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RESUMO 

 
 
Na esteira temática da filiação socioafetiva, o presente trabalho tem como linha de 
pesquisa os direitos da personalidade e seu alcance na contemporaneidade, onde 
será abordada a questão jurídica contemporânea do direito do filho de requerer a 
sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência 
biológica como um direito da personalidade (direito à verdadeira identidade pessoal), 
classificado entre os direitos de reconhecimento e respeito à própria individualidade 
do sujeito. Diante da inexistência de uma regra específica aplicável por 
imprevisibilidade do Direito formal positivo, serão analisadas as opções jurídicas 
válidas para a solução imediata desse problema jurídico contemporâneo, para ao 
final verificar se é possível ou não considerar o interpretativismo de Ronald Dworkin 
como embasamento jurídico válido para suplantar a ideia de que não existe razão 
jurídica para sustentar a permanência dos vínculos paterno-filiais ou materno-filiais 
entre filhos com seus genitores biológicos ou “pais” registrais quando houver a 
constituição de uma nova relação jurídica paterno-filial ou materno-filial, agora com 
os pais socioafetivos, eis que pais e mães devem ser considerados aqueles que 
efetivamente “criam” os filhos, insurgindo-se nessas relações uma verdade 
socioafetiva, que transposta ao plano jurídico, remonta a ideia de posse de estado 
de filho. Será utilizado o método de abordagem dedutivo e a pesquisa bibliográfica 
como procedimento para se chegar à indubitável conclusão da existência do direito 
de personalidade do filho – fundado no direito à verdadeira identidade pessoal do 
indivíduo – de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” 
registral e a descendência biológica. 
 
Palavras-chave: Filiação; Interpretativismo; Personalidade; Sobreposição; 
Socioafetiva.
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ABSTRACT 
 

 
In the thematic track of socio-affective affiliation, this work has as its research line the 
personality rights and their reach in contemporary times, where the contemporary 
juridical question of the right of the child will be approached to require the 
overlapping of socio-affective affiliation on the registration "affiliation" and the 
biological descent as a right of the personality (right to the true personal identity), it is 
classified between the rights of recognition and respect to the own individuality of the 
subject. In the absence of a specific rule applicable due to the unforeseeability of 
positive formal law, the legal options valid for the immediate solution of this 
contemporary juridical problem will be analyzed, in order to verify whether it is 
possible to consider Ronald Dworkin's interpretivism as a valid legal basis for to 
supplant the idea that there is no legal reason to support the permanence of 
paternal-filial or maternal-filial ties between children with their biological parents or 
registered parents when a new paternal-filial or maternal-filial legal relationship is 
formed, now with socio-affective parents, fathers and mothers should be considered 
as those who effectively "take care" their children, and a socio-affective truth 
emerges in these relations, transposed to the juridical plane, it goes back to the idea 
of having a real child. It will be used the method of deductive approach and 
bibliographical research as a procedure to arrive at the undoubted conclusion of the 
existence of the right of personality of the child - based on the right to the true 
personal identity of the individual - to require the overlapping of socio-affective 
affiliation on registration “affiliation” and biological offspring. 

 
   
Keywords: Affiliation; Interpretivism; Personality; Overlapping; Socio-affective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Socorrer-se a princípios jurídicos em busca da “justa medida” e da equidade 

encontra grande embasamento no fato de que a sociedades em geral não aceitam 

que as leis sejam interpretadas sem levar em consideração uma intenção genérica 

de respeitar os princípios tradicionais da justiça, devendo tal interpretação ocorrer 

dentro de um sistema jurídico total cuja análise da lei deve levar em consideração o 

direito como um todo.  

Com efeito, para as sociedades hodiernas, deve a lei ser interpretada de 

maneira que confira a maior coerência possível com tal sistema. Dessa forma, 

vislumbra-se a existência de um dever dos juízes de decidir com base em uma teoria 

coerente que considere a normatividade já existente (interpretação construtivista), 

mas que especialmente justifique as razões de suas decisões em princípios jurídicos 

que levem em conta a justiça, a equidade e a dignidade da pessoa humana. 

Assim, quando o julgador se depara com um caso de difícil solução, ele deve 

se valer das soluções constantes nas disposições normativas, mas não pode deixar 

de interpretar referidas disposições para se buscar as razões que estão por trás da 

existência daquelas normas. A aplicação da letra fria da lei deve ser deixada de lado 

a fim de que sejam introduzidos no sistema os princípios que melhor satisfaçam a 

busca pela “justa medida”. 

Com efeito, presente um caso de difícil solução – hard case – cabe ao 

Estado-Juiz dizer quem tem razão e fundamentar sua decisão. Entretanto, isso às 

vezes é mais difícil do que parece ser, porque fundamentar não é apenas dizer 

aquilo que se pensa e como se chegou àquela conclusão.  

Existem casos em que não existe uma regra específica aplicável por 

imprevisibilidade do direito positivo. É o que acontece quando se analisa o tema da 

sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência 

biológica (como um direito da personalidade do filho).  

Nesses casos de imprevisibilidade do direito positivo, deverá o Estado-Juiz 

fundamentar sua decisão no seu livre convencimento (criando um novo direito – 

como defendem os juspositivistas na solução dos casos difíceis) ou deverá se valer 

do interpretativismo (aplicação de princípios jurídicos pré-existentes, já incorporados 

na sociedade e regidos pela moralidade social)?  
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Tanto uma como outra hipótese podem sofrer críticas: a primeira, devido ao 

grande subjetivismo e insegurança jurídica que podem ocorrer devido à decisão de 

uma única pessoa conforme seu livre convencimento, que criará um novo direito e 

poderá, em tese, padecer de arbitrariedade; a segunda, pois existirão casos em que 

será difícil determinar quais princípios jurídicos são aplicáveis e, ademais, tais 

princípios jurídicos são relativos, ou seja, podem ser interpretados de uma maneira 

em um caso e de outra maneira em outro caso. Mas essa “crítica” relacionada ao 

interpretativismo seria construtiva ou destrutiva? Boa ou ruim? 

Com uma análise do que consiste o método do interpretativismo 

dworkiniano, suas fases, suas vantagens e desvantagens, será possível concluir se 

referido interpretativismo é ou não um método adequado para solução de casos 

difíceis do direito de família, notadamente em relação à consideração do direito do 

filho de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e 

a descendência biológica como um direito da personalidade.  

Para análise total do método do interpretativismo aplicável à sobreposição 

alhures, será considerada a existência de sobreprincípios no ordenamento jurídico, 

notadamente os sobreprincípios da dignidade da pessoa humana e da justiça como 

equidade e também a existência de princípios jurídicos propriamente ditos, 

aplicáveis ao Direito de Família brasileiro, que deverão ser utilizados durante o 

sopesamento principiológico. 

Serão feitas também ponderações acerca da definição e da redefinição do 

termo “família” e das novas relações de parentesco advindas dessa redefinição, com 

aprofundamento nos conceitos de “filiação” registral ou jurídica, descendência 

biológica e filiação socioafetiva. Dentro do conceito da filiação socioafetiva, será 

ainda abordada a questão do valor jurídico do afeto para considerações acerca de 

se poder discorrer sobre a socioafetividade como princípio jurídico. 

Ainda dentro do conceito de filiação socioafetiva, será analisado o fato 

natural da consanguinidade como antessala do fato cultural da socioafetividade, 

porque em verdade o que importa para o mundo do Direito são as relações sociais 

afetuosas (socioafetividade) e não o afeto em si mesmo considerado. Também 

serão examinadas as grandes concepções (pelo menos três delas) acerca do 

vocábulo “sociedade”, com destaque para o fato de que a existência da sociedade 

não depende da vontade dos indivíduos. 



10 
 

Ademais, far-se-á a análise do direito do filho de requerer a sobreposição da 

filiação socioafetiva como um direito da personalidade, com fundamento em uma 

interpretação construtivista (a ser realizada incidentalmente no ordenamento 

jurídico) posto que a defesa da verdadeira identidade pessoal do indivíduo é um 

direito subjetivo inerente à pessoa humana. Com o aprofundamento do tema, 

analisar-se-á a definição dos direitos da personalidade, sua natureza jurídica, 

estrutura, características dos referidos direitos, sua diferenciação em relação aos 

direitos da pessoa e também sua classificação. 

Por fim, nas conclusões serão feitas considerações acerca de se poder ou 

não considerar o interpretativismo dworkiniano como embasamento jurídico válido 

para dar efetividade ao direito da personalidade do filho de requerer a sobreposição 

da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência biológica, direito 

esse conceituado como direito à verdadeira identidade pessoal e classificado entre 

os direitos ao reconhecimento e respeito à própria individualidade do sujeito. 
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2 O INTERPRETATIVISMO DWORKINIANO E OS ELEMENTOS 

DIFERENCIADORES DAS NORMAS, PRINCÍPIOS E REGRAS JURÍDICOS 

 

O interpretativismo dworkiniano está fundamentado na ideia de se encontrar 

a mens legis (ou a “verdadeira lei”) porque entende Ronald Dworkin que para todo 

caso jurídico existe uma resposta correta. Destarte, serve esse interpretativismo 

como contraponto ao juspositivismo jurídico que estabelece um modelo de sistema 

jurídico construído tão somente por regras, que podem não resolver casos difíceis 

conforme a moralidade social. 

A proposta dworkiniana ataca o juspositivismo jurídico e defende que o 

sistema deve constituir-se por regras e também por princípios, evitando, segundo ele 

– e a isso devem ser ponderadas críticas que estarão adiante mencionadas – a 

discricionariedade do julgador.  

Por ser posterior ao juspositivismo, entende-se que o interpretativismo aqui 

tratado está localizado no terceiro estágio para o reconhecimento da juridicidade 

(força normativa) dos princípios jurídicos. Ver-se-á isso como mais precisão logo 

adiante. 

Destarte, para melhor análise do tema, é de grande valia fazer-se a distinção 

entre normas, regras e princípios jurídicos. 

Adotar-se-á aqui o conceito de normas jurídicas que consubstancia a ideia 

de que as referidas normas devem ser entendidas como gênero. Já as espécies 

normativas são os princípios jurídicos e as regras jurídicas.  

Esse foi o conceito adotado por Alexy1 quando afirmou que “Tanto las reglas 

como los principios pueden concebirse como normas. En tal caso, de lo que se trata 

es de una distinción dentro de la clase de las normas2”. 

Saliente-se, entretanto, que nas obras de Dworkin não se localiza o conceito 

de norma como gênero da qual se extrai as regras e princípios como espécies. E 

isso se deve, segundo Esser3, ao fato de que os anglo-saxões não conhecem o 

                                                 
1 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Tradução de Manuel Atienza. 
Doxa, Barcelona, n.5, p. 140, 1988. Disponível em: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/141737.pdf>. 
Acesso em: 21 abr. 2018.  
2 “Tanto as regras como os princípios podem ser concebidos como normas. Em tal situação, trata-se 
de uma distinção dentro da classe das normas”. Tradução nossa. 
3 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. 
Tradução de Eduardo Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961, p. 62. 
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conceito continental de norma, no sentido de que lhe dá o idealismo normativista 

kelseniano. 

Veja-se como o juspositivista Kelsen4 esclarece o conceito de norma:  

 

A palavra “norma” procede do latim: norma, e na língua alemã tomou 
o caráter de uma palavra de origem estrangeira – se bem que não 
em caráter exclusivo, todavia primacial. Com o termo se designa um 
mandamento, uma prescrição, uma ordem. Mandamento não é, 
todavia, a única função de uma norma. Também conferir poderes, 
permitir, derrogar são funções de normas.  

 

Assim, para os juspositivistas, representados no presente trabalho através 

dos ensinamentos kelsenianos, o conceito de princípio tem caráter deontológico, eis 

que, como mandamento, participa, ao lado das regras, do gênero norma. Mas, para 

Dworkin a normatividade do direito se manifesta na prática interpretativa e não num 

sistema lógico previamente delimitado.  

Importante nesse ponto, salientar que os princípios jurídicos passaram, 

segundo Bonavides5, por três estágios para o reconhecimento de sua juridicidade 

(autonomia normativa).  

Referido autor afirma que no período jusnaturalista (primeiro estágio), os 

princípios possuíam apenas a “dimensão ético-valorativa de ideia que inspira os 

postulados de justiça6”. Assim, a normatividade principiológica nesse período era 

duvidosa e praticamente nula. 

Esse período data de aproximadamente 4.500 anos atrás, onde a crença em 

parâmetros metafísicos deu lugar à linha de pensamento que se intitulou 

jusnaturalista. Veja-se as palavras de Rabinovich-Berkman7 nesse sentido: 

 

La creencia de que esos parámetros metafísicos existen dio lugar a 
la línea de pensamiento que suele llamarse “iusnaturalismo”, porque 
algunos de sus adherentes decían que los parâmetros eran 
naturales, que surgían de la naturaleza. El iusnaturalismo antíguo, o 

                                                 
4 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Ed. 
Sérgio Antônio Fabris, 1986, p. 1. 
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004, 
p. 259-266. 
6 Ibid., p. 259. 
7 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. Princípios generales del derecho latinoamericano. Buenos 
Aires-Bogotá: Editora Astrea, 2013, p. 1-2.  
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“clásico”, aparece en la vieja Mesopotamia, y prosigue en culturas 
posteriores, con muchas diferencias y peculiaridades [...]8 

 

Posteriormente, durante o segundo estágio (o do juspositivismo), os 

princípios jurídicos foram inseridos nos Códigos como fonte normativa subsidiária. 

Não eram tidos como algo que se sobrepusessem à lei, mas serviam de integração 

para o preenchimento de lacunas normativas9. Note-se que aqui também não se 

conhecia a carga normativa autônoma aos princípios, porque tinham o caráter 

integrativo. 

Esse segundo estágio se desenvolveu muito tempo depois do primeiro, mais 

especificamente no século XIX, principalmente através de Augusto Comte, onde os 

pensadores passaram a desconsiderar aspectos metafísicos para concentrar-se nos 

fenômenos, ou seja, nos fatos concretos que podem ser percebidos sensitivamente. 

Corroborando com o aqui afirmado, sobre o período do juspositivismo, 

Rabinovich-Berkman10 assevera que: 

 

La figura clave de esta nueva etapa es Augusto Comte (1798-1857), 
un filósofo francés, profesor de matemáticas, influído por las ideas 
del socialismo temprano. Comte daba cursos en su domicílio, [...]. 
Para esas clases escribió (de 1830 a 1842) el Curso de filosofía 
positiva, su obra principal, donde creó la “sociologia” (e inventó la 
palabra) y planteó las bases del “positivismo11. 

 

Por fim, no terceiro estágio, denominado por Bonavides12 como “pós-

positivista” os princípios jurídicos passaram a ser reconhecidos, definitivamente, 

como preceitos dotados de positividade, ou seja, de autonomia normativa. Esse 

período data do século XX, tendo como um de seus maiores expoentes Ronald 

Dworkin, e se estende até os dias atuais. 

                                                 
8 A crença de que esses parâmetros metafísicos existem deu lugar à linha de pensamento que foi 
denominada “jusnaturalismo”, porque alguns de seus adeptos diziam que os parâmetros eram 
naturais, que surgiam da natureza. O jusnaturalismo antigo, ou “clássico”, aparece na velha 
Mesopotâmia, e segue em culturas posteriores, com muitas diferenças e peculiaridades [...]. 
Tradução nossa. 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004. 
 p. 262. 
10 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. Princípios generales del derecho latinoamericano. 
Buenos Aires-Bogotá: Editora Astrea, 2013, p. 18.  
11 A figura chave dessa nova etapa é Augusto Comte (1798-1857), um filósofo francês, professor de 
matemática, influenciado pelas ideias do socialismo inicial. Comte dava aulas em seu domicílio, [...]. 
Para essas turmas escreveu (de 1830 a 1842) o Curso de filosofia positiva, sua obra principal, onde 
criou a “sociologia” (e inventou a palavra) e lançou as bases do “positivismo”. Tradução nossa. 
12 BONAVIDES, op. cit. p. 264.  
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Nesse sentido, afirma Bonavides13 que no estágio do “pós-positivismo” as 

ideias de Dworkin contribuíram significativamente para que fosse atribuída a 

autonomia normativa aos princípios jurídicos. Veja-se: 

 

É na idade do pós-positivismo que tanto a doutrina do Direito Natural 
como a do velho positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo golpes 
profundos e crítica lacerante, provenientes de uma reação intelectual 
implacável, capitaneada sobretudo por Dworkin, jurista de Harvard. 
Sua obra tem valiosamente contribuído para traçar e caracterizar o 
ângulo novo de normatividade definitiva reconhecida aos princípios.   

 

Para continuidade do raciocínio, é salutar observar o que Dworkin14 

denominou princípio: 

 

Um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou 
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou 
alguma outra dimensão da moralidade. 

 

Nesse mesmo sentido, Tartuce15 afirma que os princípios jurídicos são 

concebidos como “abstrações realizadas pelos intérpretes, a partir das normas, dos 

costumes, da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e 

sociais”. 

Frise-se que analisando as obras de Dworkin, extrai-se a ideia de que os 

princípios jurídicos possuem autonomia normativa. Ademais, afirma referido autor 

que os princípios jurídicos precisam e devem ser ponderados, sopesados (e quanto 

a isso, Alexy concorda integralmente); mas isso não significa que um princípio 

jurídico quando não aplicado deverá ser excluído do ordenamento. Assim, tem-se o 

conceito de prevalência dos princípios jurídicos conforme o caso concreto. 

Prevalecendo um princípio jurídico agora, conforme os valores sociais morais 

aceitos, poderá outrora não mais sobressair-se, sem que seja excluído do 

ordenamento jurídico. 

                                                 
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004, 
p. 265. 
14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 36. 
15 TARTUCE, Flavio. O princípio da afetividade no direito de família. Breves considerações. IBDFAM, 
Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/Fl%C3%A1vio%20Tartuce>. 
Acesso em: 26/09/2018. 
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 Com esse enfoque, Dworkin16 afirmou que “os princípios possuem uma 

dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância”.  

 Para referido autor, a pessoa que resolverá o conflito tem 

obrigatoriamente que levar em conta a força relativa de cada princípio jurídico 

quando do embate entre eles. A ideia é elucidada por Dworkin com o exemplo do 

embate entre os princípios da proteção aos compradores de automóveis se opondo 

ao princípio da liberdade contratual. 

Nesse viés, pode-se dizer que para Dworkin os princípios jurídicos são 

normas basilares que estabelecem fundamentos para que determinado mandamento 

seja encontrado, havendo uma distinção profunda de qualidade nos conceitos, onde 

o conceito de princípio pode fundamentar a existência das regras, mas uma regra 

não pode fundamentar a existência de princípios. 

Observe-se o que Dworkin17 concebeu como sendo o conceito de regras: 

 

Podemos dizer que as regras são funcionalmente importantes ou 
desimportantes [...]. Nesse sentido, uma regra jurídica pode ser mais 
importante na regulação do comportamento. Mas não podemos dizer 
que uma regra é mais importante que outra enquanto parte do 
mesmo sistema de regras, de tal modo que se duas regras estão em 
conflito, uma suplanta a outra em virtude de sua importância maior. 

 

Em outras palavras, pode-se dizer que para Dworkin existe um grau de 

importância (no aspecto fático, mas não dentro do sistema normativo), que deve ser 

levado em consideração quando são analisadas as regras. Esse mesmo grau de 

importância também existe nos princípios, mas agora, diferentemente de outrora, as 

regras somente podem ser aplicadas quando afastadas as regras que colidem com 

elas. Anote-se nesse ponto que Dworkin afirma que as regras podem conter 

exceções e que “Pelo menos em teoria, todas as exceções podem ser arroladas e 

quanto mais o forem, mais completo será o enunciado da regra” 18. 

Sobre esse aspecto (possibilidade de poder arrolar todas as exceções de 

uma regra), Alexy critica, defendendo ser epistemologicamente impossível fazer tal 

                                                 
16 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 42. 
17 Ibid., p. 43. 
18 Ibid., p. 40. 
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arrolamento, pois é humanamente impossível prever todas as situações fáticas 

ensejadoras das exceções. Afirma Alexy19 que: 

 

Puede dudarse de la solidez del argumento todo-o-nada si se tiene 
en cuenta la posibilidad de que con ocasión de la decisión de un 
caso se introduzca en una regla una nueva excepción hasta 
entonces desconocida20. 
 

Isso leva ao entendimento do que Ronald Dworkin defendeu em suas obras, 

quando idealizou a lógica do “tudo-ou-nada” em relação às regras, de acordo com 

sua validade ou invalidade. Quando válidas, são diretamente aplicáveis ao caso a 

ser solucionado. Entretanto, quando inválidas, sua aplicabilidade é inconcebível, 

cabendo então à hermenêutica a resolução do problema da colisão entre regras. 

São nesse sentido as palavras de Dworkin21: 

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza 
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões 
particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias 
específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que 
oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. 
Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e 
neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. 

 

Assim, pode-se dizer que as regras não precisam e nem podem ser objeto 

de ponderação, eis que quando da análise de regras existentes, elas poderão ser 

somente de duas ordens: ou válidas ou inválidas, conforme determinação 

hermenêutica.  

Cabe aqui, todavia, enfatizar os casos em que mais de uma regra se aplica 

ao caso concreto. Havendo tal hipótese, o que se denomina “conflito de regras”, uma 

delas deverá ser considerada inválida. São nesse sentido as afirmações de 

Dworkin22 sobre o conflito de regras: 

 

                                                 
19 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Tradução de Manuel Atienza. 
Doxa, Barcelona, n.5, p. 141, 1988. Disponível em: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/141737.pdf>. 
Acesso em: 21 abr. 2018. 
20 “Pode-se duvidar da solidez do argumento tudo-ou-nada se tem-se em conta a possibilidade de 
que na ocasião da decisão de um caso se introduza em uma regra uma nova exceção até então 
desconhecida”. Tradução nossa. 
21 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 39. 
22 Ibid., p. 43. 
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Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A 
decisão de saber qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou 
reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que 
estão além das próprias regras. Um sistema jurídico pode regular 
esses conflitos através de outras regras, que dão procedência à 
regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra 
promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou outra 
coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a 
regra que é sustentada pelos princípios mais importantes. 

 

Essa também é a solução encontrada por Alexy quando do conflito entre 

regras que ocorrem na dimensão da validade jurídica (portanto, sem graduação). 

Afirma referido autor que um conflito entre regras somente pode ser solucionado “se 

se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou 

se pelo menos uma das regras for declarada inválida23”. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o raciocínio dworkiniano está alinhado 

com as ideias de Robert Alexy quando da diferenciação entre princípios e regras.  

Veja-se as palavras de Alexy24 sobre a diferenciação entre princípios e 

regras: 

Los principios son, por consiguiente, mandados de optimización que 
se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y 
porque la medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de 
las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. 
El campo de las posibilidades jurídicas está determinado a través de 
principios y reglas que juegan en sentido contrario. En cambio, las 
reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa 
medida, pueden siempre ser solo o cumplidas o incumplidas. Si una 
regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisamente lo que 
ordena, ni más ni menos. Las reglas contienen por ello 
determinaciones en el campo de lo posible fáctica e jurídicamente25. 

 

Como visto, Alexy faz algo que se pode chamar de “especialização do 

conceito de princípio jurídico”, visto que para referido autor, os princípios jurídicos 

são “normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
                                                 
23 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 92. 
24 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Tradução de Manuel Atienza. 
Doxa, Barcelona, n.5, p. 143-144, 1988. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/141737.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
25 Os princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização que se caracterizam porque 
podem ser cumpridos em diversos graus e porque a medida ordenada de seu cumprimento não 
depende somente das possibilidades fáticas, senão também das possibilidades jurídicas. O campo 
das possibilidades jurídicas está determinado através de princípios e regras que estão na direção 
oposta. De outro lado, as regras são normas que exigem um cumprimento pleno e, nessa medida, 
podem sempre ser somente cumpridas ou não cumpridas. Se uma regra é válida, então é obrigatório 
fazer precisamente o que ela ordena, nem mais, nem menos. As regras contêm, por isso, 
determinações no campo do possível fática e juridicamente. Tradução nossa. 
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das possibilidades jurídicas e fáticas existentes26”. Trata os princípios como 

mandamentos de otimização. 

Isso quer significar que para Alexy, os princípios, enquanto mandamentos de 

otimização, podem ser cumpridos em diferentes graus e que eles serão satisfativos 

se existirem possibilidades fáticas e possibilidades jurídicas no momento em que 

forem efetivamente aplicados e que as possibilidades jurídicas têm um âmbito de 

aplicabilidade que deve ser analisado levando em consideração os princípios e 

regras contraditórios. 

Assim, para Alexy, haveriam condicionantes para aplicação dos princípios 

jurídicos (possibilidades fáticas e jurídicas). E quanto a isso existe um problema. Se 

os princípios forem entendidos como mandamentos de otimização, cujo destino seria 

a criação de regras que vão condicionar sua aplicabilidade, os princípios jurídicos 

perderiam sua força normativa, pois estariam eles resignados apenas à subsunção. 

Por tais motivos, adotar-se-á a tese de Dworkin para fundamentar o direito do filho 

(da personalidade) de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

“filiação” registral e a descendência biológica. 

Importante também considerar que um princípio pode colidir com uma regra. 

Havendo tal colisão, como solucionar? Se a solução se der no plano da validade, 

poderia então um princípio ser extirpado do ordenamento jurídico caso colida com 

uma regra válida. Por outro lado, se a solução se der no plano da ponderação, 

poderia ocorrer de uma regra, mesmo válida (com dever de aplicação), não ser 

aplicada. 

Apesar de controvertida, a solução passa pelo entendimento de que uma 

regra somente será considerada válida se existir por trás dela um embasamento 

principiológico. Assim, a colisão que se apresenta não é de regra versus princípio 

jurídico, mas sim de princípio jurídico (que fundamentou a existência da regra válida) 

versus outro princípio jurídico, apresentando-se a ponderação como técnica a ser 

utilizada para a solução. 

A crítica que se faz a esse entendimento está ligada à segurança jurídica, 

pois estar-se-á conferindo uma liberdade ao julgador de não aplicar uma regra 

jurídica válida caso identifique a existência de um princípio que com ela colida. 

Todavia, essa crítica é combatida com a aplicação integral do interpretativismo 

                                                 
26 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 90. 
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dworkiniano que durante suas fases fará um cerceamento à “total liberdade do 

julgador”, devendo referido julgador: a) levar em consideração disposições previstas 

no ordenamento jurídico como um todo; b) levar em consideração raciocínios 

jurídicos anteriores (jurisprudência consolidada); c) deduzir valores e finalidades da 

sistemática normativa para descobrir a mens legis refletiva da moralidade social; d) 

buscar uma conclusão moral atual quando do sopesamento dos princípios jurídicos. 

Ver-se-á mais adiante o detalhamento das fases do interpretativismo dworkiniano. 

Em conclusão, pode-se afirmar que Alexy e Dworkin, concordam nos 

seguintes pontos: 1) que princípios e regras têm conceitos diferentes; 2) a solução 

para o conflito entre regras ocorrerá declarando-se uma regra como inválida (sem 

aplicabilidade), ou inserindo-se uma exceção em uma delas; 3) a solução para o 

conflito entre princípios se dará mediante a ponderação utilizada conforme o caso 

concreto se apresente. 

Assim, ambos os autores consideram que os princípios possuem a 

dimensão do peso ou importância, devendo ser utilizada a técnica da ponderação, 

do sopesamento, cujo conceito e estrutura serão melhor trabalhados no decorrer da 

pesquisa, para determinar qual o princípio aplicável em caso de choque 

principiológico.  

Também consideram, Alexy e Dworkin, que as regras não possuem tal 

dimensão (de peso ou importância), sendo aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. 

Sendo a regra válida, servirá como resposta e deverá ser aceita ou, sendo a regra 

inválida, em nada contribuirá para a decisão, ressalvando-se apenas a possibilidade 

de previsão de exceções quanto às regras, o que levaria à coexistência no 

ordenamento de regras opostas, mas que se tornam conciliáveis por excepcional 

previsão expressa. 

 

 

2.1 O INTERPRETATIVISMO COMO SOLUÇÃO PARA OS CASOS DIFÍCEIS - 

CASO RIGGS V. PALMER 

 

A todo intérprete da lei é dada a incumbência de fazer a interpretação 

buscando a justiça e a equidade na aplicação da lei. Não deve o intérprete utilizar a 

“letra fria da lei” para solucionar casos, especialmente os mais difíceis – hard cases. 
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Nesse contexto, não se duvida que em muitos casos, a “letra fria da lei” anda 

de mãos dadas com a justiça e a equidade, fazendo com que em várias situações o 

positivismo jurídico atinja a “justa medida” do ponto de vista da moralidade social. 

Importante, neste ponto, trazer à baila uma pequena diferenciação entre 

ética e Moral para melhor entendimento do conceito de moralidade social. Deve a 

ética ser entendida como um fator individual intimamente ligado ao modo de ser, 

onde o indivíduo segue determinada conduta por acreditar (em seu íntimo) ser ela 

certa ou errada. Diferentemente, a Moral provém de um sistema social relacionado 

com os costumes sociais e a conduta é seguida pelos indivíduos que compõem essa 

sociedade porque esse grupo social diz que esse modo de agir é a coisa certa a se 

fazer. 

Sobre o conceito de ética, Figueiredo27 assevera que: 

 

Reserva-se à ética o “estudo da moralidade do agir humano 
(bondade ou maldade dos atos humanos): sua retidão frente à ordem 
moral”. A ética é a disciplina filosófica que investiga os diversos 
sistemas de morais elaborados pelos homens, buscando 
compreender a fundamentação das normas e proibições próprias a 
cada uma e explicar seus pressupostos, ou seja, as concepções 
sobre o ser humano e a existência que os sustenta. 

 

 Como visto, o conceito de Moral só pode ser esmiuçado quando analisado o 

contexto dos costumes de determinado grupo social devendo a moral ser entendida, 

segundo Figueiredo28, como “o conjunto de regras de condutas assumidas livre e 

conscientemente pelos indivíduos, com a finalidade de organizar as relações 

interpessoais, segundo os valores do bem e do mal”. 

Continuando o raciocínio aqui iniciado, não se pode deixar de enfatizar que a 

expressão “justa medida” aqui mencionada é sinônima da expressão “meio-termo” 

utilizada por Aristóteles29, quando diz que “[...] a fim de melhor compreendermos que 

em todas as coisas o meio-termo é louvável e os extremos nem louváveis nem 

corretos, mas dignos de censura”. 

Apesar de considerar os extremos como incorretos e dignos de censura, não 

se pode olvidar que, às vezes é necessário inclinar-se um pouco mais para o lado do 
                                                 
27 FIGUEIREDO, Antonio Macena. Ética: origens e distinção da moral. Revista da USP: Saúde, Ética 
& Justiça, 2008, p. 8. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/sej/article/view/44359/47980>, 
Acesso em: 18 abr. 2018. 
28 Ibid. 
29 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão 
inglesa de W.D. Ross. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 41. 
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excesso ou um pouco mais para o lado da defecção para se conseguir chegar à 

“justa medida”. 

É, inclusive, nesse sentido a explanação aristotélica30 que abaixo se 

transcreve: 

 

Fica bem claro, pois, que em todas as coisas o meio-termo é digno 
de ser louvado, mas que às vezes devemos inclinar-nos para o 
excesso e outras vezes para a deficiência. Efetivamente, essa é a 
maneira mais fácil de atingir o meio-termo e o que é certo. 

 

Todavia, a ideia de interpretação da lei em concordância com a moralidade 

social, em muitos casos é inconcebível com o juspositivismo puro, que resume o 

Direito a um sistema de regras, cuja pilastra de sustentação é, segundo Kelsen, a 

norma fundamental. 

O positivismo jurídico fornece uma teoria para solução dos casos fáceis (que 

é a subsunção) e outra teoria para solução dos casos difíceis, informando a 

existência do poder discricionário do julgador, que manifestará sua opinião supondo 

que uma das partes tinha o direito preexistente de ganhar a demanda. Mas existe, 

segundo Dworkin31, uma falha nessa teoria para a solução dos casos difíceis, eis 

que segundo ele “tal ideia não passa de uma ficção. Na verdade, ele legisla novos 

direitos jurídicos – new legal rights, e em seguida os aplica retroativamente ao caso 

em questão”. 

Deveras, o ideal seria que os juízes não criassem novos direitos, cabendo 

aos magistrados tão somente o dever de aplicar o direito criado legitimamente por 

outras instituições ao caso concreto. Como dito, isso seria o ideal, mas Dworkin32 

afirma que nem sempre isso é possível de ser concretizado na prática, por diversas 

razões. Veja-se: 

 

As leis e as regras do direito costumeiro (common law) são quase 
sempre vagas e devem ser interpretadas antes de se poder aplicá-
las aos novos casos. Além disso, alguns desses casos colocam 
problemas tão novos que não podem ser decididos nem mesmo se 
ampliarmos ou reinterpretarmos as regras existentes. Portanto, os 

                                                 
30 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão 
inglesa de W.D. Ross. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 45. 
31 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 127. 
32 Ibid., p. 128.  
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juízes devem às vezes criar um novo direito, seja essa criação 
dissimulada ou explícita. 

 

É necessário, neste momento, trazer à baila os argumentos morais para 

sustentar a justiça jurídica aplicada ao caso concreto (enxerto do direito positivo com 

moral). Por isso, deve-se ter em mente os conceitos e diferenças entre Direito e 

Moral.  

Nesse diapasão, o Direito é entendido como normas obrigatórias impostas 

por terceiros, a todos – erga omnes, eis que não leva em consideração a vontade do 

indivíduo. Esse conceito é diametralmente oposto ao conceito de Moral cuja ideia se 

exprime no cumprimento das normas de forma voluntária, pois se acredita no 

resultado justo que se pretende obter com ditas normas. Nesse sentido, Reale33 

sustenta que: 

 

Essa validade objetiva e transpessoal das normas jurídicas, as quais 
se põem, por assim dizer, acima das pretensões dos sujeitos de uma 
relação, superando-as na estrutura de um querer irredutível ao 
querer dos destinatários, e o que se denomina heteronomia. Foi Kant 
o primeiro pensador a trazer à luz essa nota diferenciadora afirmando 
ser a Moral autônoma e o Direito heterônomo [...] Há no Direito, um 
caráter de “alheidade” do indivíduo, com relação a regra. Dizemos, 
então, que o Direito é heterônomo, visto ser posto por terceiros 
aquilo que juridicamente somos obrigados a cumprir. 

 

Levar em consideração os valores integrantes da sociedade (moralidade 

social) significa aplicar os sobreprincípios da dignidade da pessoa humana e justiça 

como equidade quando se profere uma decisão. Ao contrário, a consideração tão 

somente dos fatos sociais, pode levar o intérprete a conclusões individuais 

autoritárias e/ou moralmente equivocadas. 

Assim, se faz necessário estabelecer um método mais eficiente que o 

positivismo jurídico – do ponto de vista moral – para se buscar a justiça levando em 

consideração os sobreprincípios da dignidade da pessoa humana e da justiça como 

equidade, além dos valores morais sociais. 

A título de elucidação, traz-se à baila o famoso caso “Riggs V. Palmer34” 

citado por Dworkin35. Em referido caso, os julgadores se depararam com a situação 

                                                 
33 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed, ajustada ao novo Código Civil, 6° 
Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 47. 
34 RIGGS contra Palmer tribunal de apelaciones de Nueva York - 115 NY 506. Revista Telemática 
de Filosofía del Derecho, n. 11, 2007/2008, pp. 363-374. 
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em que um herdeiro (o jovem Elmer E. Palmer), temendo a alteração testamental por 

conta de um novo casamento de seu avô (Sr. Riggs), o assassinou por 

envenenamento no ano de 1882, com o intuito de ficar com grande parte da herança 

do mesmo. 

O jovem era conhecedor do conteúdo do testamento de seu avô (que lhe 

beneficiava) e também era sabedor de que não havia nenhuma lei no lugar que o 

impedia de reivindicar a herança tal como se apresentava (em caso de assassinato). 

Em outras palavras, o que o juspositivismo previa (direito à herança em 

virtude de um testamento válido) não era tido pela sociedade como justo (sob a ótica 

da moralidade social), na medida em que aquela sociedade não considerava justo 

matar alguém para ficar com sua herança, ou seja, não considerava justo “lucrar” 

com o crime.  

É certo que o benefício patrimonial do autor do assassinato era imoral e 

injusto ante a sociedade na qual ocorreram os fatos. Entretanto, ao se deparar com 

o caso, o Tribunal, para dar uma solução social e moralmente aceita, não poderia se 

valer do direito formal positivo e da jurisprudência. Primeiro, porque aquilo não tinha 

sido previsto pelo direito positivo. Segundo, porque os responsáveis por proferir as 

decisões jurídicas daquele local nunca haviam se deparado com o presente caso. O 

que fazer então? Aplicar a “letra fria da lei” (utilizando-se de uma interpretação 

literal) e deixar que o assassino lucrasse com seu crime ou decidir o caso de outra 

maneira (buscando interpretar a “verdadeira lei”) a fim de se obter uma decisão justa 

e socialmente aceita?  

A primeira alternativa tinha como fundamento o fato de que os testadores 

deveriam saber como seus testamentos serão tratados quando eles não mais 

estiverem presentes. Assim, caso tivesse sobrevivido, o avô talvez fizesse a opção 

por excluir o neto de seu testamento, mas a via contrária não pode ser 

desconsiderada. Mesmo tentando assassinar seu avô, pode ser que o avô ainda 

optasse por manter seu neto como principal herdeiro testamentário. 

Ademais, se o neto perder a herança por conta do assassinato, estaria 

sendo punido duas vezes pelo mesmo crime, sendo uma punição patrimonial (perda 

da herança) e outra relacionada à liberdade individual (prisão). 

                                                                                                                                                         
35 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 20-25. 
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Entretanto, o Tribunal optou, por maioria de votos, pela segunda alternativa 

(não deixar o neto “lucrar” com seu crime). Porém, ao optar por referida alternativa, 

deveria fundamentar sua decisão de forma que a decisão ocorresse conforme a lei 

“deveria ser” (sob a ótica da moralidade social) e não como a “lei era”. Distinguiu o 

Tribunal o conceito de “letra da lei” do conceito de “lei propriamente dita”. 

Para isso, foi utilizado o método legal de interpretação denominado 

interpretativismo, com a finalidade de se encontrar a mens legis (ou a “verdadeira 

lei”), ou seja, a resposta correta para o caso jurídico, ou a mensagem legal passada 

pelo ordenamento jurídico como um todo e não levando em consideração a 

inexistência da norma positiva para o caso concreto. 

Buscou-se a interpretação no sentido de que uma lei não pode ter nenhuma 

consequência que os legisladores teriam rejeitado se tivesse pensado em tal 

consequência anteriormente. 

Nesse sentido, afirmou Dworkin36 que: 

 

O juiz Earl não se apoiou apenas em seu princípio sobre a intenção 
do legislador; sua teoria da legislação continha outro princípio 
relevante. Ele afirmava que na interpretação das leis a partir dos 
textos não se deveria ignorar o contexto histórico, mas levar-se em 
conta os antecedentes daquilo que denominava de princípios gerais 
do direito: ou seja, que os juízes deveriam interpretar uma lei de 
modo a poderem ajustá-la o máximo possível aos princípios de 
justiça pressupostos em outras partes do direito. 

 

As razões para fundamentar o voto do juiz Earl estavam relacionadas com a 

razoabilidade em admitir que os legisladores têm uma intenção genérica de respeitar 

os princípios tradicionais da justiça e com a interpretação da lei dentro de um 

sistema jurídico total, cuja análise da lei deve levar em consideração o direito como 

um todo, devendo assim, referida lei ser interpretada de maneira que confira a maior 

coerência possível com tal sistema. A isso chama-se atualmente de interpretação 

sistemática. Em outras palavras, pode-se dizer que só a partir do caso concreto é 

que se pode ter todo o conceito de uma lei. 

Nas palavras de Dworkin, não havia a resposta “certa” para o caso se 

fossem seguidos tão somente as normas escritas, sendo necessário se valer do 

método do interpretativismo, que nada mais é que, passando por algumas fases, 

                                                 
36 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 24-25. 
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seguir princípios jurídicos para dizer a lei no caso concreto, no sentido de que 

somente uma regra moralmente aceita pode ser considerada juridicamente válida. 

Segundo Dworkin, as fases pelas quais o aplicador do método deverá 

passar para se conseguir uma solução socialmente justa, são de ordem “pré-

interpretativa”, interpretativa e pós-interpretativa, sendo a expressão “pré-

interpretativa” destacada pelo autor, pois mesmo nessa etapa, ainda existe algum 

tipo de interpretação que se faz necessária. 

Na primeira fase (“pré-interpretativa”), o aplicador do método se valerá de 

disposições previstas no ordenamento jurídico como um todo e também de um 

raciocínio jurídico anterior (jurisprudencial). Assim, o aplicador deverá analisar 

disposições normativas de todas as ordens (tratados internacionais, normas 

constitucionais e normas infraconstitucionais), bem como analisar a jurisprudência 

daquela sociedade para descobrir se haverá justiça no caso concreto. 

Na segunda fase (interpretativa), cabe ao aplicador deduzir os valores e as 

finalidades da sistemática normativa daquela sociedade, descobrindo as razões que 

estão por trás dela – a mens legis, devendo referidos valores e finalidades refletirem 

a moralidade da sociedade, dando a ideia da aplicação daquilo que a sociedade 

considera como justo. 

Por fim, na terceira e última fase (pós-interpretativa), deverá o aplicador 

buscar uma conclusão moral atual refletiva na aplicação dos princípios jurídicos, 

ponderando-se os princípios jurídicos existentes para que sempre exista um 

princípio jurídico que se sobressaia (com fundamento em valores sociais morais 

atuais), inclusive quando conflitar com outros princípios jurídicos. 

Nessa ideia da fase pós-interpretativa, nota-se que a técnica da ponderação 

faz com que um princípio se sobressaia sobre outro princípio jurídico num 

determinado caso concreto e, em outro, poderá perder força em virtude dos 

argumentos morais daquele outro caso. 

A título de exemplo, o princípio jurídico do direito à imagem poderá se 

sobressair em relação ao princípio jurídico da liberdade de expressão. Já em outro 

caso, a liberdade de expressão poderá, quando ponderados outros argumentos, se 

sobressair ao primeiro princípio jurídico. 

Sobre as três etapas de interpretação, Dworkin37 assevera que: 

                                                 
37 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 81-82. 
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Primeiro, deve haver uma etapa “pré-interpretativa” na qual são 
identificados as regras e os padrões que se consideram fornecer o 
conteúdo experimental da prática. [...] Em segundo lugar, deve haver 
uma etapa interpretativa em que o intérprete se concentre numa 
justificativa geral para os principais elementos da prática identificada 
na etapa pré-interpretativa. Isso vai consistir numa argumentação 
sobre a conveniência ou não de buscar uma prática com essa forma 
geral. [...] Por último, deve haver uma etapa pós-interpretativa ou 
reformuladora à qual ele ajuste sua ideia daquilo que a prática 
“realmente” requer para melhor servir à justificativa que ele aceita na 
etapa interpretativa. 

 

Assim, pode-se concluir que, segundo o método do interpretativismo 

explicitado por Dworkin, os princípios jurídicos deverão refletir o padrão público de 

justiça, com observância da moralidade social, pois são os valores sociais que 

sustentam as regras e não o contrário. 

Com esse enfoque, deve o julgador encontrar a mens legis (ou a “verdadeira 

lei”) atual, aplicável e aceita moralmente por determinada sociedade, devendo as 

novas decisões constituírem novos capítulos à novela construtiva do ordenamento 

jurídico, encontrando-se no último capítulo dessa novela, a resposta correta para os 

casos jurídicos que se apresentarem.  

 

2.2 O INTERPRETATIVISMO COMO MÉTODO SUPERIOR AO JUSPOSITIVISMO: 

ANÁLISE DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Inicialmente, é preciso mencionar a forma como os juspositivistas resolvem 

seus casos. Sendo os casos simples, os juspositivistas se utilizam da técnica da 

subsunção (aplicação daquilo previsto em lei ao caso concreto) e, diferentemente, 

nos casos difíceis, se utilizam da discricionariedade (ficando a cargo do juiz “legislar” 

sobre novos direitos e em seguida aplicá-los retroativamente ao caso em questão). 

Já a teoria proposta por Dworkin, consiste na ideia de resolver tanto os 

casos difíceis como os casos fáceis da mesma maneira. É claro que os casos mais 

difíceis demandaram mais tempo e dedicação do intérprete, o que em tese não 

ocorre nos casos fáceis, a menos que eles se tornem difíceis devido a respostas 

opostas. 

Sobre o tema, veja-se o que disse Dworkin: 
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Hércules não precisa de um método para os casos difíceis e outro 
para os fáceis. Seu método aplica-se igualmente bem a casos fáceis; 
[...] incluímos entre os casos fáceis a questão de saber se, 
legalmente, alguém pode dirigir mais rápido que o limite de 
velocidade estipulado porque admitimos de imediato que nenhuma 
análise dos documentos jurídicos que negasse esse paradigma seria 
adequada. Contudo, uma pessoa cujas convicções sobre justiça e 
equidade fossem muitos diferentes das nossas poderia não achar 
essa pergunta tão fácil [...]. 

 

Dito isso, passar-se-á para a abordagem das vantagens e desvantagens do 

interpretativismo sobre o juspositivismo. 

A primeira vantagem do interpretativismo sobre o juspositivismo é a ligação 

que o aplicador do método faz entre a lei e a moralidade, atando-se uma à outra. Em 

não sendo uma lei injusta ou abusiva, ela será moralmente justa e deverá ser 

respeitada, pois é aquilo que a moralidade social almeja. Os julgadores, ao 

analisarem os casos concretos, não podem deixar de lado a regência pela moral 

social que toda e qualquer lei sofre. Isso fará com que o direito evolua todos os dias 

sempre para se coadunar com a moralidade social.  

Diferentemente, o juspositivismo se fundamenta na existência de 

disposições normativas, desconsiderando os valores sociais morais, o que em várias 

situações pode regulamentar condutas antiéticas, imorais e injustas do ponto de 

vista da concordância com os valores morais da sociedade. 

Para o juspositivismo, o direito se consubstancia num sistema de regras que 

podem não prever todas as situações e nesse caso (de imprevisibilidade), o juiz 

deverá ser chamado a completar o sistema em substituição ao legislador através de 

seu poder discricionário. 

Nos termos das sustentações do juspositivista Hart38, as normas são de dois 

tipos: um primário e outro secundário. Veja-se: 

 

As normas de um tipo, que pode ser considerado o tipo básico ou 
primário, exigem que os seres humanos pratiquem ou se abstenham 
de praticar certos atos, quer queiram, quer não. As normas do outro 
tipo são, num certo sentido, parasitárias ou secundárias em relação 
às primeiras, pois estipulam que os seres humanos podem, ao fazer 
ou dizer certas coisas, introduzir novas normas do tipo principal, 
extinguir ou modificar normas antigas ou determinar de várias formas 
sua incidência, ou ainda controlar sua aplicação. As normas do 

                                                 
38 HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. Tradução de Antônio de Oliveira Sette-
Câmara. São Paulo: WMF Martinsfontes, 2012, p. 105-106. 
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primeiro tipo impõem deveres; as do segundo tipo outorgam poderes, 
sejam estes públicos ou privados. As do primeiro tipo dizem respeito 
a atos que envolvem movimento físico ou mudanças físicas; as do 
segundo dispõem sobre operações que conduzem não apenas a 
movimentos ou mudanças físicas, mas também à criação ou 
modificação de deveres ou obrigações. 

 

No exemplo tratado anteriormente (Riggs v. Palmer), o interpretativismo 

dworkiniano não dá margem para que o neto assassino fique com a herança de seu 

avô, pois o fato de “lucrar” com o crime não estava em consonância com os valores 

morais socialmente aceitos à época. Ao decidirem o caso, os julgadores (é certo que 

por maioria) fundamentaram a nova interpretação na lei que regia os testamentos no 

princípio jurídico de que nenhum homem pode se beneficiar de atos ilícitos, que por 

sua vez coaduna com os sobreprincípios jurídicos da justiça como equidade e da 

dignidade da pessoa humana.  

De outra banda, o juspositivismo ao se preocupar tão somente com as 

regras, analisa a validade jurídica sob o enfoque da origem das fontes, sendo justo 

para os juspositivistas que o assassino fique com a herança, ante a ausência de 

previsibilidade de perda da herança em caso de assassinato do autor da herança, 

“lucrando” assim, referido assassino, com o crime doloso (com a intenção de 

obtenção de patrimônio) por ele mesmo praticado. Assim, fica clara a posição 

juspositivista de que uma regra imoral pode ser considerada juridicamente válida, o 

que é rejeitado veementemente por Dworkin. 

Cabe aqui enfatizar que não são todos os princípios jurídicos que podem ser 

invocados para fundamentar a solução de um hard case. Se fosse assim, chegar-se-

ia ao ponto de não existir nenhuma espécie de obrigatoriedade no ordenamento 

jurídico. Também não se pode deixar que o julgador fundamente a pesagem do 

princípio em seu livre convencimento, devendo sempre analisar o padrão de 

julgamento anteriores e o direito como integridade. Assim, traz-se à baila, as 

sustentações de Dworkin39 sobre quais princípios jurídicos que podem ser 

invocados. Veja-se: 

 

Porém, não é qualquer princípio que pode ser invocado para justificar 
a mudança; caso contrário, nenhuma regra estaria a salvo. É preciso 
que existam alguns princípios com importância e outros sem 

                                                 
39 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 60. 
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importância e é preciso que existam alguns princípios mais 
importantes que outros. Esse critério não pode depender das 
preferências pessoais do juiz, selecionadas em meio a um mar de 
padrões extrajurídicos respeitáveis, cada um deles podendo ser, em 
princípio, elegível. Se fosse assim, não poderíamos afirmar a 
obrigatoriedade de regra alguma. Já que, nesse caso, sempre 
poderíamos imaginar um juiz cujas preferências, selecionadas entre 
os padrões extrajurídicos, fossem tais que justificassem uma 
mudança ou uma reinterpretação radical até mesmo da regra mais 
arraigada. 

 

Dito isso, analisar-se-á a segunda vantagem do interpretativismo sobre o 

juspositivismo, que consiste na ideia de que ele se origina no direito da sociedade e 

não é imposto por nenhuma autoridade, seja ela legislativa, executiva ou judiciária. 

Ao se originar da sociedade e não para a sociedade, o interpretativismo 

andará de mãos dadas com a sociedade e seus valores morais e éticos, 

respeitando-se assim os direitos e opções daquela determinada comunidade.  

A isso se refere Dworkin40 como integridade, sendo necessário, às vezes – e 

não como regra, o rompimento com as decisões passadas a fim de aplicar o 

conceito dos princípios e interpretar sistematicamente a normatividade jurídica. São 

nesse sentido suas palavras: 

 

A integridade exige que normas públicas da comunidade sejam 
criadas e vistas, na medida do possível, de modo a expressar um 
sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção. 
Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, por esta razão, 
afastar-se da estreita linha das decisões anteriores, em busca de 
fidelidade aos princípios concebidos como mais fundamentais a esse 
sistema como um todo. [...] A integridade é uma norma mais 
dinâmica e radical do que parecia de início, pois incentiva um juiz a 
ser mais abrangente e imaginativo em sua busca de coerência com o 
princípio fundamental. 

 

De outro lado, o juspositivismo não leva em consideração os valores da 

sociedade, sendo considerada como resposta certa aquela declarada por um juiz 

competente, legalmente investido em seu cargo e com fundamento na normatividade 

expressa (subsunção nos casos fáceis e discricionariedade nos casos difíceis). 

Deixa de lado qualquer justificação de ordem política, ética ou moral e aplica-se tão 

somente a “letra fria da lei” que será considerada válida quando derivada da 

autoridade competente e quando editada conforme os ditames já positivados. 

                                                 
40 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 264. 
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A terceira vantagem do interpretativismo sobre o juspositivismo está 

diretamente ligada à evolução do direito. As regras positivadas deixam o direito 

estagnado, na medida em que não se leva ao julgador condições de racionalizar e 

decidir de maneira diversa daquela que está escrita ou de decidir de maneira que 

não esteja prevista. 

Nesse contexto, o interpretativismo ajuda a elucidar a lei durante sua 

evolução. Há um constante processo de evolução cujo combustível é a racionalidade 

humana atrelada às mudanças nos valores morais da sociedade. Em outras 

palavras, conforme mudam os valores morais de uma sociedade, é dada 

concomitantemente ao julgador, a possibilidade/dever de julgar conforme aqueles 

“novos” valores sociais morais. Isso faz com que o direito analisado cotidianamente 

esteja em constante evolução. 

Inquiridas as vantagens, ver-se-á em seguida, as desvantagens do 

interpretativismo sobre o juspositivismo, porque “nem tudo são flores”. 

É necessária a noção de um idealismo legal e livre da arbitrariedade dos 

seres humanos enquanto julgadores. Havendo o choque de princípios jurídicos, 

deverá o julgador ponderar e aplicar o “melhor” princípio jurídico, servindo cada 

decisão como um tijolo na construção do ordenamento jurídico. Mas qual seria o 

“melhor” princípio jurídico? 

Escolher aquilo que é melhor envolve o subjetivismo, pois aquilo que soa 

muito bom para um julgador, soará apenas bom para outro e até mesmo soará mau 

para outro. 

 Assim, nota-se uma deficiência no interpretativismo, diretamente 

relacionada com a possibilidade de o julgador utilizar seus próprios princípios 

pessoais como critérios basilares motivadores de sua decisão. 

 Analisando a teoria de Dworkin, isso não é elencando por ele como uma 

desvantagem ou um problema, pois ele entende que sempre existe uma resposta 

certa, mesmo que o juiz não consiga alcançá-la. 

 Para corroborar com esse entendimento, Dworkin cria a figura hipotética 

do “Juiz Hércules” a fim de argumentar que basta tão somente a análise de 

princípios jurídicos para se decidir um caso concreto chegando assim a uma 

resposta certa.  

 O “Hércules” representa a figura de um juiz ideal, justo, com todo o tempo 

disponível, que sempre consegue a resposta certa para os casos concretos. Nas 
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palavras de Dworkin41, se trata de “um juiz imaginário, com capacidade e paciência 

sobre-humanas, que aceita o direito como integridade”.  

 Porém, apesar da existência de excelentes julgadores, nenhum deles 

nunca foi e com certeza não será o “Hércules” em todos os casos que lhe forem 

apresentados. Não se pode exigir qualidades sobre-humanas de pessoas com 

qualidades tão somente humanas. E mesmo que seja personificada a figura do 

“Hércules” em algum julgador em determinado momento, é certo que a grande 

maioria não representará tal figura e que mesmo que algum tenha representado, não 

o fará durante todo o tempo. 

 Nesse sentido, diz Dworkin42 que:  

 

Um juiz verdadeiro, porém, só pode imitar Hércules até certo ponto. 
Pode permitir que o alcance de sua interpretação se estenda desde 
os casos imediatamente relevantes até os casos pertencentes ao 
mesmo campo ou departamento geral do direito, e em seguida 
desdobrar-se ainda mais, até onde as perspectivas lhe pareçam mais 
promissoras. 

 

Dito isso, conclui-se pela possibilidade da existência de decisões arbitrárias, 

notadamente quando o interpretativismo não tem uma resposta clara para resolver 

determinado caso concreto, enxergando-se aqui, uma clara deficiência do 

interpretativismo, o que leva à crença de que o interpretativismo precisa de 

lapidações para ser considerado um método absoluto. 

A criação de um segundo grau com a função de analisar a preponderância 

dos princípios jurídicos (conforme os valores sociais morais), formado por vários 

julgadores, sem que um influencie a decisão do outro, poderia trazer o conforto da 

eliminação do alto grau de subjetivismo e também da possibilidade de existência de 

arbitrariedade. 

Dito isso, analisar-se-á mais uma possível falha do interpretativismo, 

relacionada com a limitação desse método quando são analisados casos do direito 

internacional, eis que referido direito consiste no direito de várias comunidades, 

havendo princípios jurídicos que não são comuns entre todas essas comunidades 

existentes. 

                                                 
41 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 287. 
42 Ibid., p. 294. 
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É certo que o Estatuto da Corte Internacional de Justiça43, em seu art. 38 

prevê a aplicação dos princípios gerais do direito (de maneira integrativa) 

reconhecidos pelas nações civilizadas, mas essa forma de integração do direito com 

princípios é algo totalmente diferente da utilização de princípios jurídicos como 

espécie do gênero norma (portanto, com força normativa). 

A existência de uma grande diversidade de valores sociais morais seria o 

primeiro óbice para se conseguir um denominador comum em sede de princípios 

jurídicos. Ademais, existe a falta de uma autoridade central. Essa falta faz com que o 

aplicador da lei possa novamente utilizar do subjetivismo e decidir o caso priorizando 

os valores sociais morais de sua própria comunidade em detrimento dos valores 

sociais morais das outras sociedades, que podem coincidir ou divergir de seus 

valores. Isso, em tese, levaria os Estados poderosos a impor seus padrões éticos 

em detrimento de Estados menos poderosos.  

Ademais, ainda existe uma terceira falha relacionada à relatividade dos 

princípios, o que poderia levar casos extremamente semelhantes serem decididos 

de maneiras totalmente diferentes. Entretanto, entende-se que isso não é 

exatamente uma falha do método, pois a decisão diferente em casos semelhantes 

pode significar a evolução da sociedade no sentido de não se admitir aquela decisão 

de outrora nos dias atuais. 

Mas, somente se poderá pensar assim caso se consiga eliminar a 

arbitrariedade acima citada, cuja solução, ainda que parcial, também já foi 

anteriormente exposta. 

Por fim, a última falha estaria relacionada em como identificar os princípios 

jurídicos. Onde estão escritos? Onde estão previstos? Quem decide se aquilo é um 

princípio ou somente uma regra? Quais são os princípios importantes e quais são os 

princípios não importantes? 

A identificação dos princípios jurídicos não pode ter como base um texto 

positivado. Isso porque os princípios jurídicos devem ter como base a moral e os 

valores sociais e podem sofrer alterações conforme a evolução da sociedade e 

conforme os diferentes tipos de sociedade existentes.  

                                                 
43 ONU. Organização das Nações Unidas. Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Estatuto da 
corte internacional de justiça. 1945. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/EstCortIntJust.html>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
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Assim, é certo afirmar que os princípios não devem (apesar de poderem) 

estar positivados e a decisão de ser um princípio ou não (identificação dos 

princípios) caberá à própria sociedade quando considerará os princípios jurídicos 

como tais (de acordo com a consciência humana social), fundamentando assim a 

aplicação de decisões justas e equânimes, que respeitem sobretudo, a dignidade da 

pessoa humana 

 

2.3 OS SOBREPRINCÍPIOS JURÍDICOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 

DA JUSTIÇA COMO EQUIDADE E OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS APLICÁVEIS NO 

DIREITO DE FAMÍLIA BRASILEIRO 

 

Na presente pesquisa não será feito o esgotamento de todos os princípios 

jurídicos que podem ser aplicados e ponderados no Direito de Família. Analisar-se-á 

os mais importantes, até porque, segundo o interpretativismo dworkiniano, quando 

da ponderação em um caso concreto, sempre devem prevalecer os princípios mais 

importantes. Anote-se ainda que, como já dito, esse critério de importância não pode 

depender das preferências pessoais do juiz. 

Nesse contexto, cabe o destaque de que existem sobreprincípios jurídicos, 

que estão num patamar superior aos princípios jurídicos propriamente ditos, porque 

fundamentam a ordem jurídica como um todo, havendo então um dever erga omnes 

de observância obrigatória dos sobreprincípios jurídicos. Isso ocorre porque o 

compromisso do Direito é com a justiça e com a dignidade da pessoa humana. São 

nesse sentido as palavras de Zenni44. Veja-se: 

 

O compromisso do Direito é com a justiça, a pessoa humana e seu 
cabedal de bens bastantes a garantir sua dignidade, merecendo 
tutela jurídica e, ainda que não se realize pelo sítio legislativo, há se 
perquiri-la sob a tutela jurisdicional em sentido corretivo. 

 

Assim, tem-se claramente delineados no ordenamento jurídico, pelo menos 

dois sobreprincípios jurídicos: o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana e o 

sobreprincípio da justiça como equidade. Anote-se que esses sobreprincípios nunca 

poderão ser contrariados e ambos devem ser respeitados, devendo o sopesamento 

                                                 
44 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O retorno à metafísica como condição para concretização da 
dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – v.4, n. 1, 2004, p. 13. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/23>. Acesso em: 13 ago. 2018.  
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interpretativista ocorrer em relação aos princípios jurídicos propriamente ditos, cuja 

validade dependerá do respeito aos sobreprincípios. 

Nesse contexto, deve-se deixar evidente que os princípios jurídicos 

propriamente ditos deverão ser sopesados caso a caso (pelo Estado-Juiz com a 

finalidade de dar eficácia aos direitos da personalidade), conforme as orientações do 

interpretativismo dworkiniano, para saber qual o melhor a ser aplicado em cada caso 

concreto. Esses princípios jurídicos (os aplicáveis ao Direito de Família pátrio, 

dotados de maior importância) são: 1) princípio do pleno desenvolvimento das 

famílias; 2) princípio da vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de 

filiação ou da igualdade entre os filhos; 3) princípio do melhor interesse da criança, 

do adolescente e do jovem; 4) princípio da despatrimonialização das relações entre 

pais e filhos; 5) princípio da dissociação do estado de filho com o estado civil dos 

pais; 6) princípio da dissociação entre paternidade e ascendência genética; e 7) 

princípio da socioafetividade. 

Frise-se nesse ponto que o Estado-Juiz deve seguir princípios jurídicos para 

dizer a lei no caso concreto, no sentido de que somente uma regra moralmente 

aceita pode ser considerada juridicamente válida. 

Desta feita, analisar-se-á os sobreprincípios jurídicos aqui citados e também 

os princípios jurídicos propriamente ditos. 

 

2.3.1 Sobreprincípio jurídico da dignidade da pessoa humana  

 

A dignidade da pessoa humana é identificada como sobreprincípio porque, 

como dito, fundamenta a ordem jurídica como um todo e não somente relações 

abarcadas pelo Direito Privado ou pelo Direito de Família. 

Anote-se, todavia, que referido sobreprincípio tinha uma conotação diferente 

na antiguidade, onde a dignidade estava relacionada com a posição social ocupada 

pelo indivíduo. Na Grécia antiga, existiam duas formas de vida: a vida qualificada 

(bios), que consistia em uma vida favorita ou admirável representada por quem 

estava ligado à vida pública, dotado então de dignidade e a vida desqualificada 

(zoé), representada pelo resto dos seres vivos, desqualificados de qualquer 

dignidade. Em verdade, aqueles que não estavam ligados à vida pública (mulheres, 

escravos e homens com alguma capacidade reduzida) eram considerados “coisas” e 

não pessoas. 
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Sobre o tema, Sarlet45 afirmou que “no pensamento filosófico e político da 

antiguidade clássica, verifica-se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, 

em regra, com a posição social ocupada pelo indivíduo”. 

Também foram de grande valia para concepção do sobreprincípio da 

dignidade da pessoa humana as ideias trazidas pelo cristianismo, cuja proposta foi a 

pessoa em si mesma, ou seja, uma dignidade pessoal atribuída a cada indivíduo, 

cujo fundamento está na ideia de que todos os Homens foram criados à imagem e 

semelhança de Deus (imago Dei), sendo todos esses Homens dotados de um valor 

próprio. 

Nesse contexto, Kant46 assevera que a dignidade é para aquilo que tem 

“valor”, (valor interno absoluto que deve ser respeitado por todos os demais seres 

racionais do mundo), ficando o “preço” para as demais coisas. Veja-se: 

 

Mas um ser humano considerado como uma pessoa, isto é, como o 
sujeito de uma razão moralmente prática, é guindado acima de 
qualquer preço, pois como pessoa (homo noumenon) não é para ser 
valorado meramente como um meio para o fim de outros ou mesmo 
para seus próprios fins, mas como um fim em si mesmo, isto é, ele 
possui uma dignidade (um valor interno absoluto) através do qual 
cobra respeito por si mesmo de todos os outros seres racionais do 
mundo. Pode avaliar a si mesmo conjuntamente a todos os outros 
seres desta espécie e valorar-se em pé de igualdade com eles. 

 

Consiste então a dignidade da pessoa humana em um núcleo inatingível do 

ordenamento jurídico e que, nos dizeres do constituinte de 1988, constitui o 

“fundamento da República Federativa do Brasil” (art. 1º, inciso III da CF), cujo 

sentido é, nas palavras de Paiano47 o de alcance de um bem-estar coletivo.  

Nessa senda, asseverou Fermentão48, que a dignidade tem uma dimensão 

moral, tendo sido estabelecido pelo Constituinte de 1988 “que é de responsabilidade 

do Estado propiciar as condições necessárias para que as pessoas tenham vida 

digna”. 

                                                 
45 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 32. 
46 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini. 
Série Clássicos Edipro. Bauru: EDIPRO, 2003, p. 277. 
47 PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação. Da possibilidade jurídica da 
multiparentalidade. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017, p. 43. 
48 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos 
essenciais e a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar, v. 6, n. 1, 2006, p. 243. 
Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/25>. Acesso em: 
14 set. 2018.   
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Em outras palavras, a dignidade da pessoa humana representa uma 

cláusula geral que eleva o ser humano ao nível máximo de proteção despendida 

pelo ordenamento jurídico. Isso significa que nada, nem ninguém, pode atingir esse 

núcleo, o que eleva essa dignidade ao status de sobreprincípio segundo o qual o ser 

humano deve ser tratado como um fim em si, e jamais como um meio que visa a um 

fim diferente e externo ao próprio ser humano. 

Especificamente no Direito de Família, o sobreprincípio da dignidade da 

pessoa humana representa aquilo que Tepedino49 chamou de “funcionalização das 

entidades familiares à realização da personalidade de seus membros, em particular 

dos filhos”. Dizendo de outra maneira, quer isso significar que a comunidade familiar 

deve ser preservada tão somente para servir como instrumento de tutela da 

dignidade da pessoa humana, com preservação do valor interno absoluto inerente à 

dignidade, cujo respeito deverá existir por todos os demais seres racionais do 

mundo. 

 

2.3.2 Sobreprincípio jurídico da justiça como equidade 

 

Muitos foram os estudos destinados ao “problema de realização da justiça”, 

porque a injustiça sempre foi um grande problema social a ser resolvido por aqueles 

que objetivam o bem geral de um povo.  

As teorias da justiça desenvolvidas até hoje são incontáveis e, por isso, o 

presente trabalho não tratará de todas elas. Mas será feita aqui, uma análise dos 

princípios em que se fundamentaram a teoria da justiça de John Rawls, que tinha 

por finalidade encontrar uma base comum de justificação do justo, com endosso de 

uma pluralidade de doutrinas, eis que o problema em conceber o conceito daquilo 

que seria justo ou injusto esbarra justamente na dificuldade imposta pela pluralidade 

de indivíduos e de doutrinas abrangentes que existem (dentre elas as doutrinas 

religiosas, morais e filosóficas). 

Em sua argumentação, Rawls se apoia principalmente nos princípios de 

justiça para trabalhar a ideia de justiça como equidade. Em outras palavras, Rawls 

sustenta um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais, 

bem como a ideia da diferença de uma forma diferente, preservando as 

                                                 
49 TEPEDINO Gustavo. A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 
56. 
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desigualdades (e não extinguindo-as) desde que ordenadas de forma a trazer 

benefícios principalmente aos menos favorecidos. 

Veja-se nesse sentido, as palavras de Moller50 quando tece considerações 

sobre a teoria de Rawls:  

 

[...] e elabora uma concepção política de justiça que pluralidade de 
doutrinas razoáveis possa endossar, por isso, adequada para um 
regime democrático constitucional, a qual designou como teoria da 
justiça como equidade (justice as fairness), onde o termo fairness 
denota o objetivo de manter-se uma condição de equidade sinônima 
de imparcialidade na emissão ou produção de juízos, razão pela qual 
poderíamos traduzir a expressão inglesa também como teoria da 
justiça como imparcialidade. 

 

Destarte, com uma noção claramente liberal, mas com preocupações 

igualitárias, Rawls procurou argumentar em favor da escolha de um mundo mais 

igualitário porque nesse mundo a pessoa menos favorecida, considerada aquele que 

tem menos bens sociais primários, fica melhor em termos de distribuição desses 

mesmos bens. 

Com efeito, a justificativa de John Rawls é a de que se uma ação pode 

maximizar os benefícios, a desigualdade pode ser justificada quando beneficiar os 

menos favorecidos, ou seja, uma injustiça até poderá ser tolerada quando for 

necessária para evitar uma injustiça ainda maior. 

Para desenvolver sua teria da justiça, a pergunta que John Rawls fez a si 

próprio foi: na posição original (sob o véu da ignorância), os utilitaristas (que 

defendem a maior felicidade para o maior número de pessoas) escolheriam 

continuar defendendo isso quando instados a se manifestar sobre suas vidas 

coletivas? E John Rawls, em reação ao utilitarismo, responde a indagação: não, eles 

não defenderiam a maior felicidade para o maior número de pessoas se estivessem 

na posição original e sob o véu da ignorância. 

O fundamento para essa negativa consiste no fato de que se o véu da 

ignorância começar a ser levantado e a vida real começar, todos querem ser 

respeitados e tratados dignamente. Após levantar o véu, o utilitarista que descobre 

ser parte de uma minoria não vai admitir ser oprimido e sofrer um tratamento 

desumano em nome da “maior felicidade para o maior número de pessoas”. 

                                                 
50 MÖLLER, Josué Emilio. A justiça como equidade em John Rawls. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2006, p. 18. 
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Dessa maneira, em reação ao utilitarismo, John Rawls argumenta em sua 

obra que os princípios da justiça estão fundados em um contrato hipotético, devendo 

a realização desse contrato hipotético, ocorrer numa posição original de igualdade. 

Nesse viés, ele apresenta dois princípios de justiça sobre os quais acredita 

que haja um consenso na posição original. Em sua explanação inicial, Rawls51 

apresenta referidos princípios da seguinte maneira: 

 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 
sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um 
sistema semelhante de liberdades para as outras. Segundo: as 
desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal 
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas 
para todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a 
posições e cargos acessíveis a todos.  

 

Com efeito, afirma ainda Rawls52, que esses princípios se “aplicam 

primeiramente à estrutura básica da sociedade, governam a atribuição de direitos e 

deveres e regulam as vantagens econômicas e sociais”. 

Em outras palavras, o primeiro princípio (da liberdade igual) consiste em 

estabelecer igual liberdade para todos, devendo essa liberdade ser usufruída ao 

máximo. 

Nesse aspecto, John Rawls53 lista quais seriam essas liberdades. Veja-se: 

 

É essencial observar que é possível determinar uma lista dessas 
liberdades. As mais importantes entre elas são a liberdade política (o 
direito de votar e ocupar um cargo público) e a liberdade de 
expressão e reunião; a liberdade de consciência e de pensamento; 
as liberdades da pessoa, que incluem a proteção contra a opressão 
psicológica e a agressão física (integridade da pessoa); o direito à 
propriedade privada e a proteção contra a prisão e a detenção 
arbitrárias, de acordo com o conceito de estado de direito. Segundo o 
primeiro princípio, essas liberdades devem ser iguais. 

 

Trata-se de uma liberdade destinada a assegurar o exercício dos direitos 

civis e políticos, ou seja, os direitos de primeira geração, que não poderiam ser 

trocados por vantagens econômicas. 

                                                 
51 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Forense, 2000, p. 64. 
52 Ibid., p. 64. 
53 Ibid., p. 65. 
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Já o segundo princípio estabelece que as desigualdades econômicas e 

sociais serão consideradas legítimas, desde que seja observado o princípio da 

diferença e o princípio da oportunidade justa. 

Veja-se as palavras de Rawls54: 

 

[...] o segundo princípio se aplica à distribuição de renda e riqueza e 
ao escopo das organizações que fazem uso de diferenças de 
autoridade e de responsabilidade. Apesar de a distribuição de 
riqueza e renda não precisar ser igual, ela deve ser vantajosa para 
todos e, ao mesmo tempo, as posições de autoridade e 
responsabilidade devem ser acessíveis a todos.  

 

Nesse contexto, Vaz55 conceitua os princípios da diferença e da 

oportunidade justa da seguinte maneira:  

Princípio da diferença: A sociedade deve promover a distribuição 
igual da riqueza, exceto se a existência de desigualdades 
econômicas e sociais gerar o maior benefício para os menos 
favorecidos. Princípio da oportunidade justa: As desigualdades 
econômicas e sociais devem estar ligadas a postos e posições 
acessíveis a todos em condições de justa igualdade de 
oportunidades. 

 

Melhor explicando, o princípio da diferença é um princípio de igualdade que 

tem um plus, uma qualificação: apenas as desigualdades sociais e econômicas que 

contribuam para o benefício dos menos favorecidos serão permitidas. Há, como 

visto, uma condicionante para que seja admitida a desigualdade de rendimentos e 

riqueza, qual seja, que as diferenças sejam contributivas para o benefício de todos, 

mas especialmente aos menos favorecidos.  

A título ilustrativo, seria justo para essa teoria, que um juiz de direito 

ganhasse cerca de R$ 30.000,00 se os impostos pagos por ele entrassem no 

sistema de maneira que os menos favorecidos fossem beneficiados, juntamente com 

os juízes. 

Isso seria aceito sob o véu da ignorância, pois na posição original jogar-se-ia 

pelo seguro e ainda se teria a vantagem de ser beneficiado caso aquele que 

estivesse na posição original não fosse o possuidor da maior riqueza e rendimentos. 

                                                 
54 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Forense, 2000, p. 65. 
55 VAZ, Faustino. A teoria da justiça de John Rawls. 2006, p. 1. Disponível em: 
<http://criticanarede.com/pol_justica.html>. Acesso em: 24 set. 2018. 
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Nesse ponto, é de grande valia a análise dos argumentos favoráveis ao 

princípio da diferença. São dois os argumentos favoráveis ao referido princípio: a) 

argumento intuitivo da igualdade de oportunidades; e b) argumento do contrato 

social hipotético. 

O primeiro argumento favorável (intuitivo da igualdade de oportunidades) 

consiste em afirmar que não são as circunstâncias que devem determinar o destino 

das pessoas, mas sim as suas próprias escolhas. 

São nesse sentido as palavras de Vaz56, quando afirma que “ninguém 

merece ver as suas escolhas e ambições negadas pela circunstância de pertencer a 

uma certa classe social ou raça.” Assim, intuitivamente não é plausível, por exemplo, 

que negros não possam exercer cargos de chefia pelo simples fato de serem 

negros. Esse exemplo serve também para classe social, origem, etc. 

Já o segundo argumento favorável (do contrato social hipotético), consiste 

em considerar a situação hipotética da posição original como uma conjuntura 

equitativa. Dessa maneira num comparativo de dois mundos, sendo um deles mais 

rico (Mundo 1: com 9 8 e 3 bens primários para dividir), e outro mais pobre (Mundo 

2: com 6 5 e 5 bens primários para dividir), o indivíduo colocado hipoteticamente na 

posição original e sob o véu da ignorância, racionalmente escolherá a divisão dos 

bens do Mundo 2, porque nele a pessoa menos favorecida fica melhor em termos de 

distribuição dos bens primários. 

Assim, pode-se afirmar que Rawls57 aplica a regra maximin, dado que 

procura maximizar o mínimo. Veja-se sua conceituação ipsis litteris: 

 

A regra maximin determina que classifiquemos as alternativas em 
vista de seu pior resultado possível: devemos adotar a alternativa 
cujo pior resultado seja superior aos piores resultados das outras.  

 

É notório que a utilidade média no mundo mais rico é maior (6,66). 

Entretanto, como está o indivíduo coberto pelo véu da ignorância, é mais racional 

que a escolha recaia sobre a distribuição dos bens primários no Mundo 2, apesar de 

ter uma utilidade média menor (5,33). 

                                                 
56 VAZ, Faustino. A teoria da justiça de John Rawls. 2006, p. 1. Disponível em: 
<http://criticanarede.com/pol_justica.html>. Acesso em: 24 set. 2009.  
57 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Forense, 2000, p. 165. 
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De outro lado, para se entender o princípio da justa oportunidade, devem ser 

analisadas as teorias de justiça distributiva existentes, que devem explicar como o 

rendimento, a riqueza, as oportunidades e as coisas boas da vida devem ser 

distribuídas. 

Uma das teorias da justiça distributiva, que está baseada num sistema 

libertário, afirma que é justo um sistema de distribuição, de trocas livres, de 

economia de mercado livre, havendo uma ideia de igualdade formal, onde os 

empregos e as carreiras devem estar à disposição de todos, ou seja, todos podem 

competir, pois as carreiras estão abertas aos talentos. A crítica feita a esse sistema 

consiste no fato de que se os empregos estão postos em igualdade formal a todos, 

os que nasceram em famílias de melhor posição social vão poder se preparar 

melhor do ponto de vista educacional em busca desses empregos, não sendo o 

acaso do nascimento uma base justa. 

A segunda teoria da justiça distributiva se baseia na meritocracia, ou seja, 

um sistema meritocrático, onde todos terão igualdade de oportunidades. Entretanto, 

mesmo que todos saiam do mesmo ponto de partida, os que chegarão na frente 

serão os mais bem preparados, não sendo também a igualdade de oportunidades 

inicial uma base justa. 

Por fim, a teoria de justiça distributiva defendida por Rawls é uma concepção 

mais igualitária, ou seja, um sistema igualitário. Seu fundamento não está inclinado 

ao total nivelamento igualitário. De início ele quer referido nivelamento, mas esse 

sistema defendido por Rawls admite que pessoas possam se beneficiar de seus 

talentos e da sorte de terem nascido em uma família rica que lhe proporciona um 

melhor preparo educacional, desde que isso contribua para beneficiar os menos 

favorecidos. 

Aqui pode-se ilustrar com outro exemplo. É justo que um biólogo ganhe mais 

dinheiro do que a média dos trabalhadores, desde que, ele utilize esse dinheiro “a 

mais” para si e também para fazer cursos em busca do desenvolvimento da biologia 

que vai, ao final, beneficiar os menos favorecidos que poderão ter a seu dispor 

vacinas, tratamentos de saúde mais desenvolvidos, etc. 

Deveras, o resumo que se pode fazer da explanação feita por Rawls 

consiste em dizer que as desigualdades sociais e econômicas serão consideras 

legítimas quando observados os princípios da diferença e da justa oportunidade. 
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Necessário frisar nesse ponto que existe uma ordem de prioridade dos 

princípios basilares da teoria de Rawls58. Veja-se suas palavras sobre essa ordem 

de prioridade: 

 

Esses princípios devem obedecer a uma ordenação social, o primeiro 
antecedendo o segundo. Essa ordenação significa que as violações 
das liberdades básicas iguais protegidas pelo primeiro princípio não 
podem ser justificadas nem compensadas por maiores vantagens 
econômicas e sociais. Essas liberdades têm um âmbito central de 
aplicação dentro do qual elas só podem ser limitadas ou 
comprometidas quando entram em conflito com outras liberdades 
básicas.  

 

São também nesse sentido as palavras de Vaz59. Veja-se: 

 

Estes três princípios formam a concepção de justiça de Rawls. Mas 
por si só estes princípios não resolvem conflitos como os que viste. 
Se queres ter uma espécie de guia nas tuas escolhas, é preciso 
ainda estabelecer uma ordem de prioridades entre os princípios. 
Assim, o princípio da liberdade igual tem prioridade sobre os outros 
dois e o princípio da oportunidade justa tem prioridade sobre o 
princípio da diferença. 

 

Essa ordem de prioridade quer significar que não se pode abdicar da 

liberdade de expressão para não pagar impostos. Da mesma maneira que a 

liberdade de religião é um direito que não pode ser violado por questões 

econômicas. Entretanto, poderá haver limitação quando a liberdade de expressão 

colidir com a liberdade de religião, porque ambas são consideradas liberdades 

básicas. 

Como as liberdades básicas têm prioridade absoluta em relação aos demais 

princípios, pode-se considerar John Rawls um liberal. Porém, um liberal com 

preocupações igualitárias, pois Rawls admite a desigualdade de oportunidades ou 

rendimentos para beneficiar os menos favorecidos. Em outras palavras, se uma 

ação pode maximizar benefícios para os menos favorecidos, a desigualdade é 

legítima, justificada. 

Veja-se as palavras de John Rawls60 sobre a justificação da desigualdade: 

 
                                                 
58 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Forense, 2000, p. 65. 
59 VAZ, Faustino. A teoria da justiça de John Rawls. 2006, p. 1. Disponível em: 
<http://criticanarede.com/pol_justica.html>. Acesso em: 24 set. 2018. 
60 Ibid, p. 66. 
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Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, 
e as bases sociais da autoestima – devem ser distribuídos 
igualitariamente a não ser que uma distribuição desigual de um ou de 
todos esses valores traga vantagens para todos.  

 

Em suma, a teoria da justiça de John Rawls admite e preserva as 

desigualdades, mas impõe uma condicionante de justiça. Essa tradução do 

pensamento de John Rawls representa o sobreprincípio jurídico da justiça como 

equidade, que consiste no fato de que essas desigualdades devem beneficiar os 

menos favorecidos para que sejam consideradas justas. 

 

2.3.3 Princípios jurídicos propriamente ditos aplicáveis ao Direito de Família 

brasileiro 

 

O primeiro princípio jurídico com relevância no presente trabalho é o do 

“pleno desenvolvimento das famílias”, que encontra embasamento constitucional, 

mas de forma implícita. Em razão desse princípio jurídico, a Constituição Federal 

brasileira prevê que: a assistência social tem por objetivo a proteção da família (art. 

203, inciso I da CF); a família é considerada base da sociedade e tem especial 

proteção do Estado (art. 226 da CF); o planejamento familiar é um direito a ser 

exercido livremente e com apoio Estatal (art. 226, § 7º da CF); o Estado deve 

assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º da 

CF). 

Ademais, esse princípio jurídico do pleno desenvolvimento das famílias 

encontra sustentação na legislação civil pátria. Deixa claro o Código Civil Brasileiro – 

cujas pilastras de sustentação estão fincadas no princípio jurídico da autonomia 

privada – que “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família” (art. 1.513 do CCB). 

Destarte, essa ideia de autonomia privada significa a não intervenção Estatal 

(exceto para evitar condutas dos particulares abusivas atentatórias contra o 

ordenamento jurídico ou através de políticas públicas) na esfera íntima do indivíduo, 

cuja aplicação no Direito de Família está sendo ampliada paulatinamente. Exemplo 

dessa aplicação paulatina é a inexistência hodierna de discussão da culpa nas 



44 
 

separações e divórcios e a possibilidade do divórcio extrajudicial quando cumprido 

determinados requisitos.  

Nesse contexto, não é demais lembrar que atualmente, é possível que 

pessoas maiores e sem filhos contraiam matrimônio em um dia e no dia seguinte já 

se divorciem, sem qualquer interferência Estatal, o que representa um fortalecimento 

da autonomia privada no Direito de Família pátrio. 

Sobre o conceito de autonomia privada, são valiosas as palavras de 

Amaral61. Veja-se: 

 

A autonomia privada é o poder que os particulares têm de regular, 
pelo exercício de sua própria vontade, as relações de que participam, 
estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. É 
uma das mais significativas representações da liberdade como valor 
jurídico [...]. 

 

À guisa de conclusão nesse aspecto, pode-se afirmar que o princípio jurídico 

do pleno desenvolvimento das famílias encontra embasamento implícito 

constitucional em vários dispositivos, bem como previsão expressa na legislação 

civil, que prima pela autonomia privada, inclusive no campo do Direito de Família, 

com uma proibição da interferência do Estado, salvo, como dito, para evitar 

condutas dos particulares abusivas atentatórias contra o ordenamento jurídico ou 

através de políticas públicas. 

O segundo princípio jurídico com grande importância é o da “vedação à 

discriminação e hierarquização entre espécies de filiação” ou da “igualdade entre os 

filhos”, com previsão na Constituição Federal Brasileira (art. 227, § 6º), in verbis: 

 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

 

Referida previsão foi de fundamental importância para a formulação do novo 

conceito de família, que será tratado mais adiante, fazendo com que os filhos sejam 

tratados de maneira igual na medida de suas desigualdades, evitando-se quaisquer 

atos discriminatórios. 

 Sobre esse princípio jurídico Fachin62 sustenta que: 

                                                 
61 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 77. 
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O princípio da inocência, embutido no princípio da igualdade, fez 
desaparecer qualquer tratamento discriminatório em face da situação 
jurídica dos autores da descendência. Legítimo ou adulterino: o 
estigma é extirpado. Filhos são todos iguais e por inteiro. 

 

Nesse contexto, é correto afirmar que, com fundamento nesse princípio, não 

existe razão jurídica para sustentar a permanência dos vínculos paterno-filiais ou 

materno-filiais entre filhos com seus genitores biológicos ou “pais” registrais, quando 

subsistir a constituição de uma nova relação jurídica paterno-filial ou materno-filial, 

agora com os pais socioafetivos. Anote-se apenas que a sustentação desse 

raciocínio passa pelo rompimento relacional anterior (com os genitores biológicos 

e/ou “pais” registrais”), eis que existe a possibilidade de duas ou mais relações 

paterno-filiais ou materno-filiais existirem. 

Destarte, devido à aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, § 1º da CF), a isonomia dos filhos surgiu com eficácia imediata para todo o 

ordenamento jurídico. Em outras palavras, quer isso significar que o tratamento 

isonômico dos filhos independe de norma infraconstitucional para se tornar 

autoaplicável. Assim, o tratamento isonômico dos filhos independentemente de sua 

origem ou da relação entre seus pais é obrigação axiológica (que diz respeito aos 

valores previstos na Constituição) imposta a todos, sem exceção nenhuma. 

O terceiro princípio jurídico é o do “melhor interesse da criança, do 

adolescente e do jovem”, que encontra fundamento na Declaração Universal dos 

Direitos das Crianças63. Referido princípio jurídico alçou crianças, adolescentes e 

agora também os jovens, a um novo patamar, qual seja, o de sujeito de direitos na 

relação familiar.  

Assim, após a Declaração Universal dos Direitos das Crianças alhures, 

deixaram as crianças de serem coadjuvantes para assumir um papel principal, qual 

seja, o de membro individualizado, com sujeição de direitos na relação familiar. 

                                                                                                                                                         
62 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 
p. 94. 
63 ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração universal dos direitos das crianças. 20 de 
novembro de 1956. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm>. Acesso 
em: 15 set. 2018. 
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Sobre o alcance desse patamar (reconhecimento das crianças, adolescentes 

e jovens como sujeito de direitos), são precisas as palavras de Carbonera64, que 

afirmou que: “efetivou-se seu reconhecimento como sujeito de direito concreto, titular 

de situações jurídicas na qual está inserido, e não mais objeto de decisões 

jurídicas”. 

Anote-se que a Declaração Universal dos Direitos da Criança se referiu 

apenas às crianças, mas o legislador brasileiro estendeu as proteções dessa 

Declaração para os adolescentes, principalmente depois da edição da Lei 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que em seu art. 1º que dispôs sobre a 

proteção integral da criança e do adolescente; no art. 3º estabeleceu que tanto a 

criança como o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, assegurando-se lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade e também no art. 6º, estabeleceu que na 

interpretação do ECA dever-se-ia levar em consideração a “condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”. 

Estendeu-se também as proteções da Declaração para os jovens através da 

Emenda Constitucional nº 65 de 2010, que alterou o art. 227 da Constituição Federal 

para tratar expressamente do jovem. Veja-se a disposição: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 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. (original sem destaque) 

 

Agem acertadamente os legisladores brasileiros, pois a mens legis da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança foi a proteção daquele que ainda está 

em desenvolvimento. Entretanto, conforme o desenvolvimento social esse “estar em 

desenvolvimento” representa idades diferentes, sendo necessária a proteção de 

crianças, adolescentes e jovens, sempre visando seu melhor interesse. 

                                                 
64 CARBONERA, Silvana Maria. A família e sua tutela: aspectos relevantes para uma análise da 
eficácia do ordenamento jurídico no plano das relações familiais. In: CARBONERA, Silvana Maria. 
(Org.). Pensando o direito: reflexões em busca da efetividade. Curitiba: UnicenP, 2005, p. 261.  
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Esse melhor interesse da criança, do adolescente e do jovem, significa nas 

palavras de Pereira65 “a busca da saúde mental, a preservação da estrutura 

emocional e de seu convívio social”, devendo-se analisar multifatores, em especial a 

existência da socioafetividade familiar, tendo o aspecto econômico pouca 

relevância66. 

Anote-se nesse ponto, que o princípio jurídico do melhor interesse da 

criança, do adolescente e do jovem não se encontra expresso na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, nem na Constituição Federal e tampouco no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sua fundamentação é sustentada por 

estar esse princípio embutido na doutrina da proteção integral, prevista 

expressamente no Princípio I da Declaração Universal dos Direitos da Criança 

(direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social); no 

art. 227, caput da Constituição Federal (que assegura à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, 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) e 

no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-se, desta maneira, 

às crianças, adolescentes e jovens, total amparado para o livre exercício dos direitos 

fundamentais garantidores de sua dignidade.  

O quarto princípio jurídico é o da “despatrimonialização das relações entre 

pais e filhos”, que deve ser analisada em relação à preponderância dos interesses 

patrimoniais, pois nas relações familiares os interesses patrimoniais sempre estarão 

presentes. Então, quer esse princípio significar, sob pena de desnaturação da 

função da família, que não poderá haver no Direito de Família uma preponderância 

de interesses patrimoniais sobre os interesses pessoais dos indivíduos pertencentes 

à família. 

Nesse sentido, manifestou-se Hironaka67 dizendo que o direito de família 

contemporâneo tem voltado a sua atenção aos aspectos pessoais das relações 

                                                 
65 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 137. 
66 Nesse contexto, o ECA prevê em seu art. 23 que a “falta ou carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar”. 
67 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever de 
indenizar por abandono afetivo. IBDFAM, São Paulo, 2007, p. 01. Disponível em: 
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humanas, mas sem se despreocupar completamente das questões patrimoniais 

decorrentes das relações familiares, que existem justamente em função destas 

relações. Sobre os direitos e deveres hodiernos decorrentes da filiação, sintetizou 

Hironaka68 que: “o que se assiste na atualidade é o necessário repensar destes 

direitos e deveres, permeando-os com o afeto, agraciando-os com a 

despatrimonialização das relações”.  

Também foram nesse sentido as palavras de Moraes69, que afirmou que 

“Duzentos anos depois, dentre as garantias oferecidas ao sujeito, reconhece-se a 

prevalência, sobre o patrimônio, da proteção da personalidade humana”, indicando 

referida autora que o respeito à identidade, à integridade, à intimidade e à vida 

privada, passaram a constituir pontos cardeais do sistema jurídico brasileiro e que 

com a determinação expressa do art. 1º, inciso III da Constituição Federal, 

“consolidou-se definitivamente a prevalência das relações não patrimoniais 

(pessoais e familiares) face às relações patrimoniais (contratuais e proprietárias)”. 

O quinto princípio jurídico é o da “dissociação do estado de filho com o 

estado civil dos pais”. Referido princípio foi mencionado por Fachin70 que afirmou 

que esse princípio seguiu orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 

brasileiro, representando um dos elementos estruturantes da nova disciplina 

constitucional da filiação que, segundo suas palavras, se projetou sobre a 

jurisprudência e agora, vem acolhido pelo atual Código Civil Brasileiro. Em outras 

palavras, significa esse princípio jurídico que o reconhecimento da filiação 

independente do estado civil dos pais, sendo possível o reconhecimento de filhos 

para pessoas civilmente casadas ou não.  

                                                                                                                                                         
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9365-9364-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 set. 
2018. 
68 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever de 
indenizar por abandono afetivo. IBDFAM, São Paulo, 2007, p. 11. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9365-9364-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 set. 
2018.  
69 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas. 
(Org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? 1ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 2-3. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/9689598/Ampliando_os_direitos_da_personalidade>. Acesso em 25 out. 
2018. 
70 FACHIN, Luiz Edson. Paradoxos do direito da filiação na teoria e prática do novo código civil 
brasileiro intermitências da vida. p. 3. [Anais...] VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. 
Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/73.pdf>. Acesso em:  22 ago. 2018. 
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Fundamentando a existência desse princípio da dissociação do estado de 

filho com o estado civil dos pais, Paiano71 afirmou que “não importa qual o estado 

civil dos pais da criança, o direito de filiação é uma ação de estado e independe de 

qual modelo estrutural de família ele adveio”. 

Com efeito, foram alteradas as referências culturais existentes e a formação 

da família não depende única e exclusivamente da existência de um matrimônio pré-

estabelecido. O fato de ser o marido da mãe, é hoje, irrelevante na questão da 

filiação, apesar de existirem resquícios no Código Civil Brasileiro atual, notadamente 

em relação às presunções de paternidade quando casados os pais. Ver-se-á isso 

mais adiante. 

O sexto princípio jurídico é o da “dissociação entre paternidade e 

ascendência genética”. Esse princípio tem fundamental importância, principalmente 

por causa do novo conceito de família, de paternidade e de relações de parentesco. 

Segundo Fachin72, o art. 1.593 do Código Civil Brasileiro atual (que determina que o 

parentesco civil pode resultar de outra origem) dissociou a paternidade da 

ascendência genética. Dessa maneira, ao referir-se ao parentesco, o Código Civil 

Brasileiro permitiu o reconhecimento forçado, espontâneo ou voluntário da 

paternidade socioafetiva, sendo possível seu reconhecimento espontâneo (no 

registro, por escritura pública, por escrito particular, por testamento ou por 

manifestação perante o juiz de direito), seu reconhecimento voluntário (na 

averiguação) e seu reconhecimento forçado (na investigação). 

Nesse viés, existem requisitos facultativos (v.g. nomem e reputatio) e 

requisitos obrigatórios (v.g. tratamento, estabilidade e habitualidade) para que exista 

uma relação paterno-filial e/ou materno-filial socioafetiva. Como visto, a ascendência 

genética (ou descendência genética quando vista pelo lado do filho) não é requisito 

obrigatório para constituição das relações de filiação, restando assim, obsoleta sua 

valoração para tal finalidade. 

Por fim, o sétimo e último princípio jurídico com extrema relevância para o 

presente trabalho é o “princípio da socioafetividade”, também tratado 

doutrinariamente como “princípio da afetividade” (crê-se que de maneira equivocada, 

pois toda afetividade é exercida em meio social consubstanciando assim uma 

                                                 
71 PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação. Da possibilidade jurídica da 
multiparentalidade. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017, p. 41. 
72 FACHIN, op. cit., p. 3-4.  
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socioafetividade). Tal princípio jurídico encontra-se implícito na Constituição Federal 

brasileira, sendo esse o princípio jurídico que dá sustentação à teoria da 

parentalidade socioafetiva. Os fundamentos para tal vislumbre estão principalmente 

nos art. 226 e 227 de referida Constituição e serão estudados no capítulo seguinte 

quando for tratada a filiação socioafetiva. 

Com efeito, é forçosa a conclusão de que qualquer um dos princípios 

jurídicos aqui tratados pode fundamentar a sobreposição da filiação socioafetiva 

sobre a “filiação” registral e a descendência biológica, porque esses princípios estão 

de acordo com a moralidade social atual e representam os princípios mais 

importantes aplicáveis ao Direito de Família, cabendo ao Estado-Juiz dar eficácia 

aos direitos da personalidade, caso a caso, através de instrumentos mais eficientes 

e diferenciados.  

Outrossim, não se pode esquecer que podem existir outros princípios 

incidentes sobre o Direito de Família (v.g. princípio da reprodução filial responsável e 

princípio da solidariedade social), que não foram tratados no presente trabalho 

porque foi considerado que o atual estágio da sociedade tem como mais importantes 

os princípios alhures. Todavia, esses outros princípios existem e poderão ser 

trazidos à baila para análise, sopesamento e interpretação construtiva, sendo sua 

aplicabilidade possível se houver mudança substancial, em decorrência da evolução 

social. 
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3 A DEFINIÇÃO E REDEFINIÇÃO DO VOCÁBULO “FAMÍLIA” E AS NOVAS 

RELAÇÕES DE PARETESCO 

 

Nas sociedades antigas, segundo Coulanges73, a família era considerada 

como um grupo de pessoas às quais a religião permitia invocar os mesmos deuses, 

e oferecer o banquete fúnebre aos mesmos antepassados. 

Nesse sentido, Coulanges74 afirmou que “a família antiga é mais uma 

associação religiosa que uma associação natural” e que o filho adotivo era 

considerado filho porque tinha algo melhor do que os vínculos de sangue, que era a 

comunhão do culto. 

Como visto, na antiguidade os laços sanguíneos eram deixados em segundo 

plano. Ainda que por motivos estritamente religiosos, os vínculos sanguíneos tinham 

pouca importância. 

Corroborando com essa linha de raciocínio, Coulanges75 afirmou que “a 

religião dizia que a família não podia extinguir-se: toda afeição e direito natural 

deveria ceder diante dessa regra absoluta”. Com essa regra, se o marido fosse 

estéril, o irmão do marido era autorizado a engravidar sua esposa e o filho nascido 

dessa “inseminação” era tido como filho do marido. Também por essa regra eram 

admitidas as adoções, que deveriam ocorrer para que os cultos domésticos não 

terminassem, sendo permitida somente com essa finalidade e tão somente para 

quem não tinha filho. 

De outra banda, só havia uma hipótese de extinção da família antiga, que 

era a interrupção dos cultos religiosos. Nesse contexto, Coulanges76 afirmou que 

“uma família que se extingue é um culto que morre”. 

Como visto, o que existia nessas sociedades antigas (as do Império Romano 

e as que tiveram existência na Idade Média) era um outro conceito de família, que 

primava pelo relacionamento de pessoas que tinham a mesma religião e cultivavam 

os mesmos deuses, pouco importando a existência da socioafetividade e até mesmo 

a existência de consanguinidade. Corrobora com essa afirmação, a lembrança de 

                                                 
73 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São 
Paulo: EDAMERIS, 1961, p. 59. 
74 Ibid., p. 58. 
75 Ibid., p. 74. 
76 Ibid., p. 71. 
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Coulanges77 de que os historiadores do direito romano notaram “que nem o afeto, 

nem o parentesco eram o fundamento da família romana”. 

Destarte, esse conceito de família veio sofrendo mutações com o passar dos 

séculos. Já em 1889, o Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira78, lembrava que 

existia uma diferenciação nos conceitos de família legítima e família natural. Veja-se 

suas palavras com a grafia e vernáculo da época:  

 

É a intervenção do direito, na sua funcção orgânica e santificadora 
que differencia a familia legitima da familia natural e de quaesquer 
agrupamentos inconsistentes ou ephemeros que as mesmas 
necessidades physiologicas reúnem, e dissolvem. 

 

Há pouco, vigia no ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil “Clóvis 

Beviláqua”, de 1916 (com vigência até 2002), onde a família era patriarcal, 

hierarquizada e essencialmente uma comunidade de sangue fundada no casamento. 

Previa o referido Codex em seu art. 332 que: “o parentesco é legitimo, ou ilegítimo, 

segundo procede, ou não de casamento; natural, ou civil, conforme resultar de 

consanguinidade, ou adoção”. 

Nesse contexto, Dantas79 afirmou no ano de 1991 (quando ainda em vigor o 

Código Civil de 1916) que o parentesco seria o vínculo coesivo que prende os 

membros de uma família e esse vínculo decorre da comunhão biológica entre 

ascendentes e descendentes, participando os colaterais, de modo que esse 

parentesco decorrente da função biológica da família seria o que aproxima seus 

membros.  

Sobre esse conceito de família, vigente no Brasil até pelo menos a 

Constituição Federal de 1988, Delinski80 asseverou que a família era retratada como 

uma verdadeira “comunidade de sangue”, que “tinha como fonte exclusiva o 

casamento, e somente os filhos provenientes de uniões matrimonializadas eram 

considerados legítimos”. 

                                                 
77 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São 
Paulo: EDAMERIS, 1961, p. 57-58. 
78 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de família (Última tiragem em 1889). Brasília: Ed. Fac-
sim, 2004, v. 7, p. 104. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496212>. Acesso 
em:  04 ago. 2018. 
79 DANTAS, San Tiago. Direito de família e das sucessões. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1991, p. 
7-8. 
80 DELINSKI, Julie Christine. O novo direito da filiação. São Paulo: Ed. Dialética, 1997, p. 16. 
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Em verdade, esse era o pensamento das sociedades antigas também, onde 

o filho que deveria perpetuar a religião doméstica tinha que ser fruto de casamento 

religioso. Veja-se as palavras de Coulanges81 nesse sentido:  

 

O bastardo, filho natural, que os gregos chamavam nóthos, e os 
latinos spurius, não podia desempenhar o papel que a religião 
confiava ao filho. Com efeito, os laços sanguíneos apenas não 
constituíam a família; eram necessários ainda os laços de culto. 

 

Esse sistema do Código Civil de 1916 que apregoava a diferenciação entre 

os filhos legítimos e ilegítimos (art. 337), seguiu aquilo que já havia sido escrito por 

Teixeira de Freitas em 1867, em sua “Consolidação das leis civis”. Veja-se as 

previsões da Consolidação citada, com a grafia e vernáculo da época: 

 

Art. 207. Os filhos illegitimos são naturaes, ou espúrios. 
Art. 208. Filhos naturaes são aquelles, cujo pai e mãi ao tempo do 
coito não tinhão entre si parentesco, ou outro impedimento, para 
casarem. 
Art. 209. Quando havia o dito impedimento, os filhos são espúrios; e 
estes podem sêr de damnado e punivel coito, como os sacrilegos, 
adulterinos, e incestuosos. 
Art. 210. São sacrilegos os filhos de clérigo, religioso, ou religiosa. 
São adulterinos os illegitimos de homem casado, ou de molhér 
casada. São incestuosos os nascidos de ajuntamento de parentes 
em gráo prohibido. 

 

Essa linha diferenciadora e discriminatória de filiação também foi 

mencionada em 1889, pelo Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira82, em sua obra 

intitulada “Direitos de Família”, onde foi conceituada a filiação (legítima) da seguinte 

maneira: “Filiação é a relação que o facto da procreação estabelece entre duas 

pessoas, das quaes uma é nascida da outra”. 

Reconhecer a legitimidade tão somente dos filhos advindos de casamentos 

era uma forma de garantia de uma espécie de “paz familiar”, prevalecendo a 

instituição “matrimônio” sobre quaisquer outros interesses. Destarte, havendo o 

nascimento de um filho sem que seus pais fossem casados, como por exemplo os 

casos de filiação adulterina a patre, fazia com que o filho ficasse à margem da 

                                                 
81 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São 
Paulo: EDAMERIS, 1961, p. 72-73. 
82 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de família (Última tiragem em 1889). Brasília: Ed. Fac-
sim, 2004, v. 7, p. 208. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496212>. Acesso 
em:  04 ago. 2018. 
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sociedade, sendo impedido de pleitear o reconhecimento de sua paternidade em 

qualquer circunstância, tudo sempre em nome da antes citada “paz familiar”. 

Queria o Estado que a família tivesse tão somente uma moldura, com 

instituição através do casamento e indissolubilidade por vontade dos contraentes. 

Isso tudo para mascarar uma verdadeira proteção a interesses econômicos que 

desconsideravam a dignidade das pessoas. 

Sobre a verdadeira função do matrimônio na era do Código Civil de 1916, 

Teixeira83 teceu considerações. Veja-se: 

 

Tudo isso servia para mascarar a verdadeira função do matrimonio, 
que se consubstanciava na proteção de interesses econômicos. 
Nesta família codificada, a afetividade tinha um papel irrelevante, 
tanto no casamento quanto nas relações paterno-filiais. 

 

Mas isso não era culpa dos civilistas. Em Constituições anteriores à de 1988, 

a previsão de constituição família através do casamento (como única forma) era 

consolidada (v.g. art. 144 da Constituição de 1934, art. 163 da Constituição de 1946 

e art. 167 da Constituição de 1967). Ademais, em muitas delas havia ainda a 

previsão sobre a indissolubilidade do matrimônio (v.g. Constituições de 1934 e 

1946). 

Nesse ponto, cabe ainda o destaque de que existem até hoje casos não 

solucionados de filhos sem paternidade estabelecida porque seus genitores eram 

casados ao tempo de sua concepção com outra mulher. Isso fazia com que o 

registro de nascimento fosse feito tão somente com maternidade estabelecida. 

Ficava em branco o campo do nome do pai, porque não podia haver o 

reconhecimento do filho por quem era civilmente casado se esse filho fosse fruto de 

relação extramatrimonial.  

No contexto do processo evolutivo da família, o conceito que era 

relacionado, nas sociedades antigas, com os cultos religiosos que não poderiam 

cessar em circunstância alguma, passou a estar relacionado com o matrimônio (com 

um conceito também construído pela religião) e de certa forma com a biologia, ou 

seja, com a consanguinidade, pois como dito, a família foi conceituada no século XX 

como uma “comunidade de sangue”.  

                                                 
83 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 24. 
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 Anote-se ainda que o conceito de família também foi tratado na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos84, cabendo aqui um destaque para o 

art. 17 (que prevê a proteção da família), onde no item 185, a família é designada 

como um “elemento natural e fundamental da sociedade”, com a afirmação de que 

essa família deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.  

 O transporte dessa definição para os dias atuais é totalmente possível, pois 

ainda que o conceito tenha evoluído, a família ainda consiste em um elemento natural 

(não mais porque deriva da consanguinidade e sim porque a formação da família atual 

está baseada em acontecimentos não forçados, que ocorrem naturalmente) e 

fundamental da sociedade, porque a família é pilastra de sustentação para a 

socialização do indivíduo, seja ela primária ou secundária. 

 Por conseguinte, a Convenção que data do ano de 1969 tratou a família 

com as nuances de uma família matrimonializada, posto que reconheceu o direito do 

homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família. Em outras 

palavras, para a Convenção, a família tinha como antessala de sua formação, o 

matrimônio. Veja-se a disposição da Convenção aqui tratada: 
  

Artigo 17, item 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de 
contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e 
as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que 
não afetem estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta 
Convenção. 

 

Anote-se que esse tratamento dificilmente seria diferente no ano de 1969, 

quando a ideia de constituição de família, de formação das relações de parentesco, 

passava obrigatoriamente pelo instituto do casamento, havendo pouquíssima 

doutrina a respeito da desmatrimonialização da família. Todavia, à frente de seu 

tempo, a Convenção previu também o princípio da “não-discriminação” aplicável ao 

conceito de família, cuja formação deveria se dar segundo as leis internas de cada 

Estado, mas sem afetar referido princípio. Essa previsão, por certo influenciou o 

                                                 
84 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foi assinada na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, Costa Rica, no dia 22 de novembro de 1969. 
Referida Convenção foi ratificada pelo Brasil somente em setembro de 1992, tendo sido promulgada no 
dia 06 de novembro de 1992, através do Decreto nº 678. 
85 OEA. Organização dos Estados Americanos. Convenção americana sobre direitos humanos. 
1969. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. 
Acesso em: 20 ago. 2018. 
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constituinte de 1988 e também fundamentou o desenvolvimento do conceito de 

família, permitindo assim a evolução substancial do instituto. 

O princípio da “não-discriminação” tem tamanha importância, que foi tratado 

no primeiro artigo da Convenção. Veja-se: 

 

Art. 1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a 
respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, 
sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social. 

 

Não é demais lembrar que nos anos de 1969 (ano da assinatura da 

Convenção), de 1988 (ano da promulgação da Constituição Federal Brasileira) e de 

1992 (ano da ratificação e promulgação da Convenção no Brasil) ainda estava 

vigente no Brasil o Código Civil de 1916, que tratava os filhos de maneira 

discriminatória, perdurando a afronta aos direitos civis dos brasileiros, na legislação 

interna, por muitos anos. 

Nesse contexto, são precisas as palavras de Delinski86, quando se 

manifestou sobre a distinção criada pelo sistema de filiação do Código Civil 

Brasileiro de 1916, distinção essa que repercutia no estabelecimento da filiação. 

Veja-se: 

 

O nascimento do filho fora do matrimônio (v.g. filiação adulterina a 
patre) o colocava numa situação social marginalizada; impedido de 
ser reconhecido pelo pai e excluído da linha familiar paterna, em 
favor da maior estabilidade e garantia da organização familiar. 

 

Dessa maneira, o filho havido fora do casamento que não poderia participar, 

nas sociedades antigas, dos cultos religiosos familiares (da família propriamente 

dita), passou no início do século XX, no Brasil, a não poder ser reconhecido por seus 

verdadeiros pais e continuou a ser “deixado de lado” da família, tão somente porque 

não era fruto de uma relação matrimonial. Todavia, essa espécie de família 

matrimonializada está ficando para trás, ou melhor, já ficou para trás.  

A família, a partir da metade do século XX, vem cada vez mais deixando de 

representar a estrutura hierarquizada e patriarcal de outrora para “sentimentalizar-

                                                 
86 DELINSKI, Julie Christine. O novo direito da filiação. São Paulo: Ed. Dialética, 1997, p. 17. 
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se”. Em outras palavras, o conceito de família agora certamente está em franca 

evolução, apesar de que não se pode negar que o conceito de família sempre 

esteve em evolução. Em verdade, o que ocorreu foi que em determinados períodos, 

o conceito de família evoluiu menos e em outros períodos – como o atual – evoluiu 

mais. 

Sobre essa mudança evolutiva hodierna, Gomes87 no ano de 1984, 

asseverava que o traço dominante na evolução da família é a sua “tendência a se 

tornar um grupo cada vez menos organizado e hierarquizado, que cada vez mais se 

funda na afeição mútua”.  

Foi nessa linha de raciocínio que Oliveira88 sustentou que a família só tem 

sentido enquanto unidade pelos laços de respeito, consideração, amor e afetividade. 

Então, pode-se concluir, notadamente após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que a família não tem mais um molde predefinido e que para que um grupo 

ganhe o status de entidade familiar ele deve ter como objetivo a “sentimentalização” 

consistente no desenvolvimento sadio da personalidade de cada um de seus 

membros. 

A valorização dos sentimentos particulares dos membros do grupo tornou a 

família uma comunidade de afeto. Em relação ao matrimônio, nota-se a ocorrência 

de uma desvalorização institucional do casamento para valoração dos sentimentos 

dos cônjuges – o que também contribui para essa nova definição de família e das 

relações de parentesco – com uma real ligação afetiva que agora se torna o 

verdadeiro fundamento do casamento. 

Vale lembrar que no ano de 1992, por influência dos pensamentos trazidos 

pelo constituinte de 1988, Fachin89 afirmou que seria por meio das relações de 

parentesco que o Direito organizaria a relação interna dos membros de uma família, 

bem como desta com o mundo exterior. Tratando dessa íntima relação entre as 

relações de parentesco e a filiação, Fachin90 afirmou que “[...] o vínculo jurídico da 

filiação, liga uma pessoa a seus pais, numa relação paterno-filial”.  

Agora, no período pós-constituição de 1988, a filiação está atrelada a uma 

“relação” paterno-filial ou materno-filial socioafetiva. Abriu-se espaço para a afeição 

                                                 
87 GOMES, Orlando. O novo direito de família. Porto Alegre: Ed. Sergio Antonio Fabris, 1984, p. 8. 
88 OLIVEIRA. José Sebastião. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 242. 
89 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e a paternidade presumida. Porto Alegre: 
Fabris, 1992, p. 19. 
90 Ibid., p. 20. 
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mútua social ocupar, em termos de relação de parentesco e de filiação, o espaço 

antes destinado à biologização e à matrimonialização.  

Deveras, em resumo, o conceito de família (e também o de relação de 

parentesco) foi atualizado paulatinamente. Deixou de significar uma reunião grupal 

que cultuava os mesmos deuses; tornou-se uma reunião de indivíduos que tinham 

em comum o matrimônio e a consanguinidade, para atualmente ser considerada um 

agrupamento entre indivíduos que tenham uma relação íntima e social de afeto, cujo 

objetivo é a “sentimentalização” consistente no desenvolvimento sadio da 

personalidade de cada um de seus membros. 

A evolução do conceito de família ocorreu em decorrência da evolução 

social, e atualmente, o vocábulo família é definido como um “núcleo social de 

pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e 

mantém entre si uma relação solidária91”. 

Anote-se que esse novo conceito de família está alinhado com o conceito de 

parentesco contido no art. 1593 do atual Código Civil Brasileiro, que apesar de ter 

um projeto que data de muitos anos atrás, consagrou o parentesco civil como sendo 

aquele “resultante de outra origem”. Veja-se a disposição para melhor entendimento 

do tema: “Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem”. 

Apenas para completude da abordagem, cabe salientar que a relação de 

parentesco pode ser contada por linhas e graus, sendo marcada por distâncias 

genealógicas, onde a linha reta corresponde às pessoas que estão umas para com 

as outras na relação de ascendência e descendência e a colateral correspondente à 

relação das pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da 

outra, até o quarto grau (arts. 1.591 e 1.592 do Código Civil). A junção disso tudo 

corresponde à famigerada árvore genealógica, que em verdade correspondente a 

uma teia de relações de parentesco que estruturam o conceito de família. 

Sobre o parentesco resultante de “outra origem”, assevera Fachin92 que o 

novo Código Civil brasileiro, abriu espaço jurídico para o valor constitutivo da posse 

de estado (arts. 1.593 e 1.605, inciso II), onde a posse de estado de filho, 

                                                 
91 Dicionário reformula conceito de família. IBDFAM, 2016. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5990/Dicion%C3%A1rio+reformula+conceito+de+fam%C3%ADlia>
. Acesso em: 24 mar. 2018. 
92 FACHIN, Luiz Edson. Paradoxos do direito da filiação na teoria e prática do novo código civil 
brasileiro intermitências da vida. p. 5. [Anais...] VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. 
Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/73.pdf>. Acesso em:  22 ago. 2018. 
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fundamentada na tríade nomen, tractatio e fama, pode dar ensejo à base 

socioafetiva da filiação. 

Outrossim, essa interpretação não ocorreu instantaneamente, posto que 

quando da promulgação do novo Código Civil, o parentesco resultante de “outra 

origem” encaminhava-se para aplicação nos institutos da adoção e da fecundação 

heteróloga. Todavia, em virtude de uma evolução social conjugada como uma 

cláusula geral, foi possível fundamentar a elevação da filiação socioafetiva ao 

patamar de parentesco civil.  

Esse comportamento social evoluído merece grande atenção do sistema 

jurídico como um todo, para que as famílias (nesse novo conceito) não fiquem 

desguarnecidas. Por tais razões, foram aprovados quatro importantes enunciados 

pelo Conselho da Justiça Federal (órgão central das atividades sistêmicas da Justiça 

Federal, cujas decisões são de observância obrigatória por todas as unidades da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus do país), cujas análises serão feitas a 

seguir. 

Foi aprovado, no ano de 2002, o enunciado nº 10393, que previu: “O Código 

Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil além daquele 

decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco 

civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida 

heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 

fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho”. 

A função do referido enunciado foi a de colocar a paternidade socioafetiva como 

mais uma espécie de parentesco civil, dizendo expressamente que na expressão 

“outra origem” do art. 1.593 do Código Civil Brasileiro estão inseridas também a 

filiação e paternidade socioafetivas. 

Também em 2002, foi aprovado o enunciado número 10894, cujo teor está 

assim sedimentado: “No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, 

compreende-se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a 

socioafetiva”. Esse enunciado complementou o enunciado 103 e reafirmou a 

socioafetividade como uma espécie de parentesco civil. 

                                                 
93 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 103. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/734>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
94 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 108. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/740>. Acesso em 22 ago. 2018. 
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Já no ano de 2004, foi aprovado o Enunciado nº 25695 que previu: “A posse 

do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco 

civil”. Referido enunciado dispôs, agora com todas as letras, de maneira expressa e 

totalmente clara, que a filiação e paternidade socioafetivas constituem modalidade 

de parentesco civil. 

Por fim, em 2011, foi aprovado o Enunciado nº 51996 cuja disposição é a 

seguinte: “O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de 

socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na 

posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais”. Esse 

enunciado foi o mais importante deles, pois consagrou que deve existir a posse de 

estado de filho, cujo significado será estudado mais à frente no presente trabalho, 

para que exista uma relação paterno-filial ou materno-filial socioafetivas.  

Como visto, o Conselho da Justiça Federal vem demonstrando uma 

preocupação jurídica, emanada através de seus enunciados, com a evolução social, 

pois aceitar essa evolução e esse novo conceito de família corresponde a uma 

atualização jurídica de preceitos que datam desde o Império Romano.  

Na engenharia civil, uma das mais antigas profissões da humanidade, a 

maneira de construir prédios da época Império Romano (colocação de blocos de 

rocha sobrepostos que se encaixavam) foi abandonada. Entretanto, os princípios 

basilares da construção, ou sobreprincípios, (v.g. sobreprincípio do cálculo 

estrutural) devem e são utilizados hodiernamente. No ramo do direito, também 

existem os princípios basilares, também denominados sobreprincípios, que não 

podem ser deixados de lado, porque fundamentam qualquer “construção jurídica” 

(v.g. sobreprincípios da dignidade da pessoa humana e da justiça como equidade), 

mas a maneira de se “construir juridicamente” pode e deve ser modificada, 

atualizada. 

Sem entrar no mérito de importância ou desimportância das religiões, o fato 

que se apresenta atualmente é o de que os “grandes blocos de rocha” que 

representam a existência familiar para continuação de cultos ou a existência familiar 

calcada na patriarcalidade e na hierarquia são demasiadamente grandes para serem 

levantados e estão colocados longe dos alicerces da dignidade humana e da justiça 

                                                 
95 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 256. Disponível em: 
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como equidade, impossibilitando, como efeito, qualquer “construção familiar” segura 

nos tempos atuais. 

Como dito, o comportamento social evoluído merece grande atenção do 

sistema jurídico como um todo. Nesse sentido, a Constituição Federal do Brasil de 

1988 teve fundamental importância porque reformulou o tratamento jurídico dos 

vínculos parentais – que deixou de ter modelos pré-concebidos – com fundamento 

em princípios jurídicos, notadamente o sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, 

inciso III da CF) e do princípio jurídico do pleno desenvolvimento das famílias (art. 

226, da CF). 

Nesse contexto, também é salutar a observância da disposição contida no 

art. 227 da Constituição Federal, que prevê um dever geral (da família, do Estado e 

da sociedade) consistente em assegurar à criança e ao adolescente, direitos 

fundamentais de alguém que ainda está em formação. Cabe o destaque para os 

direitos à dignidade e à convivência familiar. Veja-se a disposição: 

 

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

 

Destarte, a prova da reformulação constitucional no tratamento jurídico dos 

vínculos parentais acima citada, é o reconhecimento de entidades familiares 

decorrentes de união estável (art. 226, § 3º da CF), inclusive de pessoas do mesmo 

sexo, da família monoparental (art. 226, § 4º da CF) e do reconhecimento dos 

vínculos familiares entre pais e filhos independentemente da existência de 

matrimônio, em face do princípio jurídico da vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação ou da igualdade entre os filhos (art. 227, § 

6º) e do princípio jurídico da dissociação do estado de filho com o estado civil dos 

pais. 

Por tais razões o conceito de filiação (quando vista do lado do filho) e o de 

paternidade ou maternidade (quando visto pelo lado oposto) também deve ser 

reformulado. 
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Apenas para corroborar com o raciocínio aqui exposto, vale lembrar a 

definição atual sobre filiação de Carlos Roberto Gonçalves97, que asseverou que: 

 

Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e 
em linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a geraram, ou a 
receberam como se a tivessem gerado. Todas as regras sobre 
parentesco consanguíneo estruturam-se a partir da noção de filiação, 
pois a mais próxima, a mais importante, a principal relação de 
parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos. 

 

 Sobre o conceito atual de filiação, também são valiosas as palavras de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery98, que afirmaram que a filiação é 

um estado familiar da pessoa que decorre do fato ou do direito e, uma vez 

legalmente estabelecido, “faz emergir poderes e deveres de que decorrem efeitos a 

partir da concepção, ainda que somente a posteriori a filiação seja declarada 

estabelecida”. 

 Nesse contexto, afirmar em poucas palavras que a filiação é a relação 

jurídica de parentesco existente entre ascendentes e descendentes de primeiro grau 

(entre pais e filhos) é abordar superficialmente o tema da filiação. 

 Hodiernamente, a verdade social tem fundamental importância no 

conceito de filiação, que outrora já primou pela verdade legal e também pela 

verdade biológica. 

 Essa é, inclusive, a síntese do afirmado por Dias99, que deixou claro em 

suas palavras que caminha-se para uma desbiologização da paternidade. Veja-se: 

 

Quando se fala em filiação, sempre existem várias verdades. 
Primeiro prevalecia a verdade legal gerada pela paternidade fictícia 
decorrente da presunção de paternidade (CC 1.597). Desimportava a 
verdade biológica. Agora a verdade social, fruto do reconhecimento 
da filiação socioafetiva, passou a ter mais prestígio do que a verdade 
real, cuja descoberta tornou-se facilmente identificável pelo exame 
do DNA. 

  

 Em outras palavras, o que se quer dizer é que os laços socioafetivos 

derivam da convivência afetuosa e não do sangue e nem de registros públicos, pois 

                                                 
97 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 6, p. 
356. 
98 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1596. 
99 DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto: questões jurídicas. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 45. 
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a verdadeira filiação depende da uma construção de laços socioafetivos, 

independentemente da existência de laços de origem biológico-genéticos ou 

documentais. 

 Por tais razões, propõe-se aqui uma definição para o vocábulo filiação, 

que coadune com a verdade social e com a evolução do conceito de família:  

Filiação é a relação de parentesco em linha reta de primeiro grau que 
se estabelece entre pais, mães e filhos, sempre que houver relação 
social de afetividade (socioafetividade) apta a formar o estado de 
filiação, independentemente do número de pais e mães, pouco 
importando a origem da relação. 

 

 Essa proposta coaduna, inclusive, com a proposta feita por Paiano100, 

que defende a inserção de um parágrafo no art. 1.593, a saber: “§ 1º O parentesco 

poderá ser natural e civil quando resultar de multiparentalidade”. 

Com as definições aqui expostas e considerando a modificação do conceito 

de “família” nos dias atuais, passa-se à verificação da definição de “filiação” registral 

ou jurídica. 

 

3.1 “FILIAÇÃO” REGISTRAL OU JURÍDICA: UMA ANÁLISE DA PRESUNÇÃO 

PATER IS EST QUEM NUPTIAE DEMONSTRANT 

 

Em princípio, cabe o destaque para as expressões “filiação” registral ou 

“filiação” jurídica, que em verdade não correspondem nem a uma filiação 

propriamente dita (que pressupõe a existência de socioafetividade), nem a uma 

descendência biológica. A expressão “filiação” registral ou jurídica, quer significar a 

existência de uma relação de ascendência e descendência documentada em sede 

de registros públicos, mais propriamente no livro “A” de nascimentos do Registro 

Civil de Pessoas Naturais, nos termos dos arts. 1º, § 1º, inciso I e 33, inciso I, ambos 

da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 

Dessa maneira, pode ocorrer que aquilo que consta nos registros públicos 

não corresponda faticamente a uma relação paterno-filial ou materno-filial; primeiro 

porque esses assentamentos são passíveis de erros ou falsidades, o que, nos 

termos do art. 1.604 do Código Civil Brasileiro pode fundamentar uma alteração 

registral; segundo, porque mesmo que inexista erro ou falsidade registral, a relação 

                                                 
100 PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação. Da possibilidade jurídica da 
multiparentalidade. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017, p. 46. 
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de descendência e ascendência biológica não necessariamente corresponde ao 

estado de filiação, que pressupõe a existência da socioafetividade relacional 

paterno-filial ou materno-filial. 

Em relação à presunção pater is est quem nuptiae demonstrant (que numa 

tradução espontânea significa que o pai é aquele que demonstra estar casado com a 

mãe), prevê o art. 59 da Lei 6.015/73 (ainda hoje em vigor), que para aceitação da 

declaração de paternidade, deverá o pai expressamente autorizar ou comparecer 

perante o oficial registrador da serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais 

competente, quando se tratar de filho “ilegítimo”. Veja-se a disposição normativa: 

 

Art. 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o 
nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, 
por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou 
não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o 
respectivo assento com duas testemunhas. 

 

Para análise da disposição em apreço, deve-se levar em consideração que 

no ano de 1973 estava em vigor no Brasil o Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16), que 

previa em seu art. 337 que somente os filhos concebidos na constância do 

matrimônio eram considerados legítimos. Veja-se a disposição normativa: 

 

Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na constância do 
casamento, ainda que anulado, ou nulo, se contraiu de boa-fé.  

 

Então para os filhos ilegítimos (concebidos quando inexistente relação civil 

matrimonial de seus pais), era necessário, em regra, o comparecimento do genitor 

ou de sua autorização expressa perante o registrador civil das pessoas naturais para 

efetivação do reconhecimento voluntário do filho ilegítimo no próprio termo de 

nascimento. Diz-se em regra, porque o art. 357 do Código Civil de 1916 também 

previa outras formas de reconhecimento voluntário de filho ilegítimo (mediante 

escritura pública ou por testamento). 

Em se tratando de filhos legítimos (concebidos durante a relação civil 

matrimonial de seus genitores), aplicava-se a presunção contida no art. 338 do 

Código Civil de 1916. Trata-se aqui da presunção pater is est quem nuptiae 

demonstrant. Veja-se a disposição para melhor entendimento: 
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Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do casamento: 
I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de 
estabelecida a convivência conjugal (art. 339). 
II. Os nascidos dentro nos trezentos dias subsequentes à dissolução 
da sociedade conjugal por morte, desquite ou anulação. 

 

Essa análise é importante porque durante a vigência do Código Civil de 1916 

era prevista no referido Codex a “filiação” registral por presunção. Essa “filiação” 

registral por presunção era totalmente independente da realidade biológica. 

A independência alhures decorre do fato de que a lei atribuía a paternidade 

ao homem casado com a mãe da criança. Esse homem casado, até poderia 

contestar a paternidade em alguns poucos casos, mediante ação personalíssima, 

mas em caso de inexistência desta contestação, a “filiação” registral ou jurídica se 

consolidava. 

Também faz parte da “filiação” registral ou jurídica os casos de 

reconhecimento judicial da paternidade/filiação (art. 102, item 4º da Lei 6.015/73). 

Trata-se dos casos de registros de nascimentos nos quais constava somente o 

nome da mãe (“filiação” registral a matre) e que, após o reconhecimento judicial da 

paternidade, através de ato de averbação no livro de nascimento, passa-se a 

constar também o nome do pai (“filiação” registral a patre). 

Em relação ao atual Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), a presunção 

pater is est quem nuptiae demonstrant está prevista no art. 1.597, que manteve, nos 

moldes do Codex anterior, as presunções decorrentes do casamento e acrescentou 

novas presunções relacionadas a técnicas de reprodução assistida. Veja-se as 

disposições: 

 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida 
a convivência conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 
sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e 
anulação do casamento; 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 
o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. 
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Sobre a previsão contida no “caput” do art. 1.597, cabe uma importante 

ponderação, relacionada à presunção de filhos concebidos na constância de união 

estável. Referido “caput” discorre somente sobre a presunção de filhos concebidos 

na constância do casamento, sendo silente sobre a aplicabilidade dessa presunção 

em relação às uniões estáveis.  

Destarte, parece que a melhor orientação é no sentido de que as 

disposições do art. 1.597 se aplicam ao regime de união estável, notadamente 

porque essa união é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.723 do 

atual Código Civil Brasileiro e do art. 226, § 3º da Constituição Federal, 

reconhecendo-se inclusive, na união estável a existência de entidade familiar. Esse 

posicionamento coaduna com a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça 

pátrio, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.194.059-SP, de relatoria do 

Min. Massami Uyeda, com julgamento em 06/11/2012101. 

Ademais, cabe o destaque de que a presunção do art. 1.597 não tem mais a 

importância de atribuir a qualidade de filho legítimo, como ocorria no Código Civil de 

1916, em face da proibição constitucional de vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação, previsto no art. 227, § 6º da Constituição 

Federal. 

Sobre essa perda de importância da presunção pater is est quem nuptiae 

demonstrant, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery102 teceram 

considerações. Veja-se: 

 

Afastada essa finalidade, de qualificar os filhos, a presunção também 
já não se presta à mesma antiga finalidade de atribuir a paternidade 
do filho nascido de mulher casada ao seu marido, a partir da 
determinação do momento da concepção, porque a qualquer tempo 
o marido pode negar a paternidade do filho de sua mulher, pelo novo 
sistema (CC 1601, caput), já não necessitando, como indicador da 
paternidade, das presunções outrora postas pelo legislador para sua 
orientação. 

 

Nesse contexto, também é válida a observância das presunções contidas no 

art. 1.598 do referido diploma normativo. Veja-se a disposição: 

                                                 
101 STJ. Recurso Especial nº 1.194.059-SP. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1194059&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p
=true>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
102 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1182. 
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Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo 
previsto no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e 
lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se 
nascido dentro dos trezentos dias a contar da data do falecimento 
deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já 
decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 1597. 

 

Referido artigo prevê que se, antes de decorrido o prazo de 10 meses depois 

do começo da viuvez, a mulher contrair novas núpcias, esse filho será considerado, 

por presunção, do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data 

do falecimento deste (do primeiro marido). 

Outrossim, se o nascimento ocorrer depois dos 300 dias (também a contar do 

falecimento do primeiro marido), o filho, por presunção, será do segundo marido, 

desde que já tenha decorrido o prazo de 180 dias de estabelecimento da 

convivência conjugal (art. 1.597, inciso I). Anote-se que esses prazos existem 

porque a gestação uterina humana tem, segundo a ciência médica, prazo máximo 

de 300 dias e prazo mínimo de 180 dias. 

Como visto, nessa presunção do art. 1.598, leva-se em conta tão somente a 

existência do matrimonio ou da convivência conjugal quando da concepção. Com 

essa presunção, o filho será do marido ou do companheiro unido estavelmente 

(quando cumpridos os requisitos temporais) sem que haja, em regra, 

questionamentos sobre a verdade biológica. 

As presunções acima citadas são de fundamental importância prática para as 

filiações registrais ou jurídicas, porque as Serventias de Registro Civil das Pessoas 

Naturais são orientadas por suas Corregedorias Gerais de Justiça, na pessoa de 

seus oficiais, a não exigirem a presença do marido da mãe (ou seu companheiro 

unido estavelmente) na ocasião da lavratura do assento de nascimento do filho. 

Esse registro será lavrado, a requerimento do marido ou da mulher, e nele 

constará como mãe a pessoa que consta na Declaração de Nascido Vivo emitida 

pelo hospital e constará como pai a pessoa que seja o “marido da mãe” ou seu 

companheiro unido estavelmente, cuja comprovação será feita através de certidão 

de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura 

pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável, que 

deverá ser apresentada no momento da lavratura do registro de nascimento do filho.  



68 
 

É nesse sentido, por exemplo, a orientação da Corregedoria Geral de Justiça 

do Estado de São Paulo, que prevê nos itens 41 e 41.1, do Capítulo XVII das 

Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais, justamente o acima exposto. Veja-

se: 

 

41. Para o registro de filho havido na constância do casamento ou da 
união estável, basta o comparecimento de um dos genitores. 
41.1. A prova do casamento ou da união estável será feita por meio 
de certidão de casamento, certidão de conversão de união estável 
em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em 
que foi reconhecida a união estável do casal. 

 

De outro lado, se os filhos são fruto de pais não casados civilmente ou não 

unidos estavelmente, serão necessárias formalidades a mais, que deverão ser 

cumpridas diante da inexistência da presunção pater is est quem nuptiae 

demonstrant. Veja-se a previsão do item 40, do Capítulo XVII das Normas de 

Serviço das Serventias Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

São Paulo: 

 

40. No registro de filhos havidos fora do casamento ou da união 
estável não serão considerados o estado civil nem eventual 
parentesco dos genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo 
atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das 
seguintes formalidades: a) genitores comparecem, pessoalmente, ou 
por intermédio de procurador com poderes específicos, ao Registro 
Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual constará 
o nome dos genitores e dos respectivos avós; b) apenas a mãe 
comparece com declaração de reconhecimento ou anuência do pai à 
efetivação do registro; c) apenas o pai comparece, mas munido da 
Declaração de Nascido Vivo (DN), ou declaração médica que 
confirme a maternidade, com firma reconhecida. 

 

Como visto, se os genitores não forem civilmente casados e nem unidos 

estavelmente, é necessária a presença de ambos para colheita de manifestação de 

suas vontades; ou a presença da genitora, mais a apresentação de declaração de 

reconhecimento ou anuência do genitor à efetivação do registro; ou ainda a 

presença do genitor, mais a apresentação da Declaração de Nascido Vivo, ou 

declaração médica que confirme a maternidade. 

Por fim, observe-se que as presunções contidas tanto no art. 1.597, quanto 

no art. 1.598 são relativas (juris tantum) e admitem prova em contrário em relação ao 
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genitor, que tem ação privativa para fim de contestação da paternidade, nos termos 

do art. 1.601 do atual Código Civil Brasileiro. 

Em relação ao filho, a presunção existente é limitada ou mista (juris vel juris 

tantum)103, nos termos do art. 1604, porque poderá ilidir a paternidade somente se 

provar erro ou falsidade do registro, ou seja, em casos determinados. 

Já em relação a terceiros, estando aí incluída a genitora, a presunção é 

absoluta (juris et de jure), pois não é dado aos terceiros (incluindo-se nesse conceito 

a genitora) o direito de ilidir a presunção legal de paternidade, nos termos dos art. 

1.600 e 1.602 do Código Civil Brasileiro.  

Por fim, para que seja conceituada a “filiação” registral ou jurídica, deve-se 

observar o teor do art. 1.603 do atual Código Civil Brasileiro: 

 

Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 
registrada no Registro Civil. 

 

Da análise proposta, estratifica-se que a “filiação” registral ou jurídica é 

aquela constante do termo de nascimento registrado no livro “A” (art. 33, inciso I da 

Lei 6.015/73) do Registro Civil das Pessoas Naturais (art. 1º, § 1º, inciso I e art. 29, 

inciso I, ambos da Lei 6.015/73), cuja competência será da serventia do lugar em 

que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais (art. 50, caput da Lei 

6.015/73), salvo previsão em contrário do Código de Divisão e Organização 

Judiciária Estadual, que poderá anexar ou desanexar serventias para uma melhor 

organização e divisão de atribuições. 

Destarte, prevê o art. 54 da Lei 6.015/73 quais são os requisitos que devem 

conter os termos ou assentos de nascimento. Veja-se: 

 

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: 
1°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo 
possível determiná-la, ou aproximada; 
2º) o sexo do registrando; 
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; 
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança; 
5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo 
depois do parto; 
6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que 
existirem ou tiverem existido; 

                                                 
103 Essa terceira forma de presunção é citada por MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 
Parte Especial, Tomo IX, § 957, 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1974, v. 9, p. 49. 
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7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o 
lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando 
em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a 
residência do casal.  
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos; 
9o) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas 
testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem 
assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou 
casa de saúde;  
10) o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, com 
controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio 
previsto no art. 46 desta Lei; e 
11) a naturalidade do registrando. (original sem destaques) 

 

A prova dessa “filiação” registral ou jurídica será feita através de “certidão” 

do termo de nascimento (nos termos do art. 1.603 do Código Civil Brasileiro e dos 

art. 16 e 19 da Lei 6.015/73), devendo ser considerados “pais” aqueles cujos nomes 

e prenomes tenham sido ali lançados como tais. 

Deve aqui ser feita uma observação importante em relação à terminologia 

legal do art. 54, item 7º, que prevê que o assento de nascimento deve conter o nome 

dos “pais”, bem como a idade da “genitora” na ocasião do parto. 

Essa diferenciação leva à conclusão de que legalmente foi considerado que 

os “pais” são diferentes dos “genitores”, coadunando com a afirmação já aqui 

exposta, no sentido de que a “filiação” registral diverge do conceito de filiação 

propriamente dita (que pressupõe a socioafetividade) e também do conceito de 

descendência biológica, cuja análise será feita a seguir. 

 

3.2 DESCENDÊNCIA BIOLÓGICA, GENÉTICA, CONSANGUÍNEA OU NATURAL 

 

A descendência biológica é aquela definida pelo vínculo da consanguinidade 

e que pode ser comprovada pela genética. Note-se que aqui o termo descendência 

foi utilizado propositalmente no lugar de “filiação”. Isso porque, ver-se-á mais 

adiante, a filiação é uma qualificação que não pode estar dissociada da 

socioafetividade. 

Previu o Código Civil de 1916, como visto anteriormente, em seu art. 332 

que “o parentesco é legítimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não de casamento; 

natural, ou civil, conforme resultar de consanguinidade, ou adoção”. Essa previsão 

abordou o parentesco biológico (denominado no Código como parentesco natural) 

que seria o parentesco decorrente de consanguinidade. 
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Sobre o parentesco consanguíneo, biológico, genético ou natural, 

Beviláqua104 asseverou em 1979 que:  

 

O parentesco criado pela natureza é sempre a cognação ou 
consanguinidade, porque é a união produzida pelo mesmo sangue. O 
vínculo do parentesco estabelece-se por linhas. Linha é a série de 
pessoas provindas por filiação de um antepassado. É a irradiação 
das relações consanguíneas. 

 

O atual Código Civil de 2002, apesar de não mais fazer a distinção entre 

parentesco legítimo e ilegítimo (outrora vedada pela Constituição Federal), manteve 

a mesma linha de raciocínio anterior e dispôs no art. 1.593 que “o parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. 

Nesse contexto, a genética enquanto parte da Biologia, estuda os genes e 

os mecanismos garantidores da hereditariedade, ou seja, a forma como as 

características genéticas são passadas de geração para geração. Assim, quando 

analisada a atual conjuntura da inserção da biologia nas “relações de parentesco”, 

mais especificamente nas relações de filiação, nota-se que a “herança genética” 

desceu um degrau e hodiernamente ocupa papel secundário no que diz respeito à 

configuração da relação paterno-filial ou materno-filial. 

São nesse sentido as palavras de Villela105. Veja-se 

 

A consanguinidade tem, de fato, e de direito, um papel 
absolutamente secundário na configuração da paternidade. Não é a 
derivação bioquímica que aponta para a figura do pai, senão o amor, 
o desvelo, o serviço com que alguém se entrega ao bem da criança. 
Permita-me repetir aquilo que tenho dito tantas vezes: a verdadeira 
paternidade não é um fato da biologia, mas um fato da cultura. Está 
antes no devotamento e no serviço do que na procedência do 
sêmen. 

 

Ademais, essa “herança genética” não está adstrita somente aos seres 

humanos. Em razão disso, é de grande valia o estudo denominado The theory of the 

gene, feito pelo professor T. H. Morgan106 sobre a mosca drosófila (drosophila 

                                                 
104 BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975, 
p. 769. 
105 VILLELA, João Batista. Família hoje. Entrevista a Leonardo de Andrade Mattietto. In: BARRETO, 
Vicente (Org.). A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 85. 
106 O estudo feito pelo professor T. H. Morgan, denominado “The theory of the gene”, publicado em 
1917, que resultou seu livro com o mesmo título do artigo, publicado no ano de 1926, está disponível 
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melanogaster), cuja conclusão principal, anos mais tarde – quando da publicação de 

seu livro com o mesmo título – foi a explicação de que a hereditariedade está ligada 

a características passadas de geradores para gerados. 

Nesse aspecto, cabe salientar que todos os organismos vivos (humanos e 

não humanos) são compostos de células dotadas de material genético. Nos 

organismos diploides (aquelas cujos cromossomos se organizam em pares 

de cromossomos homólogos), como é o caso dos seres humanos, cada par de 

cromossomos contém informação genética tanto de linhagem paterna quanto de 

linhagem materna. Assim, a fecundação ocorre quando os 23 cromossomos 

presentes no espermatozoide encontram outros 23 cromossomos presentes no 

óvulo, formando então o genoma da célula embrionária resultante, que conterá 

informações genéticas “paternas” e “maternas”107. 

Como visto, os seres não humanos também possuem material genético 

celular. A título de exemplo, nas bactérias, que são organismos unicelulares, a 

“célula-filha” herda o seu genoma da “célula-mãe”. Todavia, não se quer, com essa 

exposição, retirar a importância da genética para os seres humanos, sendo inclusive 

por isso que se defende a cada dia mais108 o direito (da personalidade) ao 

conhecimento da origem genética do ser humano, inclusive nos casos de 

reprodução assistida. Em verdade a genética é desimportante para a construção de 

relações de parentesco, notadamente as paterno-filiais e materno-filiais, mas tem 

grande importância para os seres humanos enquanto pessoas. 

Nessa senda, o direito ao conhecimento da origem genética109 é de suma 

importância para o indivíduo humano que tem, segundo Azevedo110, um direito da 

personalidade assegurado consistente em saber realmente qual sua real identidade. 

Ademais, ainda existe uma espécie de respeito à memória de ascendentes 

biológicos já falecidos, que não pode ser desconsiderada. Outrossim, isso não 

significa nenhum objetivo de querer desconstituir as paternidades socioafetivas. 

                                                                                                                                                         
em: <http://old.esp.org/foundations/genetics/classical/holdings/m/thm-17.pdf>. Acesso em:  09 ago. 
2018. 
107 MUTO, Eliza e NARLOCH, Leandro. Quando a vida começa? Revista Super Interessante, 2005. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/vida-o-primeiro-instante/>. Acesso em 10 fev. 2018. 
108 No sentido do direito à origem genética, tramita o projeto de Lei nº 4686, de 2004, de autoria do 
Deputado José Carlos Araújo, que introduz o art. 1.597-A ao atual Código Civil Brasileiro 
(10.406/2002), assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir de 
reprodução assistida. 
109 O art. 48 da Lei 12.010/2009 (Lei de Adoção) autoriza ao adotado ter acesso aos autos e conhecer 
sua identidade biológica. 
110 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2013, p. 235. 
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Pode-se admitir sem nenhum problema, que nos assentos de nascimentos constem 

informações mais especificadas, como por exemplo, o nome do genitor e também o 

nome do(s) pai(s) socioafetivo(s), o nome da genitora e também o nome da(s) 

mãe(s) socioafetiva(s). 

Nesse contexto, é salutar a observância da afirmação feita por Moreira 

Filho111. Veja-se: 

 

Ao permitir ao filho o seu direito de conhecer e saber a sua 
verdadeira identidade genética, estamos reconhecendo-lhe o 
exercício pleno de seu direito de personalidade e a possibilidade de 
buscar nos pais biológicos as explicações para as mais variadas 
dúvidas e questionamentos que surgem em sua vida, como, por 
exemplo, as explicações acerca da característica fenotípica, da 
índole e do comportamento social, das propensões ou resistências a 
certas doenças, etc. 

 

Além disso, o reconhecimento da origem genética pode ajudar as pessoas 

que tenham doenças curáveis através de técnicas da medicina com a utilização de 

outras pessoas com compatibilidade consanguínea112. Isso poderá servir inclusive 

para prolongar o tempo de convívio entre pais e filhos que comungam de uma 

relação paterno-filial socioafetiva. 

Com as análises aqui despendidas, o que se quer deixar claro é que a 

origem genética, no caso dos seres humanos, fundamenta a descendência e a 

existência de características de lado a lado, que formam o genoma da célula 

embrionária resultante. Mas isso não pode ser considerado para determinar a 

filiação, que possui requisitos necessários – que serão vistos mais adiante – para 

sua configuração.  

Nesse sentido, afirmou Santos113 que a procriação, fato natural, nem sempre 

corresponde à filiação, fato jurídico, pois nem sempre a verdade jurídica coincide 

com a verdade biológica. 

                                                 
111 MOREIRA FILHO, José Roberto. Direito a origem genética. Revista da Faculdade de Direito 
Padre Arnaldo Janssen, v. 3, n. 3, 2011. Disponível em: 
<http://revistaarnaldo.costatecs.com.br/index.php/faculdadedireitoarnaldo/article/view/29/24>. Acesso 
em: 10 ago. 2018. 
112 Cerca de 80 doenças diferentes relacionadas ao sangue podem ser tratadas com o transplante de 
medula óssea e em 25% dos casos, um doador familiar é compatível para doação da medula. 
Solidariedade transcontinental. Revista Rede Câncer, 2016. Edição 33, pp. 38-41. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/ba21a8004d00578ea423f6b91f33dc93/12+REDES.pdf?M
OD=AJPERES>. Acesso em 10 ago. 2018. 
113 SANTOS, Eduardo. Direito de família. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 435. 
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Em razão disso, pode-se concluir que aquele que descende até pode se 

tornar filho, mas não por causa de pares em comum de cromossomos e sim em 

razão da presença de relação paterno-filial ou materno-filial socioafetiva, que será 

estudada a seguir. 

 

3.3 FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 

De início cabe o destaque para uma diferenciação entre afeto e afetividade 

que, etimologicamente, significam coisas diferentes. Para tanto, traz-se à baila as 

palavras de Maluf114, que afirma que a palavra afeto, deriva do latim afficere, 

afectum, significando “produzir impressão” e ainda do latim affectus, que tem o 

significado de “tocar, comover o espírito, unir, fixar ou mesmo adoecer”. De outro 

lado, a afetividade deriva do latim afficere ad actio e significa “onde o sujeito se fixa, 

onde o sujeito se liga”. 

Manifestando-se sobre essa diferenciação, Maluf115 conceitua a afetividade 

como uma relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou querido, 

afirmando referida autora116 que no campo da psicologia o termo afetividade “tem 

por constituinte fundamental um processo cambiante no âmbito das vivências do 

sujeito, em sua qualidade de experiências agradáveis ou desagradáveis”. 

Como visto, o significado de afetividade (e não de afeto) é o que está 

levando o conceito de família a uma evolução baseada numa espécie de ligação 

entre as pessoas. Por oportuno, cabe o destaque feito por Fachin que afirmou que a 

paternidade (sob a perspectiva da filiação) passa a ser um direito117 e que toda essa 

nova realidade decorre do processo de transformação que a família tem sofrido118.  

Dessa maneira, não basta que se produza uma impressão de existência 

afetuosa e não basta que haja uma comoção espiritual. Necessária, para a 

constituição da família nos moldes hodiernos, a existência de ligação afetuosa (de 

afetividade que sempre será socioafetividade porque não se pode exercer a 

afetividade fora da sociedade), do exercício de afeto que se prolonga no tempo, 

                                                 
114 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Direito das famílias: amor e bioética. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012, p. 19. 
115 Ibid., p. 18. 
116 Ibid., p. 19. 
117 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e a paternidade presumida. Porto Alegre; 
Fabris, 1992, p. 23. 
118 Ibid., p. 24. 
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porque a paternidade e a maternidade, assim como as relações de parentesco, 

necessitam prementemente de uma construção. 

Sobre essa construção relacional paterno-filial, Fachin119 asseverou que 

atualmente na paternidade agrega-se outro elemento para além da verdade 

biológica e da jurídica, já que a paternidade não é um dado e sim algo que se 

constrói, insurgindo-se nessas relações uma verdade socioafetiva, que transposta 

ao plano jurídico, remonta a ideia de posse de estado de filho. 

Com essas ponderações, pode-se afirmar que a filiação socioafetiva se 

consubstancia numa construção cotidiana, fática, de relação que contenha a 

bipolaridade de direitos e deveres entre pais e filho. Sobre essa ideia de a 

construção cotidiana fundamentar a filiação socioafetiva, Paiano120 afirma que: 

 

A socioafetividade é algo que se constrói nas relações cotidianas, 
dentro dos núcleos familiares, por vezes recompostos. É o exercício 
dessa autoridade de quem faz as vezes de pai ou mãe, imbuído de 
laços de afeto, que origina a paternidade socioafetiva.  

 

Nesse ponto cabe um destaque para os autores que criticam o conceito de 

família fundado no afeto. Segue esse caminho, por exemplo, Rocha121, que depois 

de conceituar o afeto na linguagem natural atribuindo a tal vocábulo uma conotação 

positiva e também na linguagem filosófico-científica, onde o afeto designa todas as 

afeições, todos os sentimentos, os mais elevados e os mais baixos, referido autor 

assevera que o afeto não é um dado da realidade capaz de identificar a família nem 

mesmo em sentido filosófico-científico.  

Em síntese, Rocha122 afirma que “há realidades afetivas que extrapolam os 

limites da família e realidades não afetivas que se incluem no conceito de família”, 

lembrando ainda referido autor que exorbitam do conceito de família a mera amizade 

e o namoro, pois faltam-lhe outros elementos que comparecem com frequência na 

formação da família: estabilidade, intuito de formação da família, coabitação e 

dependência econômica. 

                                                 
119 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e a paternidade presumida. Porto Alegre: 
Fabris, 1992, p. 23. 
120 PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 
multiparentalidade. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017, p. 64. 
121 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de família e suas implicações jurídicas: teoria 
sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Ed. Campus Jurídico, 2009, p. 61. 
122 Ibid., p. 62. 
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Como visto, Rocha defende com acerto que o conceito de família não pode 

estar fundamentado no afeto, e isso se justifica porque não pode esse conceito estar 

relacionado com uma impressão de existência afetuosa ou de comoção espiritual.  

Mas o que se está a defender aqui é a afetividade (que como já mencionado 

será sempre socioafetividade) e não o afeto como fundamento do novo conceito de 

família, porque deve-se considerar a existência de relações de parentesco familiares 

tão somente se existir a ligação, a fixação do sujeito na relação paterno-filial ou 

materno-filial. E essa fixação ou ligação somente ocorrerá se incidir a posse de 

estado de filho, que vai ao encontro do que foi afirmado por Rocha123: necessidade 

da existência de outros elementos (principalmente estabilidade, intuito de formação 

da família, exercício de direitos e deveres) além da parte sentimental 

(socioafetividade). 

Além de tudo, também é salutar a diferenciação entre amor e afeto, onde o 

amor traduz tão somente sentimentos bons, enquanto o afeto versa sobre 

sentimentos bons e também outras qualidades não tão boas assim, como por 

exemplo, a agressividade, ainda que destinada a atos de correção durante as 

socializações primária e secundária. 

Sobre a diferenciação entre amor e afeto são interessantes as ponderações 

feitas por Groeninga124. Veja-se: 

 

A questão dos afetos merece ainda atenção especial, pois, talvez, 
pela resistência que tenhamos em reconhecer as qualidades 
agressivas, que todos nós possuímos, tendemos, no senso comum, 
e mesmo pela herança filosófica, a equiparar o amor ao afeto. Muitas 
vezes idealizando a família como reduto só de amor. Idealização que 
se quebra quando nos defrontamos com a violência dos conflitos 
familiares.  

 

Feitas essas ponderações, crê-se ser possível a conceituação da filiação 

socioafetiva como sendo aquela em que há a incidência da posse de estado de filho, 

cuja existência depende dos seguintes requisitos obrigatórios: a) tractatus 

(tratamento); b) estabilidade e c) habitualidade da relação. Ver-se-á cada um desses 

requisitos mais adiante, juntamente com os requisitos facultativos. 

                                                 
123 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de família e suas implicações jurídicas: teoria 
sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Ed. Campus Jurídico, 2009, p. 62. 
124 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito e psicanálise – um novo horizonte espistemológico. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo código civil. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 259-260.  
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3.3.1 O valor jurídico do afeto: socioafetividade como princípio jurídico? 

 

Com uma análise sistemática do direito positivo pátrio consegue-se 

vislumbrar a existência de vários princípios jurídicos que sustentam todo o 

ordenamento jurídico. 

Alguns desses princípios jurídicos estão explícitos no direito formal positivo e 

outros estão apenas implícitos, mas é inegável a admissão da existência, tanto dos 

princípios explícitos quanto dos implícitos. 

Para Pereira125, deve o Direito de Família se balizar nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e no princípio da afetividade, tornando-se o afeto um 

valor jurídico, “a partir do momento que as relações de família deixam de ser 

essencialmente um núcleo econômico e de reprodução”.  

No entender do referido autor, o afeto elevou-se de valor jurídico à categoria 

de princípio jurídico (o princípio da afetividade), sendo por ele sustentado que a 

legislação civil pátria não é capaz de solucionar todos os problemas relacionados ao 

Direito de Família, havendo então uma premente necessidade de se recorrer à 

principiologia jurídica. Nesse contexto, Pereira126 afirmou de maneira expressa que 

“o princípio da afetividade, associado aos outros princípios, fez surgir uma outra 

compreensão para o Direito de Família, instalando novos paradigmas no sistema 

jurídico pátrio”. 

Destarte, vislumbra-se a existência do princípio jurídico da socioafetividade – 

e não da afetividade porque não se pode exercer a afetividade fora da sociedade, na 

concepção aristotélica – de maneira implícita em nossa Constituição Federal, que dá 

sustentação à teoria da parentalidade socioafetiva. Os fundamentos para tal 

vislumbre estão principalmente nos art. 226 e 227 de referida Constituição.   

Ao encontro desses argumentos, Dias127 afirmou que “foi o princípio da 

afetividade que autorizou e deu sustentação à construção da teoria da parentalidade 

socioafetiva”. 

                                                 
125 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Uma principiologia para o direito de família. Revista Jurídica Luso-
Brasileira, ano 1, n. 1, p. 1871-1893, 2015 Disponível em: 
<https://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2015/1/2015_01_1871_1893.pdf>. Acesso em: 25 set. 
2018. 
126 Ibid. 
127 DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto: questões jurídicas. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 34. 
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Dessa maneira, fundamentam a existência do princípio jurídico da 

socioafetividade, a igualdade entre os filhos independentemente de sua origem, 

pouco importando se advindos de pais civilmente casados ou não ou se havidos por 

adoção (art. 227, § 6º) e o direito à convivência familiar (art. 227, caput). Note-se que 

a Constituição Federal faz menção à convivência familiar e não à convivência com 

genitores biológicos ou registrais. Também o princípio da igualdade entre os 

cônjuges e companheiros (art. 226, § 5º) fundamenta de igual maneira a existência 

do princípio jurídico da socioafetividade na Constituição Federal. 

No mesmo sentido do até aqui exposto, Lôbo128 afirma que sob o prisma 

jurídico, a afetividade constitui um princípio constitucional e não apenas uma petição 

de princípio, nem fato exclusivamente sociológico ou psicológico. Referido autor 

assevera que “Na maioria dos casos, a filiação deriva-se da relação biológica; 

todavia, ela emerge da construção cultural e afetiva permanente, que se faz na 

convivência e na responsabilidade”.  

Por isso, é correto afirmar, que a origem do filho, atualmente, não pode ser 

parâmetro para seu tratamento, pois um tratamento com base nesse critério levaria 

à afetação clara e evidente do princípio da isonomia ou da vedação à discriminação 

e hierarquização entre espécies de filiação. Ademais, após a entrada em vigor da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, os “diversos tipos de filhos” existentes 

foram abarcados pelo princípio da isonomia e mais especificamente pelo princípio da 

vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação. 

Por outro lado, quando se fala em convivência familiar, não se pode olvidar 

que o conceito de família tem sofrido diversas modificações, transmudando-se da 

família patriarcal para uma família que tem por objetivo agregar. Com efeito, sobre o 

tema afirmou Dias129 que “a nova família estrutura-se nas relações de autenticidade, 

afeto, amor, diálogo e igualdade”. Assim, pode-se afirmar que o conceito de família 

atual tem mais ligação com a cultura do que com a natureza (bios) dos seres 

humanos. 

Diante disso, não se pode confundir as descendências biológicas, “filiações” 

registrais e filiações socioafetivas. As duas primeiras têm ligações íntimas com a 

família patriarcal, conectadas à noção de legitimidade que o matrimônio atribuía à 

                                                 
128 LÔBO. Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. 2011. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/princ%C3%ADpio-jur%C3%ADdico-da-afetividade-na-
filia%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 26 set. 2018. 
129 DIAS, op. cit., p. 29. 
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filiação. Já as filiações socioafetivas estão atreladas ao novo conceito de família 

(agrupamento entre indivíduos que tenham uma relação íntima e social de afeto, 

cujo objetivo é o desenvolvimento sadio da personalidade de cada um de seus 

membros), onde os laços afetivos são de extrema importância. 

Nesse sentido, Valadares130 afirmou que a família deixou de ser sinônima de 

casamento e que o casamento deixou de se caracterizar pela diversidade de sexo, 

asseverando que “a família se tornou locus para o desenvolvimento da afetividade, 

dignidade e da personalidade de seus membros”. 

Por causa dessa mudança que decorre da evolução social, o dicionário 

Houaiss alterou e atualizou o conceito de família nele contido. Antes conceituava 

família como um "Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (especialmente o 

pai, a mãe e os filhos) [...]" e agora conceitua família como sendo o “Núcleo social de 

pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e 

mantém entre si uma relação solidária”131. 

Por todas as razões até aqui expostas, pode-se afirmar que a certeza da 

origem genética ou mesmo o estabelecimento de relações paterno-filiais ou 

materno-filiais matrimonializadas não é suficiente para fundamentar hodiernamente 

a filiação, eis que outros são os valores que passaram a dominar esse campo 

relacional, estando então o novo conceito de família (que engloba a filiação) fundado 

na socioafetividade (considerada como princípio jurídico), cuja definição será melhor 

analisada a seguir. 

 

3.3.2 A socioafetividade como fato social e cultural 

O indivíduo humano ao nascer necessita de cuidados extremamente vitais 

para manutenção de sua vida. Esse indivíduo, recém-chegado ao mundo, é 

totalmente dependente de outrem para subsistir. 

Para que tal indivíduo consiga se proteger e se alimentar, são necessários 

cuidados durante um grande lapso temporal, o que não se observa em nenhuma 

outra cria de qualquer outra espécie. 

                                                 
130 VALADARES, Maria Goreth Macedo. Multiparentalidade e as novas relações parentais. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 26. 
131 Dicionário reformula conceito de família. IBDFAM, 2016. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5990/Dicion%C3%A1rio+reformula+conceito+de+fam%C3%ADlia>
. Acesso em:  24 mar. 2018. 
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Nasce então um ser biológico, que ao mesmo tempo é um indivíduo social 

(na concepção aristotélica de sociedade) e cultural. Coaduna com essa afirmação a 

afirmação feita por Sarmento132 de que “a pessoa é um ser social e enraizado”. Mas 

como saber ao certo onde acaba a “natureza” e começa a “cultura”? O fato natural 

da consanguinidade seria a antessala do fato cultural da socioafetividade? 

Falando sobre a evolução do ser humano, Del Percio133 aponta um problema 

evolutivo da espécie pré-humana (que andava de quatro patas e paria suas crias 

aos quatorze meses) para explicar a atual dependência do bebê com sua mãe (que 

agora tornou-se bípede e não mais pode alojar suas crias por tantos meses em seu 

ventre). Referido autor afirma que a necessidade do parto antes que o feto tivesse 

condições mínimas de sobreviver sem cuidados intensos, criou uma total 

dependência entre mãe e filho e que “essa dependência do bebê com sua mãe 

constituiria um vínculo originário que tornaria impossível viver logo em total 

desvinculação com a sociedade”. 

Numa primeira análise, crê-se que o homem natural sem a cultura não 

constitui família; apenas procria. É com a inserção da cultura no mundo natural do 

ser, que se torna possível a constituição de família, desvinculada da mera 

procriação. 

Grosso modo, pode-se afirmar que o fato natural da consanguinidade seria a 

antessala do fato cultural da socioafetividade. Diz-se grosso modo, porque em 

verdade é de suma importância para o ser humano a socioafetividade, eis que 

somente sua procriação é fato que depende necessariamente de complementação 

em virtude da dependência do bebê com outrem, já que a genitora humana, como 

visto, por ser bípede não mais pode alojar suas crias por tantos meses em seu 

ventre (problema evolutivo da espécie pré-humana).  

Destarte, pode-se afirmar que são vitais para a sobrevivência e 

desenvolvimento do indivíduo humano, tanto o aspecto material (físico) como o 

aspecto afetivo, ambos em termos de cuidados.  

Outrossim, cabe um outro destaque nesse ponto: o afeto em si não importa 

muito para mundo do Direito, da mesma maneira que não era importante a religião 

(considerada em si mesma) para constituir vínculos familiares nas sociedades 

                                                 
132 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2004, p. 215. 
133 DEL PERCIO, Enrique. A condição social, consumo, poder e representação no capitalismo 
tardio. Tradução de Ana Paula Cacho e Gustavo Borges. São Paulo: Ed. Lexia, 2014, p. 52. 
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antigas. O que importa para o mundo do Direito são as relações sociais, que nas 

sociedades antigas eram de natureza religiosa e hodiernamente consistem na 

socioafetividade. 

Sobre o tema, Coulanges134 afirma que não foi a religião que criou a família, 

mas foi ela que deu regras à família, “resultando daí que a família antiga recebeu 

uma constituição muito diferente da que teria tido se houvesse sido constituída 

baseando-se apenas nos sentimentos naturais”. 

Então a religião criou regras para as sociedades antigas, mas para a 

normatividade jurídica, interessou as relações sociais advindas dessa criação. 

Nesse sentido, Coulanges135 afirmou que “o parentesco e o direito à herança serão 

regulamentados, não pelo nascimento, mas pelos direitos de participação no culto, 

de acordo com o que a religião estabeleceu”.  

O que se tinha então nas sociedades antigas (as do Império Romano e as 

que tiveram existência na Idade Média) era um outro conceito de família que, como 

dito antes, primava pelo relacionamento de pessoas que tinham a mesma religião e 

cultivavam os mesmos deuses. Destarte, esse modelo de família antiga, não custa 

relembrar, foi definido por Coulanges136: “uma família era um grupo de pessoas às 

quais a religião permitia invocar os mesmos manes, e oferecer o banquete fúnebre 

aos mesmos antepassados”. 

Parece claro que o conceito de família foi desconstruído e reconstruído ao 

longo dos tempos. Atualmente o conceito de família passa obrigatoriamente pela 

socioafetividade e, por isso defende-se que o direito ao convívio familiar afetuoso é 

um direito fundamental das crianças, adolescentes e jovens, pois sem essa 

socioafetividade eles “morrerão”. E aqui utiliza-se a expressão “morrerão” no sentido 

de morte interior da criança, do adolescente e do jovem. Anote-se ainda, que o 

convívio familiar também é um direito fundamental dos adultos, com a diferença de 

que a carga afetiva destinada a eles é menor se comparada com a carga afetiva 

dispensada àqueles que estão no estágio de desenvolvimento da personalidade. 

Ademais, ainda é possível que existam consequentes problemas 

psicológicos advindos dessa falta de socioafetividade, pois grande parte dos traços 

                                                 
134 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. 
São Paulo: EDAMERIS, 1961, p. 59. 
135 Ibid., p. 58-59. 
136 Ibid., p. 59. 
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mentais que o indivíduo humano tem, são inseridos em sua mente através do 

contato com os demais membros da sociedade, ou seja, durante sua socialização. 

Nesse sentido que Del Percio137 lembra que: 

 

A maioria dos traços mentais que consideramos constituintes da 
mente humana não se encontram presentes, a menos que sejam 
colocados ali pelo contato comunicativo dos demais. 

 

  Com efeito, diante dessa breve introdução, passa-se agora a 

analisar a socioafetividade como fato social e a “definição” da expressão 

“sociedade”, com a abordagem das concepções existentes acerca de tal conceito. 

 

3.3.3 A socioafetividade como fato social e a “definição” do vocábulo sociedade 

 

Afirma-se que o indivíduo humano, ao nascer torna-se um ser social, porque 

esse indivíduo já nasce com uma espécie de relação consigo mesmo e com os 

demais membros da sociedade. Isso quer significar que o indivíduo tem uma 

existência “forte”, considerada dentro da sociedade, que existe na realidade, mas 

sua existência ocorre de maneira “fraca”, pouco importando a vontade dos 

indivíduos em querer viver em sociedade. Anote-se que essa afirmação encontra 

fundamento tão somente na concepção aristotélica de sociedade.  

Mas então, o que significa o vocábulo “sociedade”? 

A busca de definições para vocábulos é tarefa árdua para os cientistas em 

todos os ramos do conhecimento. Grande parte da comunidade científica tem como 

primeiro objetivo a elaboração de definições, sustentando que somente se pode 

fazer ciência dessa maneira. 

Entretanto, existem palavras cuja definição parece ser impossível. 

Corroborando com esta afirmação, Del Percio138 sustenta que a definição de coisas 

importantes como sociedade, liberdade e felicidade são impossíveis, afirmando 

referido autor que “definir implica pôr um fim, delimitar, e quando o objeto é algo tão 

renomado e encerra tal carga valorativa, toda suposta definição está impregnada de 

uma ideologia”. 

                                                 
137 DEL PERCIO, Enrique. A condição social, consumo, poder e representação no capitalismo 
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Destarte, o nobre autor prefere analisar os pressupostos ou 

condicionamentos ideológicos construídos com o passar dos tempos. Com esse 

enfoque, Del Percio139 traz três grandes concepções acerca da palavra “sociedade”: 

 

1ª) Para uns, a sociedade como tal não existe. Somente existem os 
indivíduos concretos: Juan, Marcela, Pedro ou Sebastián, e nada nos 
autoriza a sustentar a existência de uma sociedade que, enquanto 
tal, não pode ser vista, tocada, percebida de nenhum modo. [...] 
2ª) No extremo oposto encontramos aqueles que pensam que a 
sociedade é o que realmente existe e que os indivíduos não são, 
senão partes ou produtos dessa entidade. A sociedade seria uma 
sorte de organismo vivente, um todo orgânico, similar a um corpo 
humano, e os indivíduos seriam os membros desse corpo. [...] 
3ª) Uma posição intermediária e, a meu juízo, que supera as 
anteriores é a que se deriva do pensamento aristotélico. Segundo 
esta, a sociedade tem existência real, entretanto, não substancial, 
senão acidental relacional ou de ordem. [...] 

 
Em relação a essa terceira concepção, Del Percio afirma que quem existe 

por si mesmos são os indivíduos (senão também, o indivíduo existe não como uma 

substância acabada, mas, com relação consigo mesmo, com os demais e com o 

cosmos), todavia, sem significar com isto, que a sociedade não tenha nenhum tipo 

de existência na realidade. Afirma referido autor que o que ocorre, é que seu modo 

de existência não é tão “forte” com o do indivíduo, senão que “acede” a essa 

existência. Destarte, nessa concepção – a qual se filiou Del Percio – consegue-se 

formular a ideia de que se um indivíduo é seu corpo, ele só existe porque vive em 

sociedade. 

Cabe aqui anotar também a posição de Fernandes140 sobre o tema, que se 

filia à segunda concepção: 

 

A interação social é, essencialmente, uma realidade dinâmica. 
Compreende diferentes probabilidades dinâmicas de 
interdependência, dos indivíduos entre si, de suas atividades, 
reações, ações e relações sociais, ou das categorias e 
agrupamentos de que fazem parte. Assim, as partes e o todo 
constituem-se reciprocamente, modificam-se no mesmo processo em 
que se formam. 
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E, Fernandes141 fundamenta sua posição ao conceituar a existência social, 

afirmando que a interação social é uma realidade dinâmica e que existir socialmente 

“sempre significa, de um modo ou de outro, compartilhar de condições e situações, 

desenvolver atividades e reações, praticar ações e relações que são 

interdependentes e se influenciam reciprocamente.” 

Apesar da existência de diferentes posições doutrinárias, crê-se que a 

melhor ideia de concepção de sociedade está na terceira concepção (a aristotélica), 

que se consolida na existência “forte” dos indivíduos, o que não significa que a 

sociedade não tenha existência real, mas sim uma existência “fraca”, pois sem os 

indivíduos, a sociedade realmente não existiria. Seria como comparar a sociedade 

com as cores existentes e os indivíduos com os objetos. Exemplificando, a cor azul 

só terá substancialidade se existir um objeto que possa ter essa cor azul. Dessa 

maneira, a cor por si só não tem uma existência real, mas sim uma existência “fraca” 

(como a sociedade por si só também não existe), ficando a existência “forte” para os 

objetos. 

Nesse sentido, afirmou Aristóteles142 que o homem é um ser político que tem 

em seu íntimo a convivência social. Veja-se: 

 

Não menos estranho seria fazer do homem sumamente feliz um 
solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a 
condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em 
sua natureza o viver em sociedade. Por isso, mesmo o homem bom 
viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são 
boas por natureza. 
 

Outro ponto a se destacar é que a existência da sociedade também não 

depende da vontade dos indivíduos. Dessa maneira, mesmo que todos os indivíduos 

fizessem um acordo para que não vivam mais em sociedade, eles ainda 

continuariam a viver em sociedade. Nas palavras de Fernandes143, “o homem se 

constitui como ser social no mesmo processo por meio do qual se constitui a 

sociabilidade”. 

                                                 
141 FERNANDES, Florestan. Sociologia. In: IANNI, Octavio. Sociologia crítica e militante. São 
Paulo: Ed. Ática, 1986, p. 16.  
142 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão 
inglesa de W.D. Ross. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 212. 
143 FERNANDES, Florestan. Sociologia. In: IANNI, Octavio. Sociologia crítica e militante. São 
Paulo: Ed. Ática, 1986, p. 16. 
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Com essas afirmações, torna-se possível o raciocínio de que a afetividade 

sempre será exercida em sociedade, eis que não é opcional viver ou não em 

sociedade, o que torna o termo socioafetividade necessário para conceituar a 

afetividade exercida por quem quer que seja. Destarte, nesse sentido afirma Del 

Percio144 que “as relações humanas, em geral, existem mais além da vontade ou da 

inteligência dos sujeitos relacionados; não são uma pura criação dos membros da 

sociedade [...]” 

Como visto acima, a definição de sociedade diz-se impossível. Existem as 

concepções acima citadas (onde se pode filiar a uma ou a outra) para que seja dado 

um norte na interpretação de seu significado, mas não existe uma definição 

elaborada que realmente traga à tona a carga valorativa dessa expressão. 

Pode-se sintetizar, entretanto, as análises até aqui feitas dizendo que só há 

relação social se aqueles que se relacionam o fazem dentro de determinada cultura, 

seguindo as regras e costumes de determinada sociedade, eis que, como dito, o 

homem natural sem a cultura não constitui família; apenas procria. Em outras 

palavras, pode-se afirmar que é com a inserção da cultura no mundo natural do ser, 

que torna-se possível a constituição de família, desvinculada da mera procriação. 

Ademais, é possível a conclusão de que toda afetividade exercida é 

socioafetividade (e, por isso que até aqui a referência feita disse respeito à 

socioafetividade), porque sempre será exercida em sociedade e os requisitos para a 

existência dessa socioafetividade serão vistos mais adiante. 

Diante desse arrazoado, passa-se doravante a analisar agora a socialização 

do indivíduo em busca das razões pelas quais a socioafetividade deve ser 

considerada também um fato cultural. 

 

3.3.4 A socioafetividade como fato cultural: a socialização do indivíduo e o papel da 

endoculturação 

 

Em uma primeira análise, pode-se dizer que a socialização consiste num 

processo que capacita o indivíduo para exercer papéis socialmente determinados. E 

essa socialização está doutrinariamente dividida em primária e secundária, cujos 

conceitos e características serão estudados a seguir. 
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Ao definir a socialização, Del Percio145 afirma que “viver em sociedade 

implica incorporar e aceitar uma série de conhecimentos, crenças, normas, valores, 

ritos, gostos e preferências”. 

Entretanto, quem nos ensina e transmite esses conhecimentos? São os 

demais indivíduos da sociedade? São os cientistas? São os estudiosos? Ademais, 

porque é tão difícil responder a indagação de como o homem aceita como corretos 

os elementos culturais impostos pela sociedade? 

A subjetividade presente entre o “bom” e o “ruim”; no “certo e o “errado”, leva 

à conclusão de que os conhecimentos transmitidos serão aceitos se intimamente o 

indivíduo reconhecer a validade daqueles conhecimentos. E, essa aceitação ainda 

pode ser abandonada quando o indivíduo mudar sua concepção de validez sobre 

aquilo. 

Explica-se melhor com um exemplo. Se o indivíduo acha que dar uma 

palmada em um filho é válido para sua educação, ele aceitará o conhecimento 

transmitido por outros indivíduos da sociedade e assim procederá. Entretanto, ao 

conceber posteriormente a ideia de que aquela palmada não educa e sim pode 

machucar a criança (fisicamente e/ou psicologicamente), ele pode abandonar esse 

conhecimento transmitido (“dê a palmada para educar”) por não ser mais válido em 

seu íntimo.  

E esse abandono do conhecimento transmitido pode ocorrer por causa de 

novos conhecimentos transmitidos; pelo experimento infrutífero daquela ação (no 

caso acima, dar a palmada com finalidade educacional) e também pela instrução, 

leitura e desenvolvimento intelectual, que não deixam de ser novos conhecimentos 

transmitidos, agora por textos e conselhos profissionais. 

Destarte, isso é o que ocorre também com a socioafetividade familiar, onde 

culturalmente é aceito que o “pai e mãe são aqueles que criam”. Essa aceitação 

ocorre intimamente porque o indivíduo acha válido aquele conhecimento transmitido 

e aceita sem titubear que, criar um filho como sendo seu (tratamento), oferecendo-

lhe amor, carinho e total contribuição para sua socialização completa, efetivamente o 

tornará seu filho. 

Nessa seara, sabe-se que os costumes constituem uma base que tem sua 

solidez até a modificação do “sentimento de obrigatoriedade” da sociedade e que 
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essa mutabilidade está cada vez mais intensa em face da intensidade das 

comunicações nos dias atuais, fazendo com que novos costumes se alastrem em 

pouco tempo. Anote-se, entretanto, que existe um problema na questão da 

comprovação do costume, qual seja, seu elemento psicológico, pois não é possível 

provar objetivamente sua existência já que não existe a possibilidade de ser provar 

algo que é “sentido” como obrigatório. 

Nesse ponto, cabe aqui trazer à baila a noção da expressão 

“endoculturação” ou “enculturação”, cujo conceito designa o processo de 

ajustamento de respostas individuais aos padrões da cultura de uma sociedade. 

Veja-se o significado dessa expressão nas palavras de Mello146: 

 

O processo de endoculturação (ou enculturação), apesar de 
estender-se por toda a vida do indivíduo, apresenta variações e 
intensidades diversas. Na infância ele se reveste de muita 
importância. É nela que ocorrem as primeiras experiências e 
contatos com a cultura. A criança, então, assemelha-se a uma 
esponja – absorve toda experiência cultural: adquire os 
condicionamentos fundamentais, como hábitos de comer, dormir, 
falar, pensar. Alguns chegam a dizer que a criança nasce sem 
personalidade. É com a endoculturação que o indivíduo vai 
modelando sua personalidade, mas a endoculturação não termina na 
infância. Ela perdura por toda a vida. 

 

Em outras palavras, a endoculturação é responsável por ajustar o membro à 

sociedade em que vive, moldando (desde os primeiros anos de sua vida) seu 

comportamento através da aceitação de valores de sua cultura, até que sejam 

atingidos padrões socialmente aceitos. Assim, a endoculturação é responsável pela 

individualização do ser humano, na medida em que cada um dos indivíduos 

receberá ajustamentos particulares. 

 Com esse enfoque, afirma Mello147 que:  

 

Nos primeiros anos o homem tem na endoculturação um processo 
forçado de formação; mais tarde, este processo se torna maleável e 
converte-se em um misto de formação e de reformulação, de 
conhecimento e de recondicionamento. 

 

Nesse contexto, faz parte da endoculturação a transmissão cultural da 

socioafetividade familiar, que se fundamenta na construção de uma base sólida para 
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a constituição de família, das relações de parentesco e da filiação, porque é 

culturalmente ensinado ao indivíduo que o pai e mãe são aqueles que criam e não 

os responsáveis pela procriação. De outra banda, também através da 

endoculturação, o filho absorve essa cultura (se individualizando), aceita em seu 

íntimo a condição de filho e passa a pensar de acordo com essa cultura transmitida 

durante as socializações primária e secundária, que serão estudadas a seguir, num 

processo de formação e reformulação. 

 

3.3.4.1 A socialização primária 

 

Essa espécie de socialização está diretamente relacionada com a 

infância. Nas palavras de Del Percio148 ela é a forma em que este processo afeta a 

pessoa em sua infância “desde o momento de seu nascimento (ou desde sua 

concepção, segundo alguns) e por meio do qual se converte em membro da 

sociedade”. 

Dito isso, analisar-se-á em seguida as características dessa socialização 

primária, quais sejam: a) grande carga afetiva; b) identificação automática; e, c) 

abstração progressiva. 

A característica da grande carga afetiva está relacionada com a 

interligação afetiva (adesão emocional) entre a criança recém-nascida e aquelas 

pessoas muito próximas a ela, que em regra são seus genitores e parentes, que são 

designados como “outros significantes”. 

Sobre essa característica, Del Percio149 assevera que: 

 

Como consequência desta adesão emocional, o menino tende a 
identificar-se com outro significante, isto é, tende a ver a si mesmo e 
a ver a realidade tal como a enxerga, por exemplo, seu pai. Uma vez 
que se produz dita identificação o indivíduo aceita os papéis e 
atitudes que observam em seus superiores, internalizando-os e a 
apropriando-se deles. Por esta identificação com outros significantes, 
o bebê se identifica consigo mesmo. Em outras palavras desenvolve 
uma personalidade integrada. Vale dizer que o eu do bebê, de certo 
modo, não faz, senão refletir as condutas que para com ele tiveram 
os outros significantes. 
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Merece destaque essa característica porque durante a socialização primária, 

a socioafetividade é baseada levando em consideração uma alta incidência afetiva, 

cuja interligação entre aquele que está na fase inicial da socialização e seus pais, na 

figura dos outros significantes, será importantíssima para o desenvolvimento da sua 

personalidade e para sua proteção. 

Nesse contexto, deve-se destacar que o bebê se identifica consigo mesmo 

em decorrência da identificação que ele observa nos “outros significantes” e isso, 

pode acarretar vários problemas relacionados com crianças que vivem sem essa 

figura do “outro significante” ao lado. 

Fazer com que uma criança seja afastada de seu “outro significante” para ter 

que, por exemplo, forçosamente conviver com seu genitor pode mudar essa 

identificação que ocorreria naturalmente entre as figuras do filho e de seus pais. E 

isso se deve ao simples fato de que as pessoas são diferentes, tiveram diferentes 

atitudes basilares nas quais se espelharam em suas próprias socializações 

primárias. 

Assim, nos parece que para evitar desvios na personalidade da criança, é 

latente a necessidade de que durante a socialização primária, a socioafetividade 

seja especialmente prestigiada, pois somente assim a criança conseguirá identificar-

se consigo mesmo e desenvolver uma personalidade integrada. 

Como não é dado às crianças a opção de escolher qual o exemplo a ser 

seguido (e isso ver-se-á na próxima característica), e para que se consiga evitar uma 

séria confusão na formação da personalidade da criança, parece plausível a imersão 

desse indivíduo na cultura dos pais que estão disponibilizando afetividade e 

ofertando sua proteção, porque essas características é que serão absorvidas e 

repassadas às suas próximas gerações. 

Note-se que caso exista socioafetividade latente por parte do(a) genitor(a), 

ainda que a criança esteja sendo cuidada com mais afetividade por outrem, também 

serão importantes as características absorvidas desse genitor, que de certa maneira 

não deixou de ser pai ou mãe.  

Isso importa dizer, que a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

“filiação” registral e sobre a descendência biológica somente deverá ocorrer quando 

inexista socioafetividade por parte dos genitores ou pais registrais, podendo ocorrer 

a existência de duas ou mais filiações socioafetiva, sempre em respeito ao direito da 

personalidade à verdadeira identidade pessoal do filho. 
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A segunda característica da socialização primária é a identificação 

automática. Sobre essa característica, Del Percio150 diz que a criança não tem 

nenhuma possibilidade de eleger seus outros significantes e, como resultado, a 

identificação com eles ocorre automaticamente, onde os papéis e atitudes 

observados são para a criança os únicos papéis e atitudes possíveis, asseverando 

que o “mundo” transmitido pelos mais velhos, é o mundo (único). Ademais, afirma 

referido autor, que “as pautas internalizadas na socialização primária se implantam 

na consciência com muito mais força que as internalizadas na socialização 

secundária”, o que torna ainda mais importante primar pela presença da 

socioafetividade familiar nessa fase. 

Nas palavras de Mello151, essa impossibilidade de eleição dos outros 

significantes ocorre em decorrência de uma imposição cultural sobre o indivíduo, 

que nessa idade não tem discernimento para fazer escolhas. Veja-se: 

 

A rigor o processo de endoculturação, mormente nos primeiros anos, 
reveste-se de um caráter de imposição da cultura sobre o indivíduo. 
Tanto isso é verdade que os recém-nascidos jamais escolhem os 
valores culturais que pretendem assimilar. Isto seria impossível, 
mesmo porque não podemos conceber opção em uma criancinha 
que não conhece sequer o dispositivo simbólico de sua cultura.  

 

Como a criança não pode escolher os valores culturais que serão por ela 

internalizados, tem-se que essa caraterística de identificação automática é inata do 

indivíduo. Melhor explicando, se não existe a possiblidade de eleição dos outros 

significantes, cabe ao Estado tão somente o reconhecimento da identificação 

automática e da eleição do outro significante, que corresponderá à figura materna ou 

paterna. Assim, vislumbra-se aqui o primeiro fundamento para considerar o direito 

do filho de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre as demais como 

um direito da personalidade.  

Destarte, diante dessa impossibilidade de eleição de seus outros 

significantes a criança fala na terceira pessoa. Assim, quando a mãe diz à criança: 

“não faça isso” e sua avó em seguida diz: “deixa ele, pois é só uma criança”, a 

criança observadora repete (quando repreendido em outra ocasião por sua mãe): 

“deixa ele” e não “me deixe” como seria correto. 
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tardio. Tradução de Ana Paula Cacho e Gustavo Borges. São Paulo: Ed. Lexia, 2014, p. 58. 
151 MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002, p. 88. 



91 
 

Diante das atitudes observadas serem as únicas existentes para a criança, 

esta etapa se denomina “estado do espelho”. Sobre essa etapa, Del Percio152 assim 

se manifesta: 

 

Em outros termos, a criança nesta etapa chamada estado do 
espelho, ao reconhecer sua própria imagem refletida no outro, se 
identifica narcisicamente com essa imagem. Ao produzir-se o jogo de 
reflexos ou “clivagem” entre sua consciência e sua imagem devolvida 
pelo outro significante, não há propriamente subjetividade, pois esta 
implica necessariamente uma delimitação ou separação (e não 
identificação) com o outro. Por isto, diria Lacan, a criança lhe ocorre 
o que acontece ao psicótico: é incapaz de situar-se ele mesmo ou os 
demais, e em geral, fala na terceira pessoa. 

 

Por fim, a terceira característica da socialização primária é a abstração 

progressiva, que consiste na internalização que a criança deve fazer sobre as 

corretas regras de condutas sociais a serem seguidas. Dessa maneira, 

progressivamente a criança conseguirá estabelecer quais são as regras que a 

sociedade considera corretas. 

Para melhor ilustração, utilizar-se-á o exemplo de Del Percio153 sobre a 

característica da abstração progressiva: 

 

Vejamos como aprendeu Carlitos a não entrar enlameado na sala de 
estar:  
1. Na sexta Carlitos volta do jogo e ao entrar enlameado na sala de 
estar sua mãe o repreende. Carlitos infere: “Mamãe está chateada 
comigo porque entrei enlameado na sala de estar”.  
2. No sábado Carlitos volta a entrar enlameado, a mãe volta a 
repreendê-lo e Carlitos, com grande inteligência e irrefutável lógica, 
infere: “Mamãe se aborrece comigo cada vez que entro enlameado 
na sala de estar”.  
3. No domingo Carlitos fica aos cuidados de seus avós. Como por 
regra geral lhe consentem tudo, Carlitos não toma maiores 
precauções ao entrar na casa. Enlameia a almofada e seus avós o 
repreendem. Descobre Carlitos: “Os avós se chateiam comigo se 
entro enlameado na sala de estar”. 
4. Na semana seguinte ele vai jogar na casa de seus primos. Repete-
se a situação com seus tios e Carlitos diz a si mesmo: “Meus tios 
também se chateiam quando faço isso”. 
5. Portanto, deduz: “Todos se chateiam comigo quando entro 
enlameado na sala de estar”. 
6. Com essa lógica impecável que vem desenvolvendo Carlitos dá 
agora um salto. Passa dos personagens concretos que se molestam 
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com sua conduta, e mediante um exercício de abstração realizado a 
partir da generalização alcançada no ponto anterior elabora a norma: 
“Não devo entrar enlameado na sala de estar”. 

 

Com efeito, a lógica de Carlitos nos leva à conclusão de que existiu uma 

generalização dos “outros significantes”, que outrora eram somente pessoas muito 

próximas à criança, especialmente seus pais. Dita de outra forma, a identificação da 

criança que ocorria socialmente num campo pequeno de abrangência (somente na 

família), passa a ocorrer em relação à sociedade em geral, com outros significantes 

não especificados. 

Ao analisar a lógica desenvolvida pelo menino Carlitos, Del Percio154 

observa que: “agora a identificação se dá não somente com os outros significantes 

específicos, senão com uma generalidade de “outros”; isto é, com a sociedade”. 

Nessa fase (em torno de cinco anos), a criança entra em uma nova instância 

psíquica com abandono de parte do mundo exterior e observação do seu próprio 

“eu”. 

A internalização do “outro generalizado” pela criança põe fim a essa 

socialização primária e a partir desse momento a criança, que fazia parte da 

sociedade num campo restrito de abrangência, passa a ser considerada membro da 

sociedade num campo mais amplo (porque no campo restrito já era considerada 

como integrante da sociedade) e com uma personalidade mais desenvolvida. 

Sobre o fim da socialização primária e início da secundária, Del Percio155 

assevera que a primária se considera finalizada quando já se internalizou o conceito 

do “outro generalizado” na consciência do sujeito, estando esse indivíduo capacitado 

para ser um membro efetivo da sociedade (em geral). Destarte, referido autor afirma 

que: “em princípio, se esta socialização foi exitosa, o sujeito possui, então, uma 

personalidade integrada, contínua e estável”. 

Nesse contexto, o êxito da socialização do indivíduo na socialização primária 

(que significa uma somatória de grande carga afetiva, identificação automática com 

os outros significantes e da abstração progressiva) somente ocorrerá como a 

presença dos outros significantes que dispensem afetividade à criança. Esse mesmo 

êxito servirá de fundamento para que a personalidade da criança seja íntegra, 
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contínua e estável, conforme bem asseverou Del Percio, corroborando com o 

entendimento de que o direito do filho de requerer a sobreposição da filiação 

socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência biológica constitua um 

direito da personalidade. Melhor explicando, o êxito da socialização do indivíduo na 

socialização primária constituirá um mínimo indispensável para o conteúdo da 

personalidade da criança, o que representa a característica da essencialidade dos 

direitos da personalidade.  

Não é demais lembrar que a socialização continuará a ocorrer, pois o 

indivíduo humano está em constante processo de modificação e essa socialização 

ocorre independentemente de sua vontade. Entretanto, não mais na fase de 

socialização primária, mas sim na fase da socialização secundária, cuja análise será 

feita a seguir.  

 

3.3.4.2 A socialização secundária 

 

Em termos gerais, a socialização secundária se dá em continuidade da 

socialização primária. Isso leva à conclusão de que ambas as socializações em 

verdade são uma só: na fase inicial chama-se socialização primária e na fase mais 

avançada, chama-se socialização secundária.  

Em algumas culturas são utilizados determinados rituais para marcar a 

transição entre uma e outra. Veja-se o que Del Percio156 escreveu sobre o tema: 

Na maioria das sociedades a transição da socialização primária para 
a secundária vai acompanhada de certos rituais. Por exemplo, até 
meados do século XX este passo se simboliza com o uso de calças 
largas nos homens e a “apresentação na sociedade” nas 
jovenzinhas. 

 

Em outras palavras, para que ocorra a socialização secundária é necessário 

um requisito denominado processo prévio de socialização primária, pois aquela se 

dá em continuação desta. Sob outra ótica, a afirmação que se extrai é a de que 

existe tão somente um único processo de socialização (que se divide em etapas 

primeira e segunda). 

Sendo assim, não existe razão para afastar a primeira pilastra de 

sustentação – extraída da característica da identificação automática na socialização 
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primária, onde inexiste a possibilidade de eleição dos outros significantes, sendo, 

portanto, inata ao indivíduo referida identificação – que possibilitou a consideração 

de que o direito do filho de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre as 

demais seja um direito da personalidade. 

Com efeito, os responsáveis pela socialização secundária vão variar de 

acordo com a complexidade da sociedade. Assim, quanto maior a complexidade de 

determinada sociedade, mais se afasta do seio da família (responsável em regra 

pela socialização primária). Entretanto, em sociedades menos complexas, a família 

também fica encarregada da socialização secundária. 

Nesse sentido, Del Percio157 assevera que: 

 

Em uma sociedade simples, com uma distribuição de conhecimento 
simples, pode ser o mesmo organismo (por exemplo, a família) o 
encarregado de ambas as socializações. Ao contrário, nas 
sociedades mais complexas, se impõe a criação de organismos 
especializados nos distintos aspectos da socialização secundária. 
Para desempenhar eficazmente esta tarefa contam com um elenco 
exclusivo especialmente capacitado. Exemplo disto são os colégios, 
as universidades, as academias, etc. 

 

Outro requisito necessário para que ocorra a socialização secundária é a 

existência de um vocabulário específico dos papéis, pois os papéis sociais 

existentes possuem um vocabulário próprio. 

Com efeito, aquele que exerce o papel de advogado na sociedade deve 

entender e saber utilizar as expressões jurídicas. O médico, deve saber e entender 

expressões técnicas de sua profissão que um carpinteiro não conseguiria entender, 

a menos que fizesse o curso de medicina. Da mesma maneira que os pais devem 

comportar-se como pais, cujo exercício comportamental exige a presença da 

socioafetividade e da proteção da pessoa dos filhos. Também deverão os filhos 

comportarem-se como filhos, e esse outro exercício comportamental também exige a 

presença da socioafetividade e do reconhecimento da “autoridade”, parceria paterna 

ou materna.  

É com esse enfoque que Del Percio158 afirma que alguém está capacitado 

para o bom desempenho de papel específico “não somente quando adquiriu as 
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habilidades necessárias, senão quando se tornou capaz de entender e usar o 

vocabulário próprio do papel em questão”. 

Por fim, o último requisito para existência da socialização secundária é a 

internalização de normas apropriadas, que ocorre juntamente com a identificação 

com o papel específico a desempenhar. Assim, as normas que são apropriadas para 

os pais estão diretamente relacionadas com a proteção da pessoa dos filhos, 

notadamente com o exercício afetuoso de direitos e deveres. 

Isso quer significar que para ser pai ou mãe não são necessários 

conhecimentos em física quântica, em economia, bem como não é necessária a 

comprovação de riqueza ou melhores oportunidades para o filho. Necessária será a 

prova do exercício afetuoso de direitos e deveres em relação aos filhos, formando-se 

uma verdadeira parceria entre os filhos e seus pais.  

Nesse contexto, uma das características da socialização secundária é a 

escassa importância do fator biológico, sendo mais importantes as habilidades e 

aptidões do que propriamente quaisquer outros elementos fisiológicos. 

Anote-se que na socialização primária também existe pouca e às vezes 

nenhuma importância do fator biológico, pois uma de suas características principais 

é a grande carga afetiva entre o indivíduo e seus outros significantes. Entretanto, 

essa é uma característica da socialização secundária no sentido fisiológico. 

Exemplificando essa característica, pode-se afirmar que os alunos de 

matemática devem saber efetuar operações aritméticas básicas antes de aprender a 

resolver uma equação. 

No exemplo citado, existe um raciocínio logicamente construído, pois aquele 

que não consegue solucionar operações básicas não conseguirá resolver as 

equações, que são mais complexas. Entretanto, levando-se em conta a existência 

de determinados interesses culturais, o raciocínio poderá ficar desprovido de lógica, 

pois o objetivo será que o acesso a determinadas posições sociais não esteja ao 

alcance de qualquer um.  

Em outras palavras, seria como se existisse uma regra de que para ser 

Presidente da República Federativa do Brasil, o cidadão devesse jogar eximiamente 

futebol. Ora, apesar do Brasil ser conhecido como o país do futebol, qual a relação 

entre essa função com as funções executivas de um Presidente da República? O 

Presidente da República pode não conseguir dar um chute sequer na bola e 

administrar um país de maneira brilhante. Mas, se existisse essa regra, o raciocínio 
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seria quebrado em função de impedir o alcance de qualquer um ao cargo de 

Presidente da República Federativa do Brasil. 

Trazendo o exemplo para o contexto do presente trabalho, não seria lógico 

exigir que os pais tenham a mesma genética dos filhos, porque para serem pais 

necessitam, como visto, o exercício afetuoso de direitos e deveres em relação aos 

filhos. 

Outra importantíssima característica da socialização secundária é a da 

escassa carga afetiva, pois, por exemplo, não é necessário que se goste do 

professor para aprender seus ensinamentos, não havendo assim grande importância 

para figura do “outro significante” nessa etapa de socialização. Nas palavras de Del 

Percio159, “a consequência mais importante desta escassa carga afetiva, situa-se na 

pouca força com que se implantam as normas e valores nesta etapa”. 

Nesse sentido, afirma Mello160 que: 

 

Não é por acaso que uma criancinha de berço indígena ou chinesa, 
de nascimento, sendo adotada por uma família brasileira de uma 
grade cidade, depois de crescida terá um comportamento tal que lhe 
fará, de fato e de direito, um brasileiro. O que evidentemente não 
aconteceria se sua família emigrasse para a mesma cidade levando 
consigo todos os elementos de sua cultura nativa. No final, ela e toda 
sua família teriam problemas de adaptação, seriam identificadas 
como índios ou como chineses. 

 

Em verdade, essa é a característica que nitidamente diferencia ambas as 

socializações, pois na socialização primária a socioafetividade é de extrema 

importância e totalmente necessária, sob pena graves transtornos terem que ser 

administrados durante a próxima socialização. Já na socialização secundária, a 

carga afetiva não desempenha papel tão fundamental como na primária.  

Isso também quer significar que a socioafetividade em termos de filiação 

deve ser analisada de forma totalmente distinta, a depender de quando ocorreu a 

sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência 

biológica. Melhor explicando, a socioafetividade deve ser intensa na socialização 

primária, de maneira que a carga afetiva seja muito grande; de outro lado, na 
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socialização secundária, a carga afetiva, apesar de ainda necessária, não precisa ter 

a mesma intensidade que outrora se requeria.  

Veja-se o que Del Percio161 sustenta sobre o tema: 

 

Isto permite afirmar que o agente encarregado de algum aspecto da 
socialização secundária não constitui um “outro significante” quase 
insubstituível, como a mãe ou o pai. De fato, parte importante da 
socialização secundária está a cargo de agentes institucionais a 
quem se encomenda a tarefa específica de transmitir determinadas 
pautas e conhecimentos. Estes agentes, ao inverso do que ocorre 
com os outros significantes durante a primeira etapa, são em 
princípio intercambiáveis. Um mestre ou um professor pode ser mais 
ou menos agradável que outro, contudo, em princípio, uns e outros 
são igualmente aptos para cumprir sua missão socializadora. 

 

Por fim, a última característica da socialização secundária é o problema do 

eu e do exercício dos distintos papéis, eis que são muitos os papéis sociais que 

devem ser desempenhados durante a socialização secundária. 

Ademais, o exercício deve ser distinto, pois a confusão durante os exercícios 

dos papéis será tida, provavelmente, como distúrbio da mente. Isso pode ser melhor 

explicado com um exemplo de Del Percio162:  

 

Hernán deve desempenhar o papel de médico em um hospital 
público e em um sanatório privado, o papel de docente universitário, 
de fanático do River, de pai de uma menina de cinco e outra de sete 
anos, de marido, de afiliado a um partido político e de aficionado de 
xadrez. Em cada um destes papéis, deve desempenhar de modo 
distinto, e, se ele se confunde, corre o risco de ser catalogado como 
louco. 

 

Dessa maneira, Hernán não poderia chegar em casa proferindo palavras de 

baixo calão com sua mulher, como se comporta no jogo de futebol do River. 

Também não pode utilizar com suas filhas termos políticos que são falados em suas 

reuniões partidárias. Caso isso ocorra, Hernán será chamado de “louco”. Frise-se 

apenas, que mesmo que Hernán exerça muitos papéis sociais, ele não deixa de ser 

ele mesmo. 

Novamente, analisando a característica no contexto do presente trabalho, 

temos que tanto os pais como os filhos devem exercem os papéis de forma distinta. 
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Não poderá o pai agir como se fosse irmão ou vizinho do filho e também o filho não 

poderá agir como se fosse neto ou sobrinho do pai, estando nessa característica o 

conceito de “posse de estado de filho”, que será estudada mais adiante.  

Com essa última característica, finalizam-se os apontamentos da primeira e 

a segunda socialização e, a partir de já, analisar-se-á os requisitos para existência 

da socioafetividade paterno-filial e materno-filial. 

 

3.3.5 Dos requisitos para a existência de socioafetividade paterno-filial e materno-

filial 

 

De início cumpre destacar que não é possível a imposição de nenhuma 

espécie de socioafetividade a ninguém. De outro lado, caso exista a socioafetividade 

na relação paterno-filial ou materno-filial, como corolário lógico, haverá direitos e 

deveres decorrentes dessas relações de parentesco constituídas, enquanto perdurar 

a socioafetividade. 

Nesse viés, a paternidade/maternidade ou filiação socioafetiva é 

demonstrada através da “posse de estado de filho” ou da “posse de estado de pai ou 

mãe”, que não foi tratada de maneira expressa pelo atual Código Civil Brasileiro. 

Entretanto, o tratamento ocorreu de forma implícita, no art. 1.605, que prevê que a 

filiação, no caso de falta ou defeito do termo de nascimento, poderá ser provada por 

qualquer modo admissível em direito. No inciso II do referido artigo, dispôs o 

legislador que essa prova por qualquer modo poderá ser feita “quando existirem 

veementes presunções resultantes de fatos já certos”. 

Sob a posse do estado de filho, Dias163 assevera que “quem se apresenta 

como filho, é assim tratado no âmbito da família e da sociedade, filho é!”, afirmando 

ainda referida autora164 que historicamente, a posse de estado de filho possui três 

elementos caracterizadores: tractatus – quando a pessoa é tratada pela família 

como filha; nomem – quando existe a utilização do sobrenome de família e fama ou 

reputatio – quando existente a reputação, a notoriedade de ser reconhecida no meio 

social como filha.  
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São também nesse sentido as palavras de Valadares165, que afirma que a 

socioafetividade em termos de filiação é “revelada pela posse de estado de filho, 

tradicionalmente comprovada pelos três elementos: nome, tratamento e fama”. 

Sobre esses elementos, pode-se dizer que o nome é o menos importante 

deles, pois o não uso do patronímico familiar não descredita a existência de relações 

paterno-filiais ou materno-filiais socioafetivas. 

Quando da abordagem do tema, Boeira166 asseverou a desimportância do 

elemento nome (nomem), afirmando que somente os requisitos trato (tractatus) e 

fama (reputatio) são suficientes para caracterizar a posse de estado de filho e que a 

doutrina reconhece majoritariamente que, “o fato de o filho nunca ter usado o 

patronímico do pai, não enfraquece a posse de estado de filho se concorrem os 

demais elementos – trato e fama [...]”. 

Ademais, deve a posse de estado de filho traduzir um comportamento 

objetivo, com o exercício efetivo de direitos e deveres, aferível através do 

comportamento exercido tanto em público, como na intimidade do lar. Anote-se 

nesse ponto que se o exercício ocorrer tão somente na intimidade do lar, ainda 

assim, poderá haver a filiação socioafetiva porque foi adotada nesse trabalho a 

concepção aristotélica de sociedade, fazendo o núcleo familiar parte integrante da 

sociedade. Assim, diante da concepção alhures de sociedade, tem-se que a fama ou 

reputação também tem pouca importância, porque mesmo que inexista a 

notoriedade social da relação, ainda assim poderá haver a filiação socioafetiva. 

Isso não quer dizer que esses elementos não sejam nada importantes. Tanto 

o nomem quando a reputatio quando presentes, confirmam com mais clareza a 

relação paterno-filial ou materno-filial advinda do tratamento (tractatus). Todavia, 

apesar da importância dos três elementos, o mais importante deles é o tratamento – 

tractatus – porque constitui a base das relações paterno-filiais e materno-filiais, onde 

a convivência familiar, somada ao tratamento recíproco entre pais, mães e filhos, 

dão suporte à existência de um estado de filiação.  

                                                 
165 VALADARES, Maria Goreth Macedo. Multiparentalidade e as novas relações parentais. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 67. 
166 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 1999, p. 63. 
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Sobre essa maior importância do tratamento na posse de estado de filho, 

Valadares167 afirma que “o tratamento é, portando, o elemento de maior relevância, 

já que sem ele não há que se falar na fama”. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Fachin168 assevera que, mesmo que seja 

prescindível o chamamento de filho, “os cuidados na alimentação e na instrução, o 

carinho no tratamento, quer em público, que na intimidade do lar, revelam no 

comportamento a base da paternidade”. 

É então importante, que exista um engajamento de mão dupla: o filho deve 

estar engajado em ser filho (com as devidas ressalvas de impossibilidade de 

manifestação de vontade) e os pais devem estar engajados em ser efetivamente 

pais, ou seja, exercendo direitos e deveres de forma estável e com habitualidade. 

Anote-se que nos casos de impossibilidade de manifestação de vontade por parte 

dos pais ou do filho, o tratamento destinado por quem não pode manifestar a 

vontade deve observar outros requisitos para que esteja configurado. Assim, um 

filho que não manifesta claramente suas vontades, mas que sempre sorri ao ver seu 

pai chegar, com certeza, o trata como pai. 

Em conclusão, pode-se dizer que existem requisitos facultativos e requisitos 

obrigatórios para configuração da relação paterno-filial ou materno-filial socioafetiva.  

São requisitos facultativos: a) nomem – quando existe a utilização do 

sobrenome de família; e b) fama ou reputatio – quando existente a reputação, a 

notoriedade de ser reconhecida no meio social como filha. 

São requisitos obrigatórios: a) tractatus – quando a pessoa é tratada 

(comportamento aferível objetivamente) pela família como filha, com o exercício 

fático de autoridade parental; b) estabilidade (condição que se mantém constante, 

invariável) da relação; c) habitualidade da relação (tempo e rotina relacionais). 

Os requisitos obrigatórios são necessários tanto para iniciar uma relação 

paterno-filial ou materno-filial quanto para mantê-la. Isso quer significar que uma 

relação dessa natureza pode ter início e sofrer interrupções. Melhor explicando, 

faltando qualquer dos requisitos obrigatórios (tratamento, estabilidade ou 

habitualidade) a relação deve deixar de produzir efeitos, ainda que por curto lapso 

temporal. 

                                                 
167 VALADARES, Maria Goreth Macedo. Multiparentalidade e as novas relações parentais. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 68. 
168 FACHIN, Luis Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 
p. 37. 
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Deixando a relação de produzir efeitos, não há mais que se falar em 

existência de relação paterno-filial ou materno-filial e quaisquer consequências 

danosas advindas dessa inexistência relacional terão de ser discutidas em sedes 

próprias, seja na esfera da responsabilidade criminal, seja na esfera da 

responsabilidade civil. 

Na esfera da responsabilidade civil tem-se que a estrutura normativa da 

responsabilidade civil traz consigo atualmente a ideia da existência tanto do dever 

de não causar dano a outrem – alterum non laedere – como do direito de não sofrer 

danos, fazendo possível a convivência harmoniosa em sociedade. 

Por tais razões, para que haja atualmente a compensação não é necessário 

que um dano seja injustamente causado. Portanto, a responsabilidade sanção 

(como punição) é só um capítulo da responsabilidade civil, que pode ter outros 

fundamentos, v.g., a equidade, o exercício de atividade de risco, a responsabilidade 

por atos involuntários e a responsabilidade decorrente da violação dos direitos da 

personalidade (conjunto de direitos inatos do indivíduo humano que prevalece sobre 

todos os demais direitos privados subjetivos e que possuem características 

próprias), sendo possível a exigência de compensação civil ainda que o dano não 

seja injustamente causado, pois em caso de violação dos direitos da personalidade 

de outrem, restaria violado também o princípio da solidariedade social, previsto no 

art. 3º, inciso I da Constituição Federal, que prevê o desenvolvimento da sociedade 

brasileira de forma livre, justa e solidária. 

Também é importante frisar novamente que podem existir mais de uma 

relação paterno-filial ou materno-filial porque essas relações não se anulam, desde 

que todas elas cumpram os requisitos obrigatórios: tratamento, estabilidade e 

habitualidade da relação. 

Coadunando com essa afirmação está o Provimento nº 63 de 14/11/2017, do 

Conselho Nacional de Justiça, que autorizou o reconhecimento voluntário da 

paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa em qualquer idade perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais. 

Referido provimento estabeleceu alguns requisitos para que a paternidade 

ou maternidade socioafetiva seja reconhecida, como por exemplo, idade mínima de 

dezoito anos para o requerente (pai ou mãe socioafetivos); que o pretenso pai ou 

mãe socioafetivos seja pelo menos dezesseis anos mais velhos que o pretenso filho; 
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a proibição de estabelecimento de maternidade ou paternidade socioafetivos entre 

irmãos e entre ascendentes biológicos/registrais. 

Outrossim, cabe o destaque do art. 14 do Provimento 63/2017, no sentido de 

que o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá 

ser realizado de forma unilateral e não poderá implicar o registro de mais de dois 

pais e de duas mães no campo “filiação” no assento de nascimento. 

Isso quer significar uma proteção contra possíveis “adoções à brasileira”, 

pois somente poderá ser realizado o reconhecimento de forma unilateral e não 

bilateral. Todavia, também é notável a existência de uma limitação quantitativa, pois, 

a norma proíbe a existência de “mais de dois pais”, e de “mais de duas mães”, o que 

em tese pode contrariar aquilo que socialmente pode ocorrer, que é a existência de 

três ou mais pais ou mães socioafetivos. 

Com esses apontamentos, segue-se então para a análise do direito do filho 

de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a 

descendência biológica como um direito da personalidade. 
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4 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA DEFINIÇÃO 

 

A atual teoria dos direitos da personalidade (que os considera como espécie 

peculiar dos direitos subjetivos), prima pelo retorno à pessoa, ao ser humano, com 

uma revalorização dos direitos humanos; com a previsão de existência de direitos 

ditos essenciais, sem os quais os demais direitos perderiam o sentido de existência 

para a pessoa. Nesse contexto, pode-se afirmar que os valores do ser humano 

como pessoa, com a finalidade de sua adequada proteção, representam os 

denominados “direitos da personalidade”. 

São nesse sentido as palavras de Fermentão169. Veja-se: 

 

A essencialidade dos direitos personalíssimos é a valoração destes 
na vida do ser humano. Se os direitos da personalidade são 
essenciais, logo são necessários e vitais para o desenvolvimento da 
pessoa humana. 

 

Anote-se, apenas para aclaramento de ideias, que encontra-se na doutrina e 

também na legislação de outros países, diversas denominações sinônimas para 

esses mesmos direitos, tais como: “direitos inatos” (v.g. Código Civil Austríaco de 

1811), “direitos originários” (v.g. Código Civil Português de 1867), “direitos 

personalíssimos” (v.g. Código Civil Alemão de 1900), “direitos essenciais da pessoa” 

(como afirmado por Orlando Gomes e Adriano de Cupis), entre outras 

denominações.  

Nesta senda, Espanés e Fernández170 afirmam que a primeira lei civil que 

tratou dos direitos da personalidade foi o Código Austríaco de 1811, que em seu art. 

16 previu que: “Todo homem tem direito inatos, evidentes pela própria razão, e por 

isso tem que ser considerado como pessoa”.  

Anos mais tarde, o Código Civil Português de 1867171 dedicou vários artigos 

para o que denominou “direitos originários”, designados, nos termos de seu art. 359 

                                                 
169 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos 
essenciais e a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar, v. 6, n. 1, 2006 p. 255. Disponível 
em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/25>. Acesso em: 14 set. 
2018.   
170 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out.2018. 
171 PORTUGAL. Código civil português. Aprovado por carta de Lei de 01 de julho de 1867, p. 67. 
Lisboa: Imprensa nacional, 1808. Disponível em: <http://www.fd.ulisboa.pt/wp-
content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf>. Acesso em: 03 out. 2018. 
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como aqueles que “resultam da própria natureza do homem, e que a lei civil 

reconhece e protege como fonte e origem de todos os outros”. Está expresso ainda 

no art. 359 do referido Codex que o direito de existência é considerado como um 

direito originário e que, nos termos do art. 360, referido direito “não só compreende a 

vida e a integridade pessoal do homem, mas também o seu bom nome e sua 

reputação, em que consiste a sua dignidade moral”. 

Outrossim, foi depois da Segunda Guerra Mundial (que perdurou no período 

de 1939 a 1945) que observou-se um explícito reconhecimento legislativo dos 

direitos da personalidade, com uma consagração expressa de referidos direitos em 

vários diplomas civis e constitucionais por todo o mundo (v.g. Leis francesas de 

17/07/1970, que previu a proteção da vida privada e de 29/07/1994, que cuidou da 

integridade física, ambas sendo incorporadas ao Código Civil Francês; Código Civil 

Espanhol que foi modificado pela Lei 13/1981, que retirou do pátrio poder os atos 

relativos aos direitos da personalidade dos filhos; Código Civil Boliviano de 1975 que 

regulou o direito à vida e protegeu os direitos da personalidade físicos e espirituais; 

Código Civil Peruano de 1984, que regulou de maneira aprofundada os direitos da 

personalidade; diversas leis Argentinas, com destaque para a lei 23592 de 1988, 

que tutelou o direito à igualdade, proibindo-se atos discriminatórios e para a lei 

24417 de 1994, que dispôs sobre a proteção contra a violência familiar que tutela a 

integridade física e psíquica ocorridas no seio familiar e também o novo Código Civil 

Brasileiro, que destinou um capítulo inteiro – com onze artigos – aos  direitos da 

personalidade). 

Em relação a essa tipificação, merecem destaques duas teorias: a) teoria 

monista; e b) teoria pluralista (também denominada atomista – algo que poderia ser 

dividido).  

Os adeptos da teoria monista entendem que existe somente um único direito 

da personalidade (um direito geral de personalidade), da mesma maneira que ocorre 

com o direito de propriedade, que ramifica uma teia de proteção de todas as 

hipóteses em que valores essenciais da pessoa humana fossem ameaçados ou 

efetivamente lesados. Dessa maneira, quando os monistas se referem em direito à 

vida e à honra, não estão falando de dois direitos da personalidade, mas de dois 

desdobramentos de um único direito geral da personalidade. Fundamentam sua 

teorização no fato de que a pessoa humana é una, estando todos seus interesses 

interligados como facetas de um mesmo prisma. 
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Como adepta dessa teoria, Moraes172 afirma que “a tutela da personalidade, 

para ser eficaz, não pode ser fracionada em diversas fattispecie fechadas, como se 

fossem hipóteses autônomas não comunicáveis entre si”, devendo tal tutela ser 

concebida “de forma unitária, dado o seu fundamento que é a unidade do valor da 

dignidade da pessoa”. 

Por outro lado, os pluralistas entendem que os direitos da personalidade são 

vários, devendo cada um desses direitos receber a tutela jurídica específica, porque 

apesar da pessoa ser una, ela possui necessidades diferentes. Assim, não haveria 

uma tutela genérica (geral) da personalidade, mas sim tutelas específicas de cada 

um dos direitos da personalidade. Anote-se que a teoria pluralista tem duas 

ramificações. Nesse sentido, afirmaram Coimbra e Quaglioz173 que a corrente 

pluralista subdivide-se em duas, “sendo que cada vertente teórica pugna pela 

tipificação das prerrogativas jurídicas personalíssimas e a outra defende uma 

pluralidade de direitos indeterminados”. 

Melhor esclarecendo o posicionamento alhures, tem-se que a corrente 

pluralista, na primeira vertente, considera que existe um número determinado de 

direitos da personalidade, com uma tipificação taxativa deles, sendo merecedores de 

tutela tão somente os direitos expressamente tipificados no ordenamento jurídico; e, 

em uma segunda vertente, propugna a existência de um rol exemplificativo dos 

direitos da personalidade, pois referidos direitos não podem ser reduzidos às 

hipóteses previstas em lei, porque o ser humano possui diversos interesses e bens 

jurídicos a serem tutelados, dentre os quais muitos deles ainda não foram previstos 

no ordenamento jurídico (v.g. o tema tratado na presente dissertação). Assim, 

referidos direitos necessitam ser tutelados por diferentes formas, ainda que não 

estejam expressamente previstos no dito ordenamento. 

                                                 
172 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas. 
(Org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? 1ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 4. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/9689598/Ampliando_os_direitos_da_personalidade>. Acesso em 25 out. 
2018. 
173 COIMBRA, Clarice Helena de Miranda; QUAGLIOZ, Clarice Helena de Miranda. Direitos 
fundamentais e direito da personalidade. Revista eletrônica da Faculdade de Direito de Campos, 
Campos dos Goytacazes, RJ, v. 2, n. 2, p. 15, abr. 2007. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/18139>. Acesso em: 29 out. 2018. 



106 
 

São adeptos da teoria pluralista (na segunda vertente) Vaz e Reis174, que 

sustentam que os direitos da personalidade são numerus apertus (atípicos) porque 

“seu rol está em contínua expansão, constituindo uma série aberta de vários tipos”. 

Com efeito, merece um destaque nesse ponto, os críticos da dicotomia de 

teorias (pluralista e monista) quanto à definição dos direitos da personalidade, pois 

consideram referidas teorias insatisfatórias. Essa parte da doutrina (crítica), defende 

a existência de uma “clausula geral de promoção e tutela da personalidade 

humana”, fundamentando suas ideias nas previsões expressas contidas no texto 

constitucional, mais precisamente no art. 3º, inciso III (erradicação da pobreza e da 

marginalização e redução das desigualdades sociais), art. 5º, caput (princípio da 

isonomia formal) e artigo 5º, § 2º (não exclusão de outros direitos e garantias, 

mesmo que não expressos, que decorram dos princípios adotados pela Constituição 

ou em tratados internacionais em que o Brasil seja parte). Alegam em síntese que o 

princípio da dignidade humana elevou o ser humano ao topo do ordenamento 

jurídico e, com isso, atribuiu à personalidade um valor unitário e fundamental que 

diverge do direito. Em outras palavras, para essa doutrina crítica, a personalidade 

deixou de ser um direito para constituir um valor. 

Comungam do entendimento dessa doutrina crítica Coimbra e Quaglioz175 

que asseveram: 

Assim, reconhecida como valor jurídico, resulta que a personalidade 
humana não se harmoniza com um fracionamento de seus atributos 
próprios em diferentes e autônomas hipóteses e direitos marcados 
por um perfil de incomunicabilidade, já que o valor da pessoa 
humana é dotado de unidade. Este valor não é passível de ser 
dividido em diversos bens e interesses – como é feito pelas vertentes 
teóricas pluralistas – sejam eles tipificados (a numerus clausus) ou 
não (a numerus apertus), pois é o fundamento de novas e múltiplas 
situações existenciais que podem estar presentes na vida de 
relações de que faz parte o ser humano. 

 

Com efeito, apesar de bem-intencionada, a doutrina que prega a existência 

de uma “cláusula geral de promoção e tutela da personalidade humana” tem um 

enorme problema pra resolver, relacionado com a grande abstração dessa defesa. O 

                                                 
174 VAZ, Wanderson Lago; REIS, Cleiton. Dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar, 
v. 7, n. 1, 2007 p. 183. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/522>. Acesso em: 14 set. 2018.   
175 COIMBRA, Clarice Helena de Miranda; QUAGLIOZ, Clarice Helena de Miranda. Direitos 
fundamentais e direito da personalidade. Revista eletrônica da Faculdade de Direito de Campos, 
Campos dos Goytacazes, RJ, v. 2, n. 2, p. 15, abr. 2007. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/18139>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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que seria promoção da personalidade humana? O que estaria abrangido na tutela da 

personalidade humana? Ao mesmo tempo em que a personalidade pode estar muito 

bem protegida, ela também pode estar pouco ou quase nada protegida, dado ao 

subjetivismo exacerbado contido em dita “cláusula geral”.  

Por tais motivos, utilizar-se-á no presente trabalho a denominação “direitos 

da personalidade”, adotando-se a teoria pluralista (na sua segunda vertente – a que 

considera a existência de vários direitos da personalidade, expressos em um rol 

exemplificativo), porque parece ser a doutrina que melhor protege os direitos da 

personalidade, já que tutela diferentes direitos (vários deles), previstos ou não 

expressamente no ordenamento jurídico. A previsão de alguns direitos da 

personalidade através de um rol exemplificativo sedimenta a existência desses 

direitos. Ademais, por ser o rol exemplificativo (uma categoria aberta de direitos), 

muitos outros direitos da personalidade podem surgir ou serem reconhecidos, eis 

que diversos são os interesses e bens jurídicos a serem tutelados com a finalidade 

de dar conteúdo à personalidade.  

Em relação aos antecedentes históricos da teoria dos direitos da 

personalidade, são valiosas as palavras de Castro176, que assevera não ser possível 

afirmar que os direitos da personalidade constituam uma categoria desconhecida 

dos ordenamentos jurídicos antigos e que esta afirmação somente seria plausível se 

essa referência dissesse respeito à teoria dos direitos da personalidade “como uma 

espécie peculiar de direitos subjetivos”. Assim, é nova a teoria dos direitos da 

personalidade que os considera como direitos subjetivos, mas não é nova, conforme 

o entendimento de Castro acima exposto, a teoria dos direitos da personalidade em 

si mesma considerada. 

Para corroborar com sua afirmação, Castro lembra que desde a antiguidade 

(Direito antigo) se conhecem disposições que castigavam as ofensas físicas e 

morais contra as pessoas: no Direito grego, a chamada dike kakegorias e no Direito 

romano a chamada actio iniuriarum, que dava proteção contra a iniuria. Nesse 

                                                 
176 CASTRO, Federico de. Los llamados derechos de la personalidad. Dos estúdios provisionales. 
1959, p. 1239-1240. Disponível em: 
<https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1959-
40123701276_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Los_llamados_derechos_de_la_personalidad>. 
Acesso em: 03 out. 2018. 
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contexto, afirma Castro177, que a actio iniuriarum era entendida pelos romanistas 

modernos como aquela originada pelo desrespeito à personalidade alheia.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Castro178 revela que a base técnica para a 

especificação da esfera da personalidade, procede da filosofia escolástica179, porque 

a incipiência da teoria dos direitos da personalidade coincide com a obra de São 

Tomás de Aquino, denominada “Suma Teológica180”, que tendo sido comentada e 

estudada em grandes universidades (especialmente em Paris e Salamanca), 

culminou na difusão da teoria alhures que estava assentada na ideia básica da 

concepção Cristã de que todos os homens são pessoas e que existem outros bens 

que estão ínsitos na própria pessoa. Veja-se as afirmações de Castro181 ipsis litteris: 

 

Primero, claro es, al difundir la idea básica de la concepción cristiana 
de que todos los hombres (no sólo los libres) son personas y, em 
segundo lugar, destacando los bienes personales y la naturaleza de 
las facultades que sobre cada uno de ellos tiene cada hombre. Esto 
se hace al señalar que, aparte de los bienes externos (bona 
exteriora) hay unos bienes que están en la persona, en su mismo 
cuerpo (in bonis corporis), entre los que se enumeran a los 
siguientes: la integridad corporal, la tranquilidad y sosiego del ánimo 
y la libertad; junto a ellos, pero distinguiéndolos como de distinta 
naturaleza, se mecionan también al honor y a la fama. Unos y otros 
pueden ser lesionados y originan, en tal caso, la obligación de 
reparar182. 

 

Com efeito, as ideias propagadas pelo Cristianismo só se tornaram eficazes 

depois de uma sistematização feita por teólogos que formaram a escola do Direito 

                                                 
177 CASTRO, Federico de. Los llamados derechos de la personalidad. Dos estúdios provisionales. 
1959, p. 1240. Disponível em: 
<https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1959-
40123701276_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Los_llamados_derechos_de_la_personalidad>. 
Acesso em: 03 out. 2018. 
178 Ibid. 
179 Corrente filosófica nascida na Europa da Idade Média, que dominou o pensamento cristão entre os 
séculos XI e XIV e teve como principal nome o teólogo italiano São Tomás de Aquino. 
180 Suma Teológica é o título da obra básica de São Tomás de Aquino, frade, teólogo e santo da 
Igreja Católica, um corpo de doutrina que se constitui numa das bases da dogmática do catolicismo e 
considerada uma das principais obras filosóficas da escolástica. Foi escrita entre os anos de 1265 a 
1273. Nesta obra Aquino trata da natureza de Deus, das questões morais e da natureza de Jesus. 
181 CASTRO, op. cit. 
182 Primeiro, é claro, espalhando a ideia básica da concepção Cristiana de que todos os homens (não 
apenas os livres) são pessoas e, em segundo lugar, destacando os bens pessoais e a natureza das 
faculdades que sobre cada um deles tem sobre cada homem. Isso é feito ao apontar que, além dos 
bens externos (bona exteriora), há bens que estão na pessoa, em seu próprio corpo (em bonis 
corporis), entre os quais estão listados os seguintes: a integridade corporal, a tranquilidade e sossego 
da mente e a liberdade; ao lado deles, mas distinguindo-os como de uma natureza diferente, se 
mencioanam também a honra e a fama. Uns e outros podem ser lesionados e originam, em tal caso, 
a obrigação de reparar. Tradução nossa. 
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Natural. Nesse sentido, afirmou Castro183 que o teólogo-jurista Padre Molina184 

tratou com grandíssima extensão a especialidade jurídica dos direitos da 

personalidade desde o ponto de vista do Direito Penal e Civil. Padre Molina formulou 

a seguinte questão em seus estudos: “Que direito tem o homem em relação à sua 

própria vida e seu próprio corpo?” Para responder tal questão, Padre Molina expôs 

que o homem não é dono de sua própria vida e corpo como é dono do dinheiro e 

dos demais bens externos, mas sim seu guardador e administrador: custos et 

administrator. 

A ideia aqui postulada está relacionada com o indivíduo entender que é seu 

corpo em colisão com o pensamento do sujeito que entende que é proprietário, dono 

de seu corpo. 

Essa forma de ver a si próprio justifica o espanto dos irmãos argentinos 

quando uma reconhecida modelo nacional daquele país, chamada Araceli González, 

declarou para uma das mais importantes revistas nacionais, que ela era “dona de 

seu corpo, de sua alma e de sua vida”. 

Aqui então cabe trazer à baila algumas indagações feitas por Del Percio185 

quando falou sobre o caso da modelo alhures:  

 

Se for retirado o corpo e a vida de Araceli, onde ficará o “eu” que é 
dono de ambos? Ademais, se for retirada a alma de Araceli ficará um 
cadáver e não um “eu”. Aonde está então Araceli? Que classe de ser 
estranho é Araceli, que existe com independência de seu corpo, sua 
alma, sua vida, tendo-os como sua propriedade? 

 

Destarte, sobre essa análise de nós mesmos, Foucault186 sustenta a ideia de 

que o indivíduo é algo distinto de si mesmo. Nesse contexto, para que esse 

indivíduo consiga fazer um exame de consciência, deve ele sair de si mesmo e fazer 

o julgamento. Anote-se que a ideia de Foucault é totalmente diferente da ideia do 

                                                 
183 CASTRO, Federico de. Los llamados derechos de la personalidad. Dos estúdios provisionales. 
1959, p. 1242. Disponível em: 
<https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1959-
40123701276_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Los_llamados_derechos_de_la_personalidad>. 
184 Luís de Molina (Cuenca, 29 de setembro de 1535 — Madrid, 12 de outubro de 1600) foi 
um jesuíta, teólogo e jurista espanhol. Defendeu em sua obra chamada “Concordia Liben Arbitrii cum 
Gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione” (Lisboa, 1588), um 
sistema denominado “ciência media”, por achar-se esse conhecimento entre o mero intelecto e a 
visão suprema, para harmonizar a graça divina com o arbítrio. 
185 DEL PERCIO, Enrique. Ineludible fraternidad. Buenos Aires: Ed. Ciccus, 2014, p. 167-168. 
186 FOUCAULT, Michel. Tecnologías del yo y otros textos afines. Tradução de Mercedes 
Allendesalazar. Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 90. 
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Padre Molina, que entendeu ser o homem guardador e administrador de sua própria 

vida e corpo. 

Afirma então Foucault, que existem três tipos principais de exames de si 

mesmo: primeiro, o exame de si com referência aos pensamentos em 

correspondência com a realidade (cartesiano); segundo, o exame de si com 

referência à maneira em que os pensamentos de cada pessoa se relacionam com 

regras (senequista); terceiro, o exame de si com referência a relação entre o 

pensamento oculto e uma impureza interior. Em suas explanações, Foucault187 

afirma que para fazer essa espécie de exame interior, “[...] hemos de escrutarnos a 

nosotros mismos con el fin de atestiguar directamente nuestros propios 

pensamentos”188. 

Assim, a conclusão que se chega é que essa possibilidade de “saída de si 

mesmo” leva à crença de que o indivíduo é algo distinto de si mesmo, o que 

possibilita, por exemplo, que um pecador cristão saia de si mesmo a fim de observar 

suas ações e pensamentos para depois acusar-se diante da presença de Deus. 

Ademais, se for admitido que o indivíduo é igual a si mesmo, não se poderia 

admitir a realização do indivíduo humano como pessoa. A felicidade do indivíduo 

humano nunca seria alcançada pelo simples fato de que esse indivíduo não poderia 

se amar.  

Foram nesse sentido as palavras de Del Percio189 quando afirmou que “para 

alcanzar la realización es preciso amarse a sí mismo, pero además amar a otros y 

dejarse amar. Es decir, es preciso asumirse como relación y no como sustancia”190. 

Explicando melhor, se o amor é intencional no sentido de que quem ama, 

ama a algo ou a alguém, se o indivíduo é igual a si mesmo, seria impossível o 

próprio indivíduo se amar, sendo a felicidade algo inatingível. Apenas como 

observação, anote-se que o ponto de partida da afirmação acima consiste no 

pressuposto de que o amor é o caminho para atingir a felicidade. 

Essas ponderações sobre o indivíduo entender que é seu próprio corpo em 

colisão com o pensamento daquele que entende que é proprietário de seu corpo, 

                                                 
187 FOUCAULT, Michel. Tecnologías del yo y otros textos afines. Tradução de Mercedes 
Allendesalazar. Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 90. 
188 “[...] temos de investigar a nós mesmos com o fim de testemunhar diretamente nossos próprios 
pensamentos”. Tradução nossa. 
189 DEL PERCIO, Enrique. Ineludible fraternidad. Buenos Aires: Ed. Ciccus, 2014, pp. 179/180. 
190 “para alcançar a realização é preciso amar-se a si mesmo, mas ademais amar a outros e deixar-se 
amar. É dizer, é preciso assumir-se como relação e não como substância”. Tradução nossa. 
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serão de fundamental importância para o entendimento das posições – adiante 

estudadas – sobre a consideração dos direitos da personalidade como direitos 

subjetivos. 

Recapitulando as ideias até aqui, tem-se que a base técnica para a 

especificação da esfera da personalidade procede da filosofia escolástica e que as 

ideias propagadas pelo Cristianismo só se tornaram eficazes depois de uma 

sistematização feita por teólogos que formaram a escola do Direito Natural. 

Corroboram com essa recapitulação as palavras de Almeida191: 

 

Contribuições para a atual teoria dos direitos da personalidade vêm 
do cristianismo que vai trilhar caminhos para o princípio da dignidade 
da pessoa humana; do direito natural que irá cunhar a ideia de 
direitos preexistentes ao Estado, inerentes ao próprio homem; do 
racionalismo que irá colocar o indivíduo no centro de todo o direito; e 
da escola histórica alemã que irá desenvolver a teoria dos direitos 
subjetivos. 

 

Importante, nesse ponto, frisar que o jusnaturalismo hodierno vem se 

desvinculando cada vez mais da religião (Direito Natural Absoluto, compreendido tão 

somente como um conjunto de normas, não escritas, emanadas do sobrenatural que 

não estavam sujeitas a quaisquer questionamentos pelos homens) e se vinculando 

cada vez mais ao homem. 

Desta feita, pode-se afirmar que o Direito Natural Absoluto não é mais aceito 

em virtude da racionalização humana (não sendo mais aceitas explicações de ordem 

sobrenatural), sendo correto afirmar que em virtude da evolução da razão humana – 

do racionalismo – o Direito Natural que era Absoluto, passa a ser Relativo e, em 

virtude desse racionalismo o homem (ser humano) foi colocado no centro de todo o 

ordenamento jurídico, com uma revalorização dos direitos humanos, mais 

especificamente os direitos da personalidade. 

Ademais, também tiveram grande contribuição na formulação da teoria dos 

direitos da personalidade as teorias construídas por juristas europeus dos séculos 

XVIII e XIX, especialmente aqueles que pertenciam à escola histórica alemã, que 

desenvolveram a teoria dos direitos subjetivos. 

                                                 
191 ALMEIDA, Juliana Evangelista de. A categoria dos direitos da personalidade.  Revista Âmbito 
Jurídico, v. 78, p. 8039, 2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8039>. Acesso em: 03 out. 
2018. 
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Antes de aprofundar a questão dos direitos subjetivos, merece atenção a 

afirmação de Galdino192 no sentido de que a língua inglesa “conhece expressões 

distintas para referir o direito objetivamente considerado - Law -, e o direito 

subjetivamente considerado – right”.  

Especificamente em relação à conceituação de direitos subjetivos Galdino193 

assevera que: 

 

[...] direitos subjetivos admitem variegadas conceituações, 
destacando-se, sem prejuízo das teorias que negam a própria 
existência ou relevância dessa categoria, duas formulações, quais 
sejam, as que ligam o direito subjetivo ao poder de vontade do 
respectivo titular, e aquelas que o ligam simplesmente ao interesse do 
titular. Fala-se, então, dentre as afirmativas, em teoria da vontade e 
teoria do interesse, conforme façam prevalecer um ou outro elemento 
na respectiva conceituação. 

 

Nessa linha de raciocínio, cumpre informar que foi destaque para o 

desenvolvimento da teoria dos direitos subjetivos, Bernhard Windscheid194, que 

desenvolveu a “teoria da vontade” para explicar a natureza jurídica de referidos 

direitos, segundo a qual o direito subjetivo era caracterizado por seu aspecto volitivo, 

cuja aplicabilidade dependeria da vontade do sujeito concretamente considerado, ou 

seja, o direito deveria ser entendido como um poder da vontade, inerente à natureza 

humana. Assim, teriam direitos subjetivos aqueles que pudessem expressar a 

vontade. 

Referida teoria foi duramente criticada em virtude de uma potencial 

desproteção do ser humano, que não poderia deixar de ser sujeito de direitos em 

determinadas situações em que não pudesse expressar a vontade. Em virtude das 

críticas sofridas, referida teoria foi reformulada. Tal reformulação, contou com a 

contribuição de Friedrich Carl von Savigny195, no sentido de afirmar que a vontade 

não seria do sujeito, mas sim do ordenamento jurídico (uma vontade normativa). 

                                                 
192 GALDINO, Flavio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar 2002, p. 142. 
193 Ibid., p. 142.  
194 Bernhard Windscheid (Düsseldorf, 26 de julho de 1817 – Leipzig, 26 de outubro de 1892) foi 
um jurista alemão, membro da escola pandectista de direito, que entre os anos de 1873 e 1883, fez 
parte na comissão responsável por esboçar o Código Civil alemão. 
195 Friedrich Carl von Savigny (Frankfurt am Main, 21 de fevereiro de 1779 – Berlim, 25 de 
outubro de 1861) foi um dos mais importantes juristas alemães do século XIX. Considerado com uma 
dos maiores nomes da Escola Histórica do Direito, seus pensamentos (especialmente relacionados 
ao Direito civil) influenciaram o direito mundial, principalmente os países de tradição romano-
germânica. 
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Assim, segundo Silva196, em uma consideração subjetiva, o Direito deixaria de se 

identificar com a lei, sendo percebido como um poder moral, decorrente da 

capacidade do indivíduo, mas limitado pela regra de direito, devendo ser exercido 

por meio de atos que põem em relação um ser com outro ser. 

Nesse contexto, também foi destaque para o desenvolvimento da teoria dos 

direitos subjetivos, Rudolf von Ihering197, que desenvolveu a “teoria do interesse” 

para explicar a natureza jurídica dos direitos subjetivos, contrapondo a teoria da 

vontade. Asseverou Ihering198 que o direito não pode ser resumido à mera faculdade 

de obrigar, sendo necessária a existência tanto de um elemento substancial (a 

utilidade), quanto de um elemento formal (a proteção, a garantia), devendo o direito 

ser conceituado como um interesse juridicamente protegido, entendendo-se esse 

interesse em seu sentido mais amplo, como sinônimo de interesses morais, afetivos, 

econômicos, entre outros. Nesse contexto, afirmou Ihering que a finalidade do direito 

seria a satisfação das necessidades da vida de uma forma assegurada, 

independentemente da capacidade do indivíduo, justamente porque quanto mais 

incapaz é o indivíduo, maior seria a responsabilidade do direito. 

Essa teoria também sofreu críticas como bem lembra Diniz199, porque 

existem interesses protegidos pela lei que não constituem direitos subjetivos e 

também existem direitos subjetivos dentre os quais não existe interesse do seu 

titular, como por exemplo, os direitos do pai em relação aos filhos, que são 

instituídos em benefício dos menores e não do titular.  

Nessa senda, afirma Galdino200 que surgiu uma teoria eclética da 

conjugação das teorias da vontade e do interesse. Veja-se: 

 

A partir da conjugação das teorias (afirmativas) acima referidas 
elaborou-se a chamada teoria mista ou eclética, que inclui no 
conceito de direito subjetivo ambos os elementos antes aludidos o 

                                                 
196 SILVA, Chiara Michelle Ramos Moura da. Análise crítica das teorias do direito subjetivo 
reproduzidas no ensino jurídico brasileiro. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48746&seo=1>. Acesso em: 05 out. 2018. 
197 Rudolf von Ihering (Aurich, 22 de agosto de 1818 — Gotinga, 17 de setembro de 1892) foi 
um jurista alemão autor de obras muito importantes que influenciaram todo o mundo, tais como “A 
luta pelo direito” de 1872 e “A finalidade do direito” de 1883. 
198 IHERING, Rudolf von. La posesión. México: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
2003, p. 14-15. 
199 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 247. 
200 GALDINO, Flavio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar 2002, p. 143. 
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interesse e a vontade, caracterizando-o, conceitualmente, como um 
interesse juridicamente protegido e que atribui ao respectivo titular o 
poder de querer algo. 

 

Essa terceira teoria – a eclética – foi capitaneada por Georg Jellinek201, que 

afirmou em suma que os direitos subjetivos são aqueles que atribuem ao titular o 

poder de querer algo (poder da vontade), sendo esse poder qualificado por um 

interesse juridicamente protegido (um poder de querer). 

Anote-se que essa teoria também padece de críticas, especialmente por não 

ter inovado sobre a natureza jurídica dos direitos subjetivos. Nesse sentido são as 

palavras de Reale202. Veja-se: 

 

Essa teoria, entretanto, não vence as objeções formuladas contra 
cada uma de suas partes. O ecletismo é sempre uma soma de 
problemas, sem solução para as dificuldades que continuam nas 
raízes das respostas, pretensamente superadas. As mesmas 
objeções feitas, isoladamente, à teoria da vontade e à do interesse, 
continuam, como é claro, a prevalecer contra a teoria eclética de 
Jellinek. 

 

Cabe então, nesse ponto, a formulação daquilo de fato consubstanciaria a 

definição de “direitos subjetivos da personalidade”. Estar-se-á a falar aqui de direitos 

essenciais que constituem um mínimo necessário e imprescindível ao conteúdo dos 

direitos da personalidade. 

Nas palavras de Bittar203, segundo o pensamento de autores positivistas, os 

direitos subjetivos têm especial relação à personalidade e “constituem direitos cuja 

ausência torna a personalidade uma suscetibilidade completamente irrealizável, sem 

valor concreto”, na medida em que todos os outros direitos subjetivos perderiam o 

interesse para o indivíduo e a pessoa não existiria como tal. Afirma expressamente 

referido autor, que referidos direitos subjetivos da personalidade são “direitos 

essenciais, que formam a medula da personalidade”. 

                                                 
201 Georg Jellinek (Lípsia, 16 de junho de 1851 — Heidelberg, 12 de janeiro de 1911), foi um filósofo 
do direito e juiz alemão tendo construído sua teoria dos direitos subjetivos (públicos) sobre a ideia de 
status, retomando conceito que fora abandonado pelo liberalismo clássico (onde se considerava o 
indivíduo independentemente de sua relação com o Estado). 
202 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 255. 
203 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 6. 
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Foram também nessa linha de raciocínio as palavras de Cupis204, que 

asseverou que: 

 

[...] existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria 
uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o 
valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos 
subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que 
equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria 
como tal. São esses os chamados “direitos essenciais” [...] 

  

Seriam então direitos que em sua maioria constituem direitos inatos, mas 

não se reduzem a essa noção, porque existem direitos que não têm como 

fundamento o simples pressuposto da personalidade, mas quando revelados, 

passam a ser essenciais à realização da personalidade. Nas palavras de Bittar205 

estar-se-ia a falar de uma “figura que se acresce à existência da personalidade ou 

representa continuação da personalidade”. 

Anote-se que existe, segundo Cupis206 uma sensibilidade particular 

relativamente à essencialidade dos direitos. Afirma referido autor que mudando a 

consciência moral e modificando-se o modo de encarar a posição do indivíduo no 

meio social, “muda correlativamente o âmbito dos direitos tidos como essenciais à 

personalidade” e que ao repercutir a concepção social sobre o ordenamento jurídico, 

os direitos da personalidade adquirem uma figura positiva. Nesse sentido, afirma 

Cupis207 que: 

 

[...] quando os direitos se revestem da referida essencialidade, não 
só tomam o lugar próprio no sistema do ordenamento positivo, mas 
adquirem, além disso, uma disciplina adequada e apta a assegurar-
lhes proeminência relativamente a todos os outros direitos da pessoa 
a que se referem. 

 

Nesse cenário, cumpre salientar que existem duas correntes para definir os 

direitos subjetivos da personalidade: a corrente positivista e a corrente naturalista. 

Para os positivistas, devem ser considerados como direitos da personalidade 

apenas os direitos subjetivos reconhecidos pelo Estado. Assim, para essa corrente, 

                                                 
204 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 24. 
205 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 6. 
206 CUPIS, op. cit. 
207 Ibid. 
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todos os direitos subjetivos derivam do ordenamento positivo e sua extensão (ou 

delimitação) deverá ser resolvida caso a caso, conforme as previsões normativas. 

De outro lado, para os naturalistas, os direitos da personalidade 

correspondem aos direitos que se relacionam com atributos inerentes à condição de 

pessoa humana, mesmo que não previstos expressamente no ordenamento jurídico. 

São direitos inatos que podem, no máximo, carecer de reconhecimento por parte do 

Estado, mas que sempre estavam lá, aptos a “produzir efeitos”. 

São nesse sentido as palavras de Bittar208, que notadamente situa-se entre 

os naturalistas. Veja-se: 

 

Entendemos que os direitos da personalidade constituem direitos 
inatos – como a maioria dos escritores ora atesta – cabendo ao 
Estado apenas reconhece-los e sancioná-los em um ou outro plano 
do direito positivo – a nível constitucional ou a nível de legislação 
ordinária – e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de 
relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou às incursões de particulares. 

 

Ao que parece, melhor razão assiste aos naturalistas e as críticas dos 

positivistas no sentido de que existem direitos da personalidade que podem ser 

adquiridos (e, portanto não seriam todos eles inatos) não merece prosperar, porque 

isso não os desnatura, eis que, conforme bem asseverou Bittar209, “há sempre o 

pressuposto da personalidade natural”, sendo o direito da personalidade passível de 

aquisição, um prolongamento ou reflexo, uma continuação da personalidade. 

Concluídas as premissas aqui expostas, pode-se afirmar que a base técnica 

para a especificação da esfera da personalidade procede da filosofia escolástica; 

que as ideias propagadas pelo Cristianismo só se tornaram eficazes depois de uma 

sistematização feita por teólogos que formaram a escola do Direito Natural; que o 

Direito Natural Absoluto não é mais aceito em virtude da racionalização humana e, 

em virtude desse racionalismo o homem (ser humano) foi colocado no centro de 

todo o ordenamento jurídico, com uma revalorização dos direitos humanos, mais 

especificamente dos direitos da personalidade, que podem ser conceituados (com 

auxílio dos ensinamentos dos juristas europeus dos séculos XVIII e XIX, 

especialmente aqueles que pertenciam à escola histórica alemã, que desenvolveram 

a teoria dos direitos subjetivos) como verdadeiros direitos subjetivos que se 
                                                 
208 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 7. 
209 Ibid. 
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relacionam com atributos inerentes à condição de pessoa humana, mesmo que não 

previstos expressamente no ordenamento jurídico (na visão da corrente naturalista 

da conceituação). 

Expostas as ponderações sobre a definição ou tipificação dos direitos da 

personalidade, analisar-se-á em seguida sua natureza jurídica. 

 

4.1 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O campo jurídico destinado à atual teoria dos direitos da personalidade 

ainda é minado. Por se tratar de uma construção teórica relativamente nova, os 

estudiosos dos direitos da personalidade encontram dificuldades para estabelecer a 

natureza jurídica de referidos direitos. A discussão mais ferrenha paira em afirmar ou 

negar que os direitos da personalidade são verdadeiros direitos subjetivos. 

Afirmam Espanés e Fernández210 que existem basicamente duas posições 

encontradas. A primeira (minoritária) sustenta que os direitos da personalidade não 

podem ser considerados com verdadeiros direitos subjetivos porque nessa categoria 

de direitos não se manifestaria a estrutura essencial dos direitos subjetivos (sujeito, 

objeto e conteúdo).  

Essa corrente doutrinária assevera, como bem lembrado por Espanés e 

Fernández211, que: a) para que exista direito subjetivo, deve haver um dever 

correlato e quando se fala em direitos da personalidade, não existe o sujeito passivo; 

b) todo direito subjetivo requer um objeto preciso e delimitado sobre o qual deve 

recair, mas nos direitos da personalidade o objeto seria a própria personalidade, 

fazendo com que a pessoa seja ao mesmo tempo sujeito e objeto do direito; c) esta 

categoria de supostos direitos carece de previsão (no direito objetivo), de modos de 

aquisição, transferência e extinção e, por isso, os direitos da personalidade seriam 

somente faculdades e não direitos subjetivos, onde existiriam bens protegidos pelo 

ordenamento (a vida, a honra, a integridade corporal), surgindo o direito subjetivo 

somente depois da lesão inferida por outro sujeito a esses bens (homicídio, injúria, 

lesões corporais).  

                                                 
210 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out. 2018. 
211 Ibid. 
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Anote-se que essa última crítica levaria à conclusão de que não existiria o 

direito à vida, à honra e à integridade corporal, mas sim o direito de obter uma 

condenação do ofensor, qualquer que seja a natureza dessa condenação (penal, 

civil, administrativa). 

Por outro lado, existe outra corrente (majoritária), que afirma que os direitos 

da personalidade são verdadeiros direitos subjetivos, criticando a posição minoritária 

porque esta faz objeções e críticas impregnadas com uma visão patrimonialista dos 

direitos subjetivos, tendo sido afirmado por Tepedino212 que o que se verifica do 

debate em torno das diversas correntes que buscam explicar a conceituação, o 

objeto e o conteúdo dos direitos da personalidade, “é que todas elas se baseiam no 

paradigma dos direitos patrimoniais”. 

Para contra-argumentar a corrente minoritária, essa corrente (majoritária que 

admite serem os direitos da personalidade verdadeiros direitos subjetivos) assevera, 

como bem recordado por Espanés e Fernández213 que: a) existe um dever correlato 

e o sujeito passivo é toda a sociedade (como acontece com os direitos reais), sendo 

correto dizer que todos os sujeitos tem o dever de respeitar os direitos da 

personalidade dos demais; b) a afirmação de que o objeto dos direitos da 

personalidade seria a própria personalidade não merece prosperar, porque em 

verdade o objeto desses direitos corresponde especificamente à vida, à honra, à 

integridade física, ao reconhecimento e respeito à individualidade, etc. e, apesar 

desses objetos integrarem a personalidade, com ela não se confundem, sendo 

preciosas nesse sentido as palavras de Espanés e Fernández214, que afirmam que 

mesmo afirmando-se que tais objetos pertencem e integram a personalidade dos 

seres humanos, “una persona puede verse privada de alguno de ellos, con lo cual el 

objeto es indidualizable y separable de la persona sujeto del derecho215”; c) por fim, 

o terceiro argumento da corrente minoritária que consiste em afirmar que o direito 

objetivo não prevê os modos de aquisição, modificação ou extinção dos direitos 

subjetivos, em verdade trata-se de uma falácia argumentativa, porque existem 

direitos patrimoniais que também não podem ser alienados, transferidos (e nem por 
                                                 
212 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 45. 
213 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out. 2018. 
214 Ibid. 
215 Uma pessoa pode ser privada de qualquer um deles, com a qual o objeto é individualizável e 
separável da pessoa sujeita de direito. Tradução nossa. 
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isso deixam de ser direitos) e também porque existem muitos direitos que o direito 

objetivo não prevê como existentes, mas de fato existem. Ademais, também não é 

certo que o direito apareça somente depois de ocorrida a lesão, porque a 

indenização, qualquer que seja sua característica – compensatória ou sancionatória, 

não restabelecerá o status quo ante, o que importa dizer que não basta que exista 

um direito de obter uma condenação, devendo então haver um efetivo direito 

subjetivo de evitar ofensas à vida, à honra, à integridade física, à verdadeira 

identidade pessoal, entre outras.  

Em análise às duas correntes expostas, entende-se mais bem 

fundamentada a corrente majoritária, que considera que os direitos da personalidade 

são considerados, em seu conteúdo, verdadeiros direitos subjetivos. Comunga 

desse entendimento Fermentão216. Veja-se: 

 

Os direitos da personalidade são reconhecidos como direitos 
subjetivos, protegidos pelo Estado, surgindo assim um encontro de 
grandeza jurídica entre o direito privado, a liberdade pública e o 
direito constitucional, verdadeiro paradigma que se constituiu como 
fruto de lutas pela tutela dos direitos personalíssimos. 

 

Sobre o tema, Cupis217 também considera os direitos da personalidade como 

sendo direitos subjetivos. Veja-se: 

 

Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 
personalidade, poderiam chamar-se “direitos da personalidade”. No 
entanto, na linguagem jurídica, esta designação é reservada aos 
direitos subjetivos, cuja função, relativamente à personalidade, é 
especial, constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu 
conteúdo. 

 

Ressalta-se nesse ponto, que o entendimento contrário à corrente 

majoritária tornaria impossível a compreensão do direito de todos de fazer cessar 

qualquer ameaça de lesão aos direitos da personalidade. 

Feitas essas ponderações, passa-se à análise da estrutura dos direitos da 

personalidade. 

                                                 
216 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos 
essenciais e a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar, v. 6, n. 1, 2006 p. 244. Disponível 
em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/25>. Acesso em: 14 set. 
2018.   
217 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 23-24. 
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4.2 ESTRUTURA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A estrutura dos direitos da personalidade, como em qualquer direito 

subjetivo, está composta por um elemento subjetivo (sujeito), um elemento objetivo 

(objeto) e um conteúdo. 

Em relação ao elemento subjetivo (sujeito), tem-se que inequivocamente o 

ser humano deve ser considerado como sujeito dessa categoria de direitos. Todavia, 

pode o ordenamento jurídico ampliar essa o rol de sujeitos dos direitos da 

personalidade, como já ocorre em relação às pessoas jurídicas, que possuem 

direitos da personalidade, devendo nesse aspecto serem observadas as 

peculiaridades de cada novo sujeito de direito. Explicando melhor, não pode querer 

o legislador atribuir o direito à vida para as pessoas jurídicas, porque imperaria a 

incongruência nessa situação. Mas admissível é atribuir o direito à honra, à 

individualização, entre outros. 

Sobre o elemento objetivo, tem-se que o objeto dos direitos da 

personalidade são específicos e constituídos por atributos ou qualidades físicas ou 

morais do homem. Comunga desse entendimento Bittar218, que ainda assevera que 

os direitos da personalidade “são direitos ínsitos na pessoa, em função de sua 

própria estruturação física, mental e moral”. 

Em relação ao objeto dos direitos da personalidade Espanés e Fernández219 

afirmam que o objeto dos direitos da personalidade são as manifestações da pessoa 

na sociedade, desde que essas manifestações importem em um interesse ou 

benefício para a pessoa, interesse esse digno de tutela jurídica. Essa linha de 

raciocínio coaduna com os pensamentos de Cupis220 que, como antes afirmado, 

disse que mudando a consciência moral e modificando-se o modo de encarar a 

posição do indivíduo no meio social, “muda correlativamente o âmbito dos direitos 

tidos como essenciais à personalidade”. 

Por fim, em relação ao conteúdo dos direitos da personalidade, pode-se 

afirmar que esse conteúdo indica que os direitos da personalidade são verdadeiros 

                                                 
218 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 5. 
219 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out. 2018. 
220 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 24. 



121 
 

direitos e não faculdades, que permitem ao seu titular exercer, disfrutar e gozar 

desse “bem imaterial protegido”, podendo exigir judicialmente que cessem os atos 

de lesão e também de ameaça de lesão porque, como dito anteriormente, não se 

pode admitir que o direito surja somente depois de ocorrida a lesão.  

Assim, em conclusão tem-se: 1) os direitos da personalidade são 

verdadeiros direitos subjetivos; 2) o sujeito ativo desses direitos é todo e qualquer 

ser humano, podendo esse rol ser ampliado; 3) o sujeito passivo desses direitos é a 

sociedade (na visão aristotélica de sociedade), que deve respeitar os direitos da 

personalidade dos demais; 4) o objeto desses direitos é especificamente a vida, a 

honra, a integridade física, a verdadeira identidade pessoal, entre outros, que não se 

confundem com a personalidade, apesar de a integrarem; 5) o conteúdo dos direitos 

da personalidade indica que são verdadeiros direitos e não faculdades, que 

permitem ao seu titular exercer, disfrutar e gozar desse “bem imaterial protegido”, 

podendo exigir judicialmente que cessem os atos de lesão e também de ameaça de 

lesão. 

Feitas as ponderações sobre a estrutura dos direitos da personalidade, 

analisar-se-á em seguida suas características. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Muitas são as classificações destinadas a determinar quais são as 

características dos direitos da personalidade. Nesse aspecto é relevante mencionar 

que existe uma pluralidade de direitos da personalidade (porque foi adotada no 

presente trabalho a teoria pluralista, na segunda vertente) e, por isso, algumas 

características existirão em determinados direitos da personalidade e não existirão 

em outros.  

Dito isso, passa-se então às características mais importantes dos direitos da 

personalidade sem, contudo, querer esgotá-las aqui. 

A primeira característica com relevância é a de os direitos da personalidade 

são direitos privados ou direitos personalíssimos. Significa dizer que esses direitos 

fazem parte do campo do comportamento dos seres humanos em particular. Nesse 

sentido são as palavras de Cupis221 que assevera que podem ser reconhecidos 

                                                 
221 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 34. 
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como direitos subjetivos privados os direitos “que respeitam aos indivíduos como 

tais, ou seja, considerados no círculo dos fins que têm como simples seres 

humanos”.   

Anote-se apenas que não se pode excluir a existência de direitos públicos da 

personalidade, lembrando Cupis222 que a doutrina juspublicista classifica, entre os 

direitos subjetivos públicos, alguns direitos da personalidade, e “entre estes inclui, 

particularmente, os chamados direitos da liberdade civil”. Isso não interfere na 

afirmação de que os direitos da personalidade são privados. Ao contrário, coaduna 

com a afirmação de que existe uma pluralidade de direitos da personalidade, nos 

exatos termos da teoria pluralista (na segunda vertente). 

Em relação à segunda característica, pode-se afirmar que os direitos da 

personalidade são direitos extrapatrimoniais ou não patrimoniais, porque esses 

direitos não são suscetíveis de apreciação ou mensuração pecuniária. Nesse 

sentido, afirma Cupis223 que por ser o objeto dos direitos da personalidade um modo 

de ser físico ou moral da pessoa, é compreensível que ele “nunca contenha em si 

mesmo uma utilidade imediata de ordem econômica”. Ademais, não se pode deixar 

de mencionar que eventual lesão ao direito da personalidade deve ser reparada e 

muitas vezes a reparação ocorre através de pagamento em dinheiro. Ocorre que 

isso não altera a característica da extrapatrimonialidade, porque como bem assevera 

Cupis224, “a equivalência entre o direito à indenização pelo dano e o direito lesado da 

personalidade, é uma equivalência de caráter indireto”. 

A terceira característica equivale à afirmação de que os direitos da 

personalidade são direitos absolutos, na medida em que são oponíveis erga omnes, 

a todos os membros da sociedade, o que levou Cupis225 a afirmar que “todos os 

sujeitos compreendidos na generalidade são destinatários das normas de direito 

objetivo das quais derivam os direitos da personalidade”. 

A quarta característica importante está assentada na afirmação de que os 

direitos da personalidade são direitos essenciais ou necessários, porque se trata de 

um mínimo indispensável para o conteúdo da personalidade humana, tendo sido 

                                                 
222 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 34. 
223 Ibid., p. 36. 
224 Ibid. 
225 Ibid. 
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afirmado por Cupis226 que “a denominação de direitos da personalidade seja 

reservada aos direitos essenciais justifica-se plenamente em razão de que eles 

constituem a medula da personalidade”. 

A quinta característica importante informa que devem os direitos da 

personalidade ser considerados como direito inatos, porque existem 

independentemente de reconhecimento por parte do Estado. Sobre essa 

característica, Bittar227 esclarece sua concepção (situada dentre os naturalistas) no 

sentido de entender que os direitos da personalidade são inatos, “cabendo ao 

Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano do direito 

positivo”. Afirma ainda referido autor que esses direitos, por serem inatos, são 

dotados de proteção própria tanto contra o arbítrio do poder público, quanto às 

incursões de particulares. 

A sexta característica corresponde a de que os direitos da personalidade são 

direitos vitalícios, porque acompanham o ser humano durante toda sua existência 

(até sua morte). Anote-se nessa característica, que alguns direitos da personalidade 

persistem mesmo depois do falecimento do sujeito ativo (seu titular). Nesse sentido 

são as palavras de Bittar228, que assevera que em alguns direitos “subsistem efeitos, 

post mortem (certos direitos de personalidade, como os ao corpo, à parte, a 

imagem) ou, mesmo, ad eternum, com tutela específica (como o direito moral de 

autor) [...]”. 

A sétima característica com grande importância para os direitos da 

personalidade importa em dizer que os direitos da personalidade são direitos 

relativamente indisponíveis, porque não se pode aliená-los em definitivo. Isso quer 

significar que são intransmissíveis em definitivo, impenhoráveis, imprescritíveis e 

não embargáveis. Sobre essa característica, são importantes as palavras de 

Espanés e Fernández229 no sentido de que a indisponibilidade é relativa porque é 

possível alterar os direitos da personalidade (alguns deles) de forma parcial e 

transitória. 

                                                 
226 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor: Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Ed. Romana Jurídica, 2004, p. 24. 
227 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 7. 
228 Ibid., p. 13. 
229 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out. 2018.  
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Essa possibilidade de alteração dos direitos de forma transitória e de forma 

parcial está relacionada com o exercício dos direitos da personalidade, que podem 

sofrer limitação voluntária, contanto que não seja permanente nem geral. Essa ideia 

consolidou a aprovação na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, 

realizada em 2002, do Enunciado nº 4230: “O exercício dos direitos da personalidade 

pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral”. 

Anote-se ainda que essas limitações aos direitos da personalidade podem 

ocorrer ainda que não estejam especificadas em lei, desde que não contrariem a 

boa-fé objetiva, os bons costumes e não representem abuso de direito de seu titular; 

ideias essas que coadunam com o Enunciado nº 139, aprovado durante a III Jornada 

de Direito Civil, ocorrida no ano de 2004, pelo Conselho da Justiça Federal: “Os 

direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente 

previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, 

contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes”. 

Por fim, cabe o destaque para a oitava e última característica com grande 

importância para os direitos da personalidade: são direitos inerentes, no sentido de 

que não podem ser separados da pessoa, bem como não podem ser renunciados. 

Salientadas as principais características, analisar-se-á em seguida a 

classificação dos direitos da personalidade. 

 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Existem várias classificações relacionadas aos direitos da personalidade, 

mas que no fundo representam uma proteção física e também uma proteção “não 

física” do ser humano, entendida essa última proteção como sendo aquela que 

protege todos os direitos subjetivos da personalidade não relacionados com o corpo 

(físico) humano.  

Nesse contexto, Bittar231 classifica referidos direitos em: a) direitos físicos 

(referentes a componentes materiais da estrutura humana – a integridade corporal, 

compreendendo o corpo com um todo; os órgãos; os membros; a imagem; b) 

direitos psíquicos (relativos a elementos intrínsecos da personalidade – integridade 

                                                 
230 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 4. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650>. Acesso em: 27 out. 2018. 
231 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 29. 
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psíquica, compreendendo a liberdade; a intimidade; o sigilo, etc.; e c) direitos morais 

(que dizem respeito a atributos valorativos ou virtudes da pessoa na sociedade, 

compreendendo o direito a identidade; a honra; as manifestações do intelecto). 

Numa outra leitura dos direitos da personalidade, Espanés e Fernández232, 

classificam referidos direitos em: a) direitos de integridade física; b) direitos de 

liberdade; c) direitos sobre a integridade espiritual; d) direitos ao reconhecimento e 

respeito à própria individualidade do sujeito. Adotar-se-á essa classificação no 

presente trabalho por ser ela de maior utilidade, cujas especificações seguirão 

abaixo. 

Correspondem os direitos à integridade física, a todos os direitos relativos à 

integridade do corpo, estando neles compreendidos o direito à vida, o direito ao 

desenvolvimento sadio do corpo e a proibição atentatória ao corpo como um todo ou 

qualquer de suas partes. 

Já os direitos de liberdade correspondem, segundo Espanés e Fernández233, 

à liberdade de locomoção (direito de ir e vir), à liberdade espiritual – que também 

podem ser denominados direitos volitivos – (de fazer ou não fazer negócios jurídicos 

e de realizar atos jurídicos) e a liberdade de consciência (religiosa, livre expressão 

de ideias), etc. Anote-se que essa classificação está intimamente ligada à 

classificação como direitos psíquicos, ofertada por Bittar. 

Por sua vez, os direitos sobre a integridade espiritual correspondem àquilo 

que Bittar tratou como direito morais, quais sejam, a honra, a intimidade e a vida 

privada. Acrescentam Espanés e Fernández234 nessa categoria os direitos à 

imagem, que foram tratados por Bittar como direitos físicos. 

 Por fim, os direitos ao reconhecimento e respeito à própria individualidade 

do sujeito. Nessa categoria, segundo Espanés e Fernández235 está o direito ao 

nome. Todavia, entende-se plausível e necessária a inclusão nessa classificação 

também do direito à verdadeira identidade pessoal, que se efetivará, em termos de 

filiação, mediante a possibilidade do filho de poder fazer valer a sobreposição da 

filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência biológica, 

equivalendo assim, tal sobreposição, efetivamente ao reconhecimento e respeito à 

                                                 
232 ESPANÉS, Luis Moisset de; FERNÁNDEZ, María del Pilar Hiruela de. Derechos de la 
personalidad. Revista Eletrônica Mensual de Derechos Existenciales, n. 45, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm>. Acesso em: 03 out. 2018. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 
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própria individualidade do sujeito, porque representará a real individualidade do ser, 

ou seja, a verdadeira identidade pessoal do filho. Nesse sentido, foram precisas as 

palavras de Moraes236, que afirmou em relação à identidade pessoal que “a cada um 

é reconhecido o direito a que sua individualidade seja preservada”. 

Esse direito à verdadeira identidade pessoal foi tratado por Moraes237 como 

um novo direito da personalidade, qual seja, o “direito de ser si mesmo”. Veja-se 

suas palavras: 

 

Este novo direito da personalidade consubstanciou-se em um “direito 
de ser si mesmo” (diritto ad essere se stesso), entendido como o 
respeito à imagem global da pessoa participante da vida em 
sociedade, com a aquisição de idéias e experiências pessoais, com 
as convicções ideológicas, religiosas, morais e sociais que 
distinguem a pessoa e, ao mesmo tempo, a qualificam. 

 

Destarte, deve-se ainda salientar que podem haver modificações na 

identidade pessoal, a depender dos acontecimentos sociais vividos, sendo bem 

asseverado por Moraes238 que existe “um aspecto fundamental no direito à 

identidade pessoal: a sua intrínseca modificabilidade, isto é, sua capacidade ou 

potencialidade de mudança”. Essa sustentação coaduna com o raciocínio de que a 

relação socioafetiva, seja ela paterno-filial ou materno-filial, pode ter início e sofrer 

interrupções, a depender da observância dos requisitos obrigatórios da filiação 

socioafetiva (tratamento, estabilidade ou habitualidade). 

 

4.5 A DIFERENCIAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA EM RELAÇÃO AOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Os direitos da pessoa correspondem ao estado, ou posição, que ocupam os 

indivíduos na sociedade e esses direitos serão influenciados pelos direitos da 

personalidade. Referidos direitos correspondem, segundo Bittar239 aos estados: a) 

político (diz respeito a diferentes categorias ou qualificações que existem para a 

                                                 
236 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: VIEIRA, José Ribas. 
(Org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? 1. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 12. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/9689598/Ampliando_os_direitos_da_personalidade>. Acesso em 25 out. 
2018. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 28. 
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pessoa e sua regência consoante nasça em um ou outro território, e ali viva ou não); 

b) familiar (relacionado com as diversas relações jurídicas que decorrem do fato de a 

pessoa integrar-se a um determinado núcleo, seja ele conjugal, de paternidade, de 

filiação, de parentesco, etc.); c) profissional (diz respeito às habilitações e às 

atividades desenvolvidas pela pessoa); e d) individual (onde a pessoa é tomada em 

função de sua condição etária, física, ou mental, gozando de estatuto protetivo 

próprio, por exemplo, os menores). 

Assevera Bittar240 que esses direitos (os da pessoa), “voltam-se para a 

posição do ser na coletividade: vale dizer, com a situação pessoal, ou familiar, da 

pessoa humana na coletividade”. De outro lado, os direitos da personalidade 

“voltam-se, pois, para aspectos íntimos da pessoa, ou seja, tomada em si, como 

ente individualizado na sociedade”. 

Assim, nos direitos da pessoa, formam-se, segundo Bittar241, “diversas e 

distintas relações jurídicas, conforme o prisma de análise” e os direitos da 

personalidade representam, no fundo, “jura in se ipsum242, eis que se referem à 

própria pessoa, tendo como objeto seus atributos substanciais e, como fundamento, 

a própria essencialidade do ser”.  

Em outras palavras, correspondem os direitos da pessoa aos diferentes 

planos em que uma pessoa é enfocada na sociedade. Assim, no caso específico da 

filiação o fato de “estar filho de alguém” é considerado um estado da pessoa (estado 

familiar), resultando daí, com atendimento a preceitos do Direito formal positivo, a 

aplicação dos estatutos jurídicos com os direitos e deveres daí resultantes. De outro 

lado, “ser filho de alguém” corresponde a um direito da personalidade, qual seja, o 

direito ao reconhecimento da verdadeira identidade pessoal do filho, classificado 

entre os direitos de reconhecimento e respeito à própria individualidade do sujeito, 

cujo fundamento é a própria essencialidade do ser. 

Feitas essas ponderações sobre a diferenciação entre os direitos da pessoa 

e os direitos da personalidade, chega-se ao ápice da discussão aqui proposta 

relacionada com o reconhecimento da existência de um novo direito da 

personalidade. 

 

                                                 
240 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 28. 
241 Ibid., p. 30. 
242 Expressão latina que pode ser traduzida como “direitos em si mesmos”. 
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4.6 O DIREITO DO FILHO DE REQUERER A SOBREPOSIÇÃO DA FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA SOBRE A “FILIAÇÃO” REGISTRAL E A DESCENDÊNCIA 

BIOLÓGICA COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE 

 

O Direito positivo é a tradução da natureza humana nas normas e, como é 

da natureza humana errar, muitas vezes as normas podem estar erradas. O Direito 

moderno foi constituído com base na vontade do legislador e às vezes aquilo que 

está posto é lei, mas não é Direito, pois para ser considerado Direito, o aplicador 

deverá buscar a justiça. 

Em outras palavras, existe algo subjacente à norma, e o Direito formal 

positivo não pode ser entendido como Direito. Portanto, o Direito não deve ser 

concebido como ciência, mas sim como meio de realização do justo. 

Então o Direito pode ser entendido como um fato social que se transforma 

conforme as realidades psicológicas e sociais e, referido Direito, deveria 

consubstanciar-se numa integração entre o mundo do “ser” (dos fatos) e o “dever 

ser” (das finalidades e dos valores). Entretanto, essa missão filosófica resta 

infrutífera algumas vezes, porque nem sempre o mundo dos fatos chega ao mundo 

dos valores e das finalidades. 

Nesse sentido, são de grande valia as palavras de Zenni243: 

 

O homem é, a um só tempo, ser e dever ser, e somente consegue 
desenvolver as suas potencialidades se referido ao grupo, conquanto 
a comunhão de origem e de destino nos faz um, exortados que 
somos por um feixe natural de reivindicações axiológicas que 
constantemente nos convocam para aperfeiçoamento. 

 

Essa discrepância entre o “ser” e o “dever ser” faz com que o Direito perca 

sua essência, cedendo espaço especialmente para a Economia que exerce 

atualmente uma ditadura em todas as áreas do saber. Em verdade, a sociedade 

moderna ainda está sedimentada sobre bases falsas, preocupada tão somente com 

interesses patrimoniais, deixando as preocupações com o ser humano em segundo 

plano. Mas isso está mudando! 

                                                 
243 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O retorno à metafísica como condição para concretização da 
dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – v.4, n. 1, 2004, p. 8. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/23>. Acesso em: 13 ago. 2018. 



129 
 

Em relação ao tema, Zenni244 assevera que é “ilegítima toda forma de 

dominação privada calcada no valor econômico”, asseverando que a legitimação do 

poder é necessária para a existência de justiça social.  

Quando da análise de qualquer alteração no Direito formal positivo, pensa-

se imediatamente no impacto econômico que causará referida alteração. Quem 

ganhará e quanto ganhará? Quem perderá e quanto perderá? Esse foco na esfera 

econômica, atualmente denomina-se análise econômica do Direito. 

Destarte, não se pode esquecer que a finalidade última do Direito é a justiça, 

cujo conceito não é totalmente subjetivo, havendo sempre uma base objetiva para 

se chegar à justa medida.  

É certo que chegar a um conceito estanque do que seja justiça talvez seja 

impossível. Mas tem-se pontos de partida para tal mister, tanto na teoria de John 

Rawls (teoria essa já estudada anteriormente por nós245), cuja fundamentação se 

apoia principalmente nos princípios de justiça para trabalhar a ideia de justiça como: 

a) garantia da máxima liberdade a todos; e b) equidade; bem como nos 

ensinamentos de Aristóteles que utiliza a expressão “meio-termo” para enfatizar que 

o meio-termo de todas as coisas é louvável e os extremos censuráveis. Dessa 

forma, o justo é aquilo que representa a máxima liberdade a todos; é aquilo que 

representa tratamento equitativo; e também aquilo que representa o meio-termo, a 

justa medida.  

Ademais, é necessário que haja uma humanização do Direito, cuja pilastra 

fundamental é o sobreprincípio da dignidade da pessoa, com o fortalecimento dos 

valores morais e do reconhecimento da primazia do ser humano, devendo o 

ordenamento jurídico se adequar às novas realidades sociais, porque é o Direito que 

deve servir às pessoas e não o contrário. 

Por tais razões, Diaz246 sustentou que “si el Derecho quiere encontrar su 

auténtico sentido, ineludiblemente habrá de volver a sus miras hacia su único 

posible protagonista: el hombre”247. 

                                                 
244 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O retorno à metafísica como condição para concretização da 
dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – v.4, n. 1, 2004, p. 11. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/issue/view/23>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
245 RIBEIRO, Daniela Menengoti Gonçalves e CASSIONATO, Fernando Cézar Lopes. A escolha na 
“posição original” de John Rawls: O idealismo de um utilitarista crítico do utilitarismo. Revista 
de Teorias da Justiça, da Decisão e da Argumentação, v. 3, n. 2., 2017. Disponível em: 
<http://www.indexlaw.org/index.php/revistateoriasjustica/article/view/2444>. Acesso em 15 nov. 2018. 
246 DIAZ, Joaquin Diez. Los derechos físicos de la personalidade. Madrid: Ediciones Santillana, 
1963, p. 25. 
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Como bem se pode notar, parece necessário retornar no caminho que deu 

errado, que não levou ao destino final. Necessário, portanto, retornar à pessoa, ao 

ser humano, com uma revalorização dos direitos humanos, mais especificamente os 

direitos da personalidade. 

Nesse sentido as palavras de Diaz248 são primorosas. Veja-se: 

 

Precisamente la única dirección bien orientada será la que se 
proclame um retorno a la persona; uma revalorización de los 
derechos humanos, y, entre ellos, los del setor más íntimo e 
inmediato: los derechos de la personalidad249. 

 

Necessário se faz, para que efetivamente exista uma revalorização dos 

direitos humanos, entender que os direitos da pessoa (que correspondem aos 

diferentes planos em que uma pessoa é enfocada) são diferentes dos direitos da 

personalidade. Desta feita, no caso específico da filiação, deve-se entender que o 

fato de “estar filho de alguém” (considerado um estado da pessoa – estado familiar) 

deverá sucumbir frente ao fato de “ser filho de alguém” (considerado um direito da 

personalidade).  

Deveria então o Direito, como medida de lídima justiça, primar pelo ser 

humano, deixar sobressair o fato de “ser filho de alguém”, que corresponde a um 

direito da personalidade, qual seja, o direito à verdadeira identidade pessoal, 

classificado entre os direitos ao reconhecimento e respeito à própria individualidade 

do ser humano, cujo fundamento é a própria essencialidade do ser. 

Diz-se deveria, porque por força do ordenamento civil (Direito formal positivo 

– representante do “caminho que deu errado”) a aplicação dos estatutos jurídicos 

com os direitos e deveres daí resultantes, leva em consideração o direito da pessoa 

e não os direitos da personalidade. Isso importa dizer que o Direito Civil brasileiro 

está estruturado, no que diz respeito à filiação, como um direito da pessoa e não 

como um direito da personalidade, ferindo assim os direitos subjetivos dos filhos que 

desejam o reconhecimento de suas verdadeiras e próprias identidades pessoais. 

                                                                                                                                                         
247 “Se o Direito quer encontrar seu verdadeiro significado, inevitavelmente terá que retornar ao seu 
único possível protagonista: o homem”. Tradução nossa. 
248 DIAZ, op. cit., p. 29.  
249 “Precisamente a única direção bem orientada será aquela que proclama um retorno à pessoa; uma 
recuperação do valor dos direitos humanos e, dentre eles, os do setor mais íntimo e imediato: os 
direitos da personalidade” Tradução nossa. 
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É certo, e não se pode deixar de mencionar, que na grande maioria dos 

casos, o direito da pessoa (que corresponde ao “estar filho de alguém) anda de 

mãos dadas com o direito da personalidade (que corresponde ao “ser filho de 

alguém). Isso ocorre, porque não raras vezes, o pai que “está”, também é o pai que 

“é” (socioafetivo).  

Mas existem casos em que o direito da pessoa não coincide com o direito da 

personalidade. São casos em que um filho “está filho de alguém” e na verdade “é 

filho de outrem”. Nesses casos específicos, entende-se que deve prevalecer (em 

forma de sobreposição) o direito da personalidade para que seja alterada a figura de 

“estar filho de alguém” para a figura de “ser filho de outrem” (o terceiro que 

representa aquele que é efetivamente o pai e/ou a mãe). 

Destarte, importante e necessária desde logo, uma diferenciação entre as 

figuras de “pai” e de “genitor”. Em relação a essa diferenciação, Lôbo250 afirma que: 

 

Pai é o que cria. Genitor é o que gera. Esses conceitos estiveram 
reunidos, enquanto houve primazia da função biológica da família. 
Afinal, qual a diferença razoável que deva haver, para fins de 
atribuição de paternidade, entre o homem dador de esperma, para 
inseminação heteróloga, e o homem que mantém uma relação 
sexual ocasional e voluntária com uma mulher, da qual resulta 
concepção? Tanto em uma como em outra situação, não houve 
intenção de constituir família. Ao genitor devem ser atribuídas 
responsabilidades de caráter econômico, para que o ônus de 
assistência material ao menor seja compartilhado com a genitora, 
segundo o princípio constitucional da isonomia entre sexos, mas que 
não envolvam direitos e deveres próprios de paternidade. 

 

Em outras palavras, estar-se-á a dizer que, a descendência biológica não 

gera necessariamente uma relação paterno-filial (e isso também ocorre com a 

“filiação” registral), porque em verdade a única filiação que existe é a filiação 

socioafetiva, que depende, como visto anteriormente, dos seguintes requisitos 

obrigatórios para que ocorra: a) tractatus – quando a pessoa é tratada 

(comportamento aferível objetivamente) pela família como filha, com o exercício 

fático de autoridade parental; b) estabilidade (condição que se mantém constante, 

invariável) da relação; c) habitualidade da relação (tempo e rotina relacionais). 

                                                 
250 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Paternidade socioafetiva e o retrocesso da súmula 301-STJ. Revista 
Jurídica, Porto Alegre, v. 54, n. 339, p. 45-56, jan. 2006. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/37.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Foram nesse sentido as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luiz Edson Fachin, que quando instado a se manifestar no Recurso Extraordinário nº 

898.060-SC251, afirmou que o vínculo socioafetivo “é o que se impõe juridicamente” 

tendo em vista a existência de um vínculo socioafetivo com um pai e um vínculo 

biológico com o genitor. Todavia, nesse mesmo Recurso Extraordinário (898.060-

SC), o Supremo Tribunal Federal, admitiu a possibilidade do reconhecimento 

simultâneo de ambas as formas de paternidade (socioafetiva e biológica), o que 

significa um erro.  

Diz-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi errônea porque 

admitiu a simultaneidade das filiações (biológica com a socioafetiva) e não a 

sobreposição, com a prevalência da filiação socioafetiva, que em verdade é a única 

filiação que realmente existe e merece tratamento protetivo. Frise-se que, por 

maioria de votos, o Plenário do STF fixou a tese de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário 898-060-SC, que serve de parâmetro para casos semelhantes em 

trâmite na justiça em todo o país, nos seguintes termos: 

 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, 
não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 
baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. 

 

Mas nem tudo está perdido! Existe ainda uma interpretação possível em 

relação à tese fixada no sentido de considerar que o STF também não proibiu a 

sobreposição. Essa interpretação possível se consubstancia na ideia de que o STF 

apenas fixou entendimento de que a paternidade socioafetiva não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

com efeitos jurídicos próprios, desde que exista também a socioafetividade nessa 

relação baseada na “origem” biológica, mas que com o tempo desenvolveu-se e 

tornou-se efetivamente uma relação socioafetiva. 

                                                 
251 O Recurso Extraordinário nº 898.060-SC, julgado em sessão de 21/09/2016, diz respeito à 
pretensão de um “pai” biológico que recorria contra acórdão que estabeleceu sua paternidade, com 
efeitos patrimoniais, independentemente do vínculo com o pai socioafetivo. No referido julgamento, o 
Plenário do STF entendeu que a existência de paternidade socioafetiva não exime de 
responsabilidade o pai biológico. Por maioria de votos, os ministros negaram provimento ao referido 
Recurso Extraordinário. No dia seguinte ao julgamento do Recurso (em 22/09/2016), também por 
maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, que serve 
de parâmetro para casos semelhantes em trâmite na justiça em todo o país, na qual entendeu-se a 
possibilidade da existência simultânea entre as paternidades socioafetiva e biológica. 
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Anote-se que quando do julgamento (por maioria de votos) do Recurso 

Extraordinário acima, o Ministro Luiz Edson Fachin abriu a divergência e votou pelo 

parcial provimento do recurso, entendendo que o vínculo socioafetivo “é o que se 

impõe juridicamente”, tendo brilhantemente asseverado que: 

 

O vínculo biológico, com efeito, pode ser hábil, por si só, a 
determinar o parentesco jurídico, desde que na falta de uma 
dimensão relacional que a ele se sobreponha, e é o caso, no meu 
modo de ver, que estamos a examinar. 

 

Mesmo tendo sido o voto vencido, entende-se que o melhor e mais bem 

fundamento voto foi justamente o do Ministro Luiz Edson Fachin, justamente porque 

considerou a situação de sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

biológica/jurídica, o que se está a defender no presente trabalho. 

Cabe ainda o destaque para o fato de que essa decisão do Supremo 

Tribunal Federal (contrária ao voto do Ministro Luiz Edson Fachin e também 

contrária ao que se defende no presente trabalho), abriu espaço para a Edição do 

Provimento nº 63 de 14/11/2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê 

a possibilidade do reconhecimento de paternidade (ou maternidade) de forma 

unilateral, ainda que exista a figura do “pai” biológico (ou “mãe” biológica), podendo 

então haver a simultaneidade entre as “paternidades” registral/biológica com a 

paternidade socioafetiva. 

Desta feita, ao somar as previsões normativas contidas no Código Civil 

brasileiro com essa simultaneidade das filiações (registral/biológica com a 

socioafetiva) cuja possibilidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

e também pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), poder-se-á incorrer no absurdo 

do “pai” biológico (que “está pai” sendo por isso considerado efetivamente “pai” pela 

legislação civil pátria, mesmo que verdadeiramente não “seja” pai) poder pleitear o 

reconhecimento da filiação socioafetiva para herdar por sucessão legítima (art. 

1.829, inciso II, do Código Civil Brasileiro), conforme previsão do art. 1.606 do 

referido Codex, nos casos de falecimento do pai socioafetivo e posterior falecimento 

do filho socioafetivo enquanto menor.  

Exemplificar-se-á para aclarar com a utilização de nomes fictícios. 

Joãozinho, com 8 anos de idade é descendente biológico de Pedro, também seu 

“pai” registral. Assim, Joãozinho “está filho” de Pedro (“pai” biológico e jurídico, que 
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não exerce qualquer socioafetividade para com a criança). No mesmo exemplo, 

Joãozinho “é filho” socioafetivo (ainda pendente de reconhecimento jurídico) de 

Ademir (pessoa com um patrimônio imensurável), que cria Joãozinho como filho 

desde seu nascimento, (com tratamento socioafetivo, estabilidade e habitualidade 

relacionais). Ademir tem um irmão de nome Bruno (que por sua vez ajuda na 

administração de sua fortuna e também na criação de Joãozinho) e não tem outros 

parentes, nem cônjuge ou companheira(o). Ocorre que em um acidente 

automobilístico, Ademir falece e Joãozinho falece logo em seguida. Ato contínuo, 

Pedro (o genitor biológico de Joãozinho) pleiteia o reconhecimento judicial da filiação 

socioafetiva para que Joãozinho seja considerado herdeiro necessário 

(descendente) de Ademir (com fundamento na filiação socioafetiva) e também 

mantenha, em concomitância, a relação de filiação jurídica com Pedro (genitor 

biológico e “pai” registral), o que foi permitido pelo STF e também pelo CNJ. Anote-

se que o art. 1.606 do Código Civil brasileiro dá legitimidade para que Pedro pleiteie 

isso em juízo porque prevê expressamente que a ação de prova de filiação caberá 

aos herdeiros se o filho morrer menor ou incapaz (Pedro é considerado herdeiro pela 

legislação civil e o filho morreu menor). Tendo reconhecida a filiação socioafetiva 

(que realmente existia), agora Pedro pleiteia (como ascendente de Joãozinho) o 

posto de herdeiro necessário em ordem de vocação hereditária anterior a Bruno 

(irmão de Ademir), que deveria ficar com toda a herança caso não existisse a 

concomitância entre as filiações. Ora, essa não é a mens legis do direito sucessório 

brasileiro, eis que, como dito, uma lei não pode ter nenhuma consequência que os 

legisladores, na qualidade de representantes da moralidade social, teriam rejeitado 

se tivesse pensado em tal consequência anteriormente. Anote-se que essa 

consequência não deriva, nesse caso específico, de culpa do legislador, cabendo 

toda a culpa ao Supremo Tribunal Federal que se imiscuindo na competência 

legislativa, passou a efetivamente legislar no Brasil e deu “ar de legalidade” à 

situação de concomitância das filiações (apesar do alerta do voto divergente do 

Ministro Luiz Edson Fachin). 

Alerta-se nesse ponto mais uma vez, que existe uma única interpretação 

capaz de salvar o entendimento do STF, que como já visto, passa pelo 

entendimento de que a paternidade socioafetiva não impede o reconhecimento do 

vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, desde que exista 
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também a socioafetividade nessa relação baseada na “origem” biológica, mas que 

com o tempo desenvolveu-se e tornou-se efetivamente uma relação socioafetiva.  

Destarte, entende-se que o prevalecimento de um direito da personalidade 

(o direito de “ser” filho, como fundamento no direito à verdadeira identidade pessoal, 

classificado entre os direitos de reconhecimento e respeito da própria individualidade 

do sujeito) sobre o direito da pessoa (o direito de “estar” filho por expressão do 

Direito formal positivo) é tarefa para o Direito privado, estando aí compreendido o 

Direito Civil e também seu ramo mais específico: o Direito de Família. Todavia, 

enquanto o Direito Privado (Civil/de Família) não solucionar os hard cases familiares, 

a solução possível e plausível é a aplicação do interpretativismo dworkiniano.  

Esse entendimento de que cabe ao Direito Privado (Civil/de Família) a 

solução da prevalência do direito da personalidade sobre o direito da pessoa, está 

assentado nas características essenciais do Direito Civil, citadas por Díez-Picazo252, 

a saber: “1ª. Ser el Derecho civil dictado para la defensa y protección de la persona y 

para la realización de sus fines; 2ª. Ser el Derecho civil comum que guarda los 

principios generales del ordenamento positivo”253. 

Como visto, a primeira característica essencial do Direito Civil (estando nele 

incluído o Direito de Família), é ser destinado para a defesa e proteção da pessoa 

humana, coadunando com a ideia anteriormente exposta relacionada ao “retorno à 

pessoa”, ao ser humano, com uma revalorização dos direitos humanos, mais 

especificamente dos direitos da personalidade. Esse retorno à pessoa está 

intimamente ligado com a observância dos princípios jurídicos propriamente ditos, 

cujo rol foi exposto inicialmente. 

Não é demais relembrar nesse ponto, que no atual estágio de 

reconhecimento da juridicidade dos princípios jurídicos (denominado por 

Bonavides254 como período “pós-positivista” ou terceiro estágio), referidos princípios 

jurídicos passaram a ser reconhecidos, definitivamente, como preceitos dotados de 

positividade, ou seja, de autonomia normativa.  

Isso quer significar que os princípios jurídicos (dotados atualmente de 

autonomia normativa) podem e devem servir como fundamento para solução de 

                                                 
252 DÍEZ-PICAZO, Luis. El sentido histórico del Derecho civil. Madrid: Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia. 1959, p. 652. 
253 “1ª. Ser o Direito civil destinado para a defesa e proteção da pessoa e para a realização de seus 
propósitos; 2ª. Ser o direito civil comum, guardando os princípios gerais do ordenamento positivo”. 
Tradução nossa. 
254 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 264 
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hard cases do Direito de Família (cuja solução não esteja prevista expressamente no 

direito positivo), como ocorre com o tema da sobreposição da filiação socioafetiva 

sobre a “filiação” registral e a descendência biológica.  

Já a segunda característica essencial do Direito Civil está relacionada com 

ser referido Direito um ramo responsável pela guarda, pela aplicabilidade dos 

princípios gerais do ordenamento positivo, estando aí incluídos os sobreprincípios da 

dignidade da pessoa humana e da justiça como equidade, o que coaduna com a 

aplicabilidade do interpretativismo dworkiniano proposto no presente trabalho, com 

sopesamento dos princípios jurídicos propriamente ditos, que deverão sempre 

respeitar os sobreprincípios jurídicos (gerais do direito).  

Com essas ideias em mente, segue-se para a conclusão do presente 

trabalho, antecipando-se desde já que esse pesquisador sempre estará aberto para 

recepcionar críticas fundamentadas sobre as ideias aqui defendidas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com vistas a um problema jurídico 

contemporâneo, qual seja, o direito de requerer a sobreposição da filiação 

socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência biológica como um direito 

da personalidade do filho (o direito à verdadeira identidade pessoal). Diz-se que o 

tema em apreço é um problema jurídico contemporâneo porque na relação paterno-

filial ou materno-filial não há meios para se exigir o exercício da socioafetividade de 

maneira forçada.  

 Para tal análise, partiu-se da premissa de que em todas as decisões 

judiciais existe um dever arraigado dos juízes, de decidir com base em uma teoria 

coerente que considere a normatividade já existente (interpretação construtivista), 

mas que especialmente justifique as razões de suas decisões em princípios jurídicos 

(normas basilares que estabelecem fundamentos para que determinado 

mandamento seja encontrado) que levem em conta a dignidade da pessoa humana 

e a justiça como equidade. 

Nesse contexto, tem-se nítido que a veracidade interpretativa tem como 

fundamento a aceitação das melhores justificativas e, para que seja alcançada a 

aludida aceitação, é necessário o exercício de uma interpretação construtiva, que 

busque solucionar casos ponderando os princípios jurídicos incidentes em cada 

caso concreto, com observância do ordenamento jurídico já consolidado, mas não 

com a vinculação irrestrita a decisões anteriores.  

Com efeito, sustentou-se na presente pesquisa o delineamento no 

ordenamento jurídico, de pelo menos dois sobreprincípios jurídicos (que estão num 

patamar superior aos princípios jurídicos propriamente ditos, porque fundamentam a 

ordem jurídica como um todo): o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana e o 

sobreprincípio da justiça como equidade. Assim a ponderação principiológica deverá 

ocorrer em um nível inferior, qual seja, o nível dos princípios jurídicos propriamente 

ditos, que como bem asseverado, são dotados atualmente de autonomia normativa. 

Destarte, apresentou-se como passíveis de sopesamento no Direito de 

Família, para solução de hard cases e mais especificamente possibilitar o exercício 

dos direitos dos filhos à verdadeira identidade pessoal, os seguintes os princípios 

jurídicos pré-existentes: 1) princípio do pleno desenvolvimento das famílias; 2) 

princípio da vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação ou 
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da igualdade ente os filhos; 3) princípio do melhor interesse da criança, do 

adolescente e do jovem; 4) princípio da despatrimonialização das relações entre pais 

e filhos; 5) princípio da dissociação do estado de filho com o estado civil dos pais; 6) 

princípio da dissociação entre paternidade e ascendência genética; e 7) princípio da 

socioafetividade.  

Nesse aspecto principiológico, ficou ainda asseverado que qualquer dos 

princípios jurídicos tratados no trabalho (dotados atualmente de autonomia 

normativa) pode fundamentar a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

“filiação” registral e a descendência biológica. Asseverou-se ainda que podem existir 

outros princípios incidentes sobre o Direito de Família, que não foram tratados no 

presente trabalho porque foi considerado que o atual estágio da sociedade tem 

como mais importantes os princípios alhures. Todavia, não olvidou-se que outros 

princípios existem e poderão ser trazidos à baila para análise, sopesamento e 

interpretação construtiva, sendo sua aplicabilidade possível se existir uma mudança 

substancial, em decorrência da evolução social, para consideração de outros 

princípios como mais importantes. 

Outrossim, ficou asseverado que o sopesamento jurídico-principiológico 

deve ocorrer no exatos termos propostos pelo método do interpretativismo 

dworkiniano (que possui fases de observância obrigatória), pois referido método, que 

está fundamentado na ideia de se encontrar a mens legis (ou a “verdadeira lei”), 

demonstrou-se mais eficiente que o positivismo jurídico, sob o ponto de vista moral. 

Assim, restou clarividente no decorrer da pesquisa, que o interpretativismo 

dworkiniano pode e deve ser utilizado para resolver casos difíceis do Direito de 

Família, notadamente para fundamentar o direito da personalidade do filho à 

verdadeira identidade pessoal, possibilitando ao mesmo o direito de requerer a 

sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” registral e a descendência 

biológica, porque é necessário estabelecer um método mais eficiente que o 

positivismo jurídico – do ponto de vista moral – para se buscar a justiça levando em 

consideração os sobreprincípios da dignidade da pessoa humana e da justiça como 

equidade, eis que as interpretações jurídicas deverão ser sempre no sentido de que 

uma lei não pode ter nenhuma consequência que os legisladores, na qualidade de 

representantes da moralidade social, teriam rejeitado se tivessem pensado em tal 

consequência anteriormente. 



139 
 

Atestou-se também com a pesquisa que o conceito de família veio sofrendo 

mutações com o passar dos séculos. Assim, a família deixou de significar uma 

reunião grupal que cultuava os mesmos deuses; tornou-se uma reunião de 

indivíduos que tinham em comum o matrimônio e a consanguinidade, para 

atualmente ser considerada um agrupamento entre indivíduos que tenham uma 

relação íntima e social de afeto, cujo objetivo é o desenvolvimento sadio da 

personalidade de cada um de seus membros.  

Citada evolução do conceito de família influenciou também a alteração dos 

institutos do parentesco e também da filiação. Atualmente, no período pós-

constituição de 1988, a filiação está atrelada a uma relação paterno-filial ou materno-

filial, abrindo-se espaço para a afeição mútua social ocupar, em termos de relação 

de parentesco e de filiação, o espaço antes destinado à biologização e à 

matrimonialização. Em outras palavras, pode-se afirmar que o parentesco resultante 

de “outra origem” (previsto no art. 1.593 do Código Civil Brasileiro) abriu espaço 

jurídico para que a posse de estado de filho possa dar ensejo à base socioafetiva da 

filiação.  

Ficou então aqui sedimentada, a ideia de que os laços socioafetivos derivam 

da convivência afetuosa e não do sangue e nem de registros públicos, pois a 

verdadeira filiação depende da uma construção de laços socioafetivos, 

independentemente da existência de laços de origem biológico-genéticos ou 

documentais. Por tais razões, foi proposta uma definição para o vocábulo “filiação”, 

que coadune com a verdade social e com a evolução do conceito de família: 

“Filiação é a relação de parentesco em linha reta de primeiro grau que se estabelece 

entre pais, mães e filhos, sempre que existir relação social de afetividade 

(socioafetividade) apta a formar o estado de filiação, independentemente do número 

de pais e mães, pouco importando a origem da relação”. 

 Desta feita, ficou demonstrado que o significado de afetividade (e não de 

afeto) é o que está levando o conceito de família a uma evolução baseada numa 

espécie de ligação “espiritual” entre as pessoas. Necessária, para a constituição da 

família nos moldes hodiernos, a existência de uma ligação afetuosa (de afetividade 

que sempre será socioafetividade porque não se pode exercer a afetividade fora da 

sociedade), do exercício de afeto que se prolonga no tempo, porque a paternidade e 

a maternidade, assim como as relações de parentesco, se consubstanciam em 
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construções cotidianas, fáticas, de relações que contenham a bipolaridade de 

direitos e deveres entre pais e filhos. 

 Deveras, com os estudos aqui perpetrados foi possível delinear a 

definição de filiação socioafetiva como sendo aquela em que há a incidência da 

posse de estado de filho, cuja existência depende dos seguintes requisitos 

obrigatórios: a) tractatus – quando a pessoa é tratada (comportamento aferível 

objetivamente) pela família como filha, com o exercício fático de autoridade parental; 

b) estabilidade (condição que se mantém constante, invariável) da relação; c) 

habitualidade da relação (tempo e rotina relacionais). Também concluiu-se o 

raciocínio no sentido de que referidos requisitos obrigatórios são necessários tanto 

para iniciar uma relação paterno-filial ou materno-filial quanto para mantê-la. Isso 

quer significar que uma relação dessa natureza pode ter início e sofrer interrupções. 

Assim, se a relação deixar de produzir efeitos, não há mais que se falar em 

existência de relação paterno-filial ou materno-filial e quaisquer consequências 

danosas advindas dessa inexistência relacional terão de ser discutidas em sedes 

próprias, seja na esfera da responsabilidade criminal, seja na esfera da 

responsabilidade civil. 

 Nesse contexto, foi possível afirmar que a certeza da origem genética ou 

mesmo o estabelecimento de relações paterno-filiais ou materno-filiais 

matrimonializadas não é suficiente para fundamentar hodiernamente a filiação, eis 

que outros são os valores que passaram a dominar esse campo relacional, estando 

então o novo conceito de família (que engloba a filiação) fundado no princípio 

jurídico da socioafetividade. 

 Destarte, constatou-se a existência do princípio jurídico da 

socioafetividade – e não da afetividade porque não se pode exercer a afetividade 

fora da sociedade, na concepção aristotélica – de maneira implícita nos art. 226 (que 

garante o pleno desenvolvimento das famílias, com especial proteção do Estado) e 

227 (que prevê um dever geral consistente em assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, direitos fundamentais de alguém que ainda está em formação) da 

Constituição Federal Brasileira, dando sustentação à teoria da parentalidade 

socioafetiva.  

Ademais, em relação à existência da socioafetividade paterno-filial e 

materno-filial, asseverou-se que não é possível a imposição de nenhuma espécie de 

socioafetividade a ninguém, onde a paternidade/maternidade ou filiação socioafetiva 
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é demonstrada através da “posse de estado de filho” ou da “posse de estado de pai 

ou mãe”, cuja previsão encontra-se implícita no ordenamento jurídico, eis que o art. 

1.605 do Código Civil Brasileiro prevê que a filiação, no caso de falta ou defeito do 

termo de nascimento, poderá ser provada por qualquer modo admissível em direito. 

Em relação à atual teoria dos direitos da personalidade, afirmou-se a mesma 

prima pelo retorno à pessoa, ao ser humano, com uma revalorização dos direitos 

humanos, com a previsão de existência de direitos ditos essenciais, sem os quais os 

demais direitos perderiam o sentido de existência para a pessoa. Nesse contexto, foi 

adotada no presente trabalho a denominação “direitos da personalidade”, (com 

acolhimento da teoria pluralista, na sua segunda vertente – a que considera a 

existência de vários direitos da personalidade, expressos em um rol exemplificante), 

porque parece mais bem fundamentada a doutrina sedimentada na ideia de 

existência de “direitos” (vários deles) destinados a dar conteúdo à personalidade. 

Em relação à natureza jurídica dos direitos da personalidade, entendeu-se 

mais bem fundamentada a corrente majoritária, que preceitua que os direitos da 

personalidade são considerados, em seu conteúdo, verdadeiros direitos subjetivos, 

principalmente porque não é certo que o direito apareça somente depois de ocorrida 

a lesão. Nesse contexto, em suma pode-se afirmar ainda que o sujeito ativo desses 

direitos é todo e qualquer ser humano, podendo esse rol ser ampliado; que o sujeito 

passivo desses direitos é a sociedade como um todo, que deve respeitar os direitos 

da personalidade dos demais; que o objeto desses direitos são especificamente a 

vida, a honra, a integridade física, a verdadeira identidade pessoal, entre outros, que 

não se confundem com a personalidade, apesar de a integrarem; e que o conteúdo 

dos direitos da personalidade indica que são verdadeiros direitos e não faculdades, 

que permitem ao seu titular exercer, disfrutar e gozar desse “bem imaterial 

protegido”, podendo exigir judicialmente que cessem os atos de lesão e também de 

ameaça de lesão. 

Em relação à classificação dos direitos da personalidade, adotou-se a 

posição de que referidos direitos se classificam em: a) direitos de integridade física 

(todos os direitos relativos à integridade do corpo, estando neles compreendidos o 

direito à vida, o direito ao desenvolvimento sadio do corpo e a proibição atentatória 

ao corpo como um todo ou qualquer de suas partes); b) direitos de liberdade (que 

representam a liberdade de locomoção, a liberdade volitiva e a liberdade de 

consciência); c) direitos sobre a integridade espiritual (a honra, a intimidade, a vida 
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privada e à imagem); d) direitos ao reconhecimento e respeito à própria 

individualidade do sujeito (que representam o direito ao nome e o direito à 

verdadeira identidade pessoal), possibilitando ambos, mas principalmente o último, o 

exercício do direito do filho de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre 

a “filiação” registral e a descendência biológica. 

Destarte, foi apresentado como correto o raciocínio de que não se pode 

esquecer que a finalidade última do direito é a justiça, cujo conceito não é totalmente 

subjetivo, havendo sempre uma base objetiva para se chegar à justa medida e que é 

necessário que haja uma humanização do direito, cuja pilastra fundamental é o 

sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, com o fortalecimento dos valores 

morais e do reconhecimento da primazia do ser humano, devendo o ordenamento 

jurídico se adequar às novas realidades sociais, porque é o direito que deve servir 

às pessoas e não o contrário. 

Nesse contexto, asseverou-se que para que efetivamente exista uma 

revalorização dos direitos humanos é necessário o entendimento de que os direitos 

da pessoa (que correspondem aos diferentes planos em que uma pessoa é 

enfocada) são diferentes dos direitos da personalidade. Desta feita, no caso 

específico da filiação, deve-se entender que o fato de “estar filho de alguém” 

(considerado um estado da pessoa – estado familiar) deverá sucumbir frente ao fato 

de “ser filho de alguém” (considerado um direito da personalidade).  

Dizendo-se de outra maneira, o direito deve primar pelo ser humano, como 

medida de lídima justiça. Isso equivale dizer que deve sempre preponderar o fato de 

“ser filho de alguém” (e não o de “estar filho de alguém”), que corresponde a um 

direito da personalidade, qual seja, o direito à verdadeira identidade pessoal 

(sinônimo do direito de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

“filiação” registral e a descendência biológica), classificado entre os direitos ao 

reconhecimento e respeito à própria individualidade do ser humano, cujo 

fundamento é a própria essencialidade do ser. Nesse aspecto, o vínculo socioafetivo 

é o que deve se impor juridicamente, deixando clara a ideia de que pai e mão são os 

que criam e genitores são tão somente aqueles que fornecem gametas masculinos e 

femininos. 

Com efeito, indubitável a conclusão final sobre a existência do direito de 

personalidade do filho – fundado no direito à verdadeira identidade pessoal do 

indivíduo – de requerer a sobreposição da filiação socioafetiva sobre a “filiação” 
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registral e a descendência biológica, porque os direitos ao reconhecimento e 

respeito à própria individualidade do sujeito são classificados como direitos da 

personalidade. 

Para tal intento, pode e deve o interpretativismo dworkiniano ser considerado 

como embasamento jurídico sólido para sopesamento dos princípios jurídicos 

propriamente ditos, aplicáveis ao direito de família, sendo certo que qualquer um 

deles pode fundamentar o direito à sobreposição da filiação socioafetiva sobre a 

“filiação” registral e a descendência biológica, cabendo ao Estado-Juiz dar eficácia 

aos direitos da personalidade, caso a caso. Anote-se, à guisa de conclusão, que 

merecem maior atenção os princípios jurídicos da “vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação” e da “socioafetividade”, porque referidos 

princípios jurídicos consubstanciam a ideia de que não existe razão jurídica para 

sustentar a permanência dos vínculos paterno-filiais ou materno-filiais entre filhos 

com seus genitores biológicos ou “pais” registrais, quando estiver configurado o 

rompimento da relação anterior seguido da constituição de uma nova relação jurídica 

paterno-filial ou materno-filial, agora com os pais socioafetivos. 
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