:http://www.cej.mj.pt/cej/ recursos/ebooks/ civil/ 
Parentalidade_e_filiação.pdf.>. ISBN978-972-9122-98-9. 
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sua autonomia e projeto de vida, e, exatamente por isso, deve, o quanto antes, proteger 

seus integrantes antes da própria instituição em si considerada, encarando sua dignidade 

ao valor central a ser resguardado e promovido, independentemente da forma como se 

constituiu ou se desenvolve. 
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Conclusão 

 

Resta claro que o Direito, para desempenhar, a contento, a função de 

forma de controle social e agente promotor da dignidade humana, deve, para tanto, 

acompanhar, a par e passo, as constantes transformações que, diária e diuturnamente, 

acometem a sociedade. 

É o fato social, por consequência disso, que determina o rumo a ser 

trilhado pelo legislador, por intermédio da norma jurídica, e não o contrário; sob pena 

da criação de um Direito inócuo e injusto.  

Entretanto, por conta da própria complexidade inerente ao processo 

legislativo –– bem como da alta dinamicidade do fenômeno social –– fatalmente, em 

algum momento, as regras tornar-se-ão obsoletas ou incapazes de regulamentar os fatos 

a que se propõem, variando, então, conforme o tempo e o espaço em que se encontram 

inseridas. 

Felizmente, é latente ser incompleta a norma, e não o ordenamento 

jurídico, haja vista ser ele dotado de um arcabouço hermenêutico que intenta suprir o 

descompasso entre o dever ser proposto pelo Direito, e o ser da realidade que ele 

pretende transformar; surgindo, pois, os métodos integrativos, como importantes 

ferramentas hermenêuticas para realizar este desiderato. 

Ante a ocorrência do Pós-Positivismo, os princípios passaram a gozar de 

maior preeminência junto ao ordenamento jurídico, já que desfrutam, agora, da 

prerrogativa de fundamento de validade da norma; podendo, conforme o caso, afastar a 

incidência de uma regra, perfeitamente válida, em abstrato, desde que, sua aplicação à 

situação concreta venha a ofender o valor basilar que se propõe proteger. 

A dignidade da pessoa humana –– valor fundamental de todo e qualquer 

estado que se pretenda democrático, e de direito –– deve constituir, indiscutivelmente, o 

cerne do núcleo do sistema jurídico, visto existir este em razão da outra, e não o 

contrário. Assim sendo, as Constituições, que ostentam esse valor como preceito 
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fundamental, impõem, necessariamente, que ele seja fomentado, resguardado e 

promovido a todo e qualquer cidadão; seja nas relações verticais administrativas, seja 

nas horizontais privadas. 

A família, desde sempre, se apresenta como a instituição indispensável 

para o desenvolvimento (e exercício) da personalidade humana; porém, ao longo do 

tempo, também sofreu a incidência de várias transformações, junto com a sociedade que 

a circunda. 

Inicialmente, centrada da pessoa do patriarca, fora concebida, 

originariamente, como ente gerador de mão de obra, exclusivamente, como o único 

ambiente propício, e, pois, legítimo para a procriação; tendo em conta a transmissão do 

patrimônio, até então amealhado, apenas para os “incontestáveis” herdeiros. Vale dizer, 

somente os filhos biológicos oriundos de uma incólume e sacrossanta relação 

matrimonial. 

Relegando os espúrios e naturais, tidos como ilegítimos, a um abissal e 

preconceituoso limbo jurídico, por conta da “ousadia e irresponsabilidade” de seus pais, 

em contrariar os ditames morais, e, nesse caso, legais, reconhecidos pela regra como os 

únicos aptos a engendrar a verdadeira entidade familiar, esta, sim, digna de proteção por 

parte do ordenamento jurídico. 

Entretanto, o antropocentrismo vivenciado pela Ciência Jurídica erige a 

pessoa humana a um patamar superior ao da instituição em si considerada; logo, a 

proteção deve ser dirigida ao ente familiar enquanto agente promotor da felicidade e 

realização pessoal de cada um de seus membros. Independentemente da forma de 

constituição, ou, mesmo, a observância de qualquer formalidade imposta, como 

condição obrigatória, para a proteção familiar, a observação de seus ditames. 

Sendo exatamente nesse contexto que surge a discussão, relativa à 

constituição dos laços familiares; mais especificamente, se, estes, dar-se-iam, apenas em 

face da compatibilidade genética, ou, se a afetividade seria capaz de ensejar algum 

vínculo jurídico-familiar, independente da consanguinidade.  
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Evidentemente que a resposta passa, necessariamente, pelo conceito que 

a entidade familiar goza junto à sociedade em que se está a ser analisada. Para aqueles 

que ainda enxergam a família como uma entidade fornecedora de mão de obra e de 

meio próprio para a procriação e transmissão hereditária, certamente somente será digna 

de proteção a família nuclear, oriunda do matrimônio e sob a direção e responsabilidade 

de um patriarca que a conduza ao caminho da salvação. 

Já para aqueles que a compreendem como um espaço para o 

desenvolvimento pleno da personalidade, e, vetor catalisador da felicidade individual, as 

formalidades para sua constituição, a procriação e a transmissão patrimonial hereditária 

assumem papel secundário na instituição familiar, haja vista sua ratio não mais repousar 

na entidade em si considerada, mas, sim, na pessoa de cada um de seus integrantes; que, 

pelo simples fato de serem pessoas humanas, já merecem tutela jurídica apropriada 

(independentemente de cor, credo, opção sexual, etc.), que as proteja e resguarde contra 

interferências indevidas –– seja por parte do ente estatal, seja por parte de particulares. 

Nessa senda, a criança e o adolescente passaram a desfrutar de uma 

condição bem diferente da que, até então, lhes era relegada; anteriormente enxergados 

como um bichinho de estimação, a quem se dedicava pouca atenção, passaram a ser 

encarados, verdadeiramente, como pessoas, que, ante especial condição de 

vulnerabilidade, necessitam de carinho, proteção e cuidados que possibilitem um 

desenvolvimento físico, mental e emocional adequados para a consecução da respectiva 

autonomia e equilíbrio no decorrer de sua vida. 

O fato de serem compreendidos como verdadeiros sujeitos de direito 

causou uma reviravolta na legislação pertinente; pois, agora, não mais se trata de 

adultos em miniatura (menores), mas, sim, de indivíduos com necessidades próprias –– 

fazendo que diversos institutos a si aplicáveis fossem ressignificados em prol de seu 

interesse superior; como, por exemplo, as responsabilidades parentais, agora um poder-

dever que deve ser exercitado sempre no sentido de galgar –– conforme a situação em 

concreto –– o melhor interesse da criança e do adolescente. 

Assim sendo, tendo esse ser em especial condição de desenvolvimento, 

assumido, também, importante parcela da proteção conferida à entidade familiar, resta 

absolutamente claro não ser a determinação da filiação uma simples questão; fácil e 

definitivamente solucionada pela mera comprovação da compatibilidade genética, haja 
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vista a condição de pai ou mãe não se resumir à progenitura, exigindo, ainda, a 

satisfação das necessidades da prole, que não são apenas materiais, senão afetivas. 

Dessa forma, a posse do estado de filho surge como um importante fator 

que vem mitigando a progenitura em prol da parentalidade; porquanto sendo possível a 

constatação da distinção nítida do pai da figura do genitor, este último ainda goza de 

todas as prerrogativas inerentes à filiação –– única e exclusivamente por conta da 

identidade genética. 

Ora, a biologia, por si só, não é capaz de fazer que o indivíduo que cedeu 

o respectivo material genético para a concepção de outrem se torne, verdadeiramente, 

seu pai. Não. Para tanto, é imprescindível que o sujeito assuma, integralmente, essa 

condição, suprindo as necessidades materiais e emocionais do filho, com ele 

caminhando e partilhando o projeto de vida, entre eles, comum. Sendo imprescindível, 

pois, que se reconheçam, de forma mútua e inexorável, como pai e filho. 

Desta feita, não nos parece razoável insistir no exercício acientífico de 

pretender, a todo custo, que a paternidade biológica corresponda, necessariamente, à 

biológica. E que pessoas que desenvolveram, entre si, importantes e indesatáveis laços 

de afeto se vejam, de uma hora para outra, completamente desamparadas da tutela 

jurídica cabível, apenas por conta da simples incompatibilidade genética. Desprezando-

se, por completo, todo um histórico de convivência e apoio mútuos, robustamente 

corporificado e corroborado pela posse do estado de filho. 

Logo, caso venha a ter se tornado a figura de referência primária do 

menor, ou, mesmo entre este e o ex-consorte de seu pai ou mãe, durante a agora extinta 

sociedade conjugal, tenha-se originado considerável vínculo afetivo; apresenta-se, 

perfeitamente possível a concessão judicial do direito de convivência entre padrasto e 

enteado. Ainda que em face da completa ausência de compatibilidade genética entre 

eles, com base na dignidade da pessoa humana e no interesse superior do menor; desde 

que tal medida seja recomendável ao caso concreto, e que o rompimento do referido 

contubérnio cause à criança/adolescente um dano irreparável. 

Em 1990, ao ratificar a Convenção Internacional Sobre os Direitos da 

Criança, tanto Portugal, quanto o Brasil comprometeram-se a reconhecer, resguardar e 

proteger os infantes em situação de risco ou perigo; devendo, para tanto, aparelharem-

se, no sentido de não envidar esforços para garantir aos menores o exercício de todas as 
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prerrogativas inerentes que sua especial condição de desenvolvimento incompleto exige. 

Incorporando, assim, incontestavelmente, aos respectivos ordenamentos jurídicos, com 

força de lei, o dever de tornar efetivos a proteção integral e o interesse superior da 

criança/adolescente; atribuindo-lhes o caráter de Direito subjetivo, com todas as 

consequências dessa afirmação, inclusive a busca pela tutela jurídica adequada para sua 

efetivação, se necessário. 

É bem verdade que a referida proteção se deu de modo bastante distinto 

em relação a ambos os signatários. Enquanto Portugal avançou com a legislação no 

intento de abarcar essas novas questões, dentre as quais se menciona a regulamentação 

da inseminação artificial, no Brasil, ante relativa ausência do legislador, coube aos 

Tribunais um esforço hermenêutico que tornasse efetivos e concretos os anseios das 

esparsas normas constitucionais. O que não quer dizer que a legislação brasileira e a 

jurisprudência portuguesa tenham se mantido inertes em relação a tais questões; apenas 

observando-se a prevalência de uma a outra em relação aos respectivos territórios. 

O que real e definitivamente não se pode esconder, disfarçar ou negar é a 

proeminência dos fatos em relação às regras e da pessoa humana em face dos institutos 

jurídicos. Dessa forma, para que o Direito continue desempenhar, de forma satisfatória, 

a função de regulamentar e controlar a conduta humana, para tornar possível a vida em 

sociedade, deve-se atentar para o fato social que o circunda gritando –– a plenos 

pulmões –– pela tutela jurídica adequada; sob pena de tornar-se inócuo, improfícuo em 

suma, por ser absolutamente incapaz de alterar ou corrigir injustiça alguma. 
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