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RESUMO 

 

A consagração contemporânea dos direitos fundamentais, alçados à centralidade do universo 

jurídico democrático, não se limita a um catálogo estático previamente estabelecido, pois, a 

cada momento histórico, novas perspectivas surgem para abranger situações que antes não 

possuíam tamanha envergadura. Neste contexto, investiga-se o peculiar direito à filiação e sua 

tutela pelo Ministério Público, objetivando situar o direito ao status de filho no âmbito da 

teoria dos direitos fundamentais e avaliar em que medida o Parquet deve atuar para assegurar 

a sua concretização. Para tanto, adota-se predominantemente o método dedutivo, recorrendo-

se à técnica da pesquisa bibliográfica em livros, artigos doutrinários e repertório 

jurisprudencial, disponíveis em publicações físicas ou em sítios na rede mundial de 

computadores. O trabalho delimita a conceituação de filiação, distinguindo-a da noção de 

origem genética e examinando, também, a sua própria fundamentalidade implícita, decorrente 

do regime e dos princípios adotados pela Lei Maior. Aplicando a hermenêutica constitucional 

forjada em tempos de neoconstitucionalismo, novos embasamentos e soluções para 

controvérsias jurídicas relativas ao tema são construídos, mais próximos dos objetivos 

constitucionais inaugurados em 1988, os quais transformaram sensivelmente o Direito de 

Família, constitucionalizando-o nos aspectos estruturais. Assim, enxerga-se a parentalidade 

no âmbito das famílias homoafetivas com naturalidade; observa-se um hodierno 

tangenciamento constitucionalmente equivocado no tratamento, legal e jurisprudencial, da 

recusa do réu em se submeter ao exame de DNA, propondo-se uma interpretação conforme a 

Constituição; e analisa-se o embasamento constitucional que restringe a possibilidade de se 

descartar a filiação constituída pela socioafetividade. A perquirição ainda estuda o Ministério 

Público na condição de instituição destinada à defesa do regime democrático e dos direitos 

sociais e individuais indisponíveis, destacando as divergências internas quanto à identidade 

constitucional do órgão e mesmo o debate doutrinário sobre os limites de sua atuação, além de 

constatar seu relevante papel na concretização do direito fundamental à filiação envolvendo 

crianças e adolescentes, culminando no dimensionamento científico de sua legitimidade, 

propondo-se a identificar atividades concretas destinadas à tutela do estado de filiação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filiação. Direitos fundamentais. Ministério Público. 



    

 

ABSTRACT 

 

The contemporary recognition of fundamental rights, raised to the centrality of the democratic 

legal universe is not limited to a predetermined static catalog, considering that every historical 

moment raises new perspectives to cover situations that did not previously presented a 

significant magnitude. In this context, in this dissertation, we investigate the right to filiation 

and its protection by the Public Prosecutor’s Office, aiming to situate the right to the status of 

childhood, according to the theory of fundamental rights, to assess to what extent the 

Prosecutor’s Office must act to ensure its implementation. Therefore, it adopts, 

predominantly, the deductive method, resorting to the technical literature in books, doctrinal 

articles and jurisprudential repertoire available in physical publications or sites on the World 

Wide Web.  The dissertation defines the concept of filiation, distinguishing it from the notion 

of genetic origin, examining also their own implicit fundamentality resulting from the regime 

and the principles adopted by the Constitution. Applying the constitutional hermeneutics 

forged in neoconstitutionalism times, new emplacements and solutions to legal disputes 

relating to the subject are built, closer to the constitutional objectives inaugurated in 1988, 

which significantly transformed the Family Law, constitutionalizing it in its structural aspects.  

Thus, we analyze parenting in the context of homosexual couples; observe that there is a 

hodiernal constitutional tangency that we considerar erroneous in the treatment, legal and 

jurisprudential, of the defendant's refusal to submit to DNA testing; propose an interpretation 

according to the Constitution; and analyse the constitutional basis which restricts the ability to 

dispose of the filiation constituted by the affective relationship. We, also, study the Public 

Prosecutor’s Office’s role as the institution designed to the defend the democracy and social 

and individual inalienable rights, that has a significant role in achieving the fundamental right 

to filiation, involving children and adolescents. It is relevant to highlight internal differences 

regarding to the constitutional identity of the agency and even the doctrinal debate on the 

limits of its action, culminating in a study of its legitimacy, proposing to identify concrete 

activities aimed at protection of filiation status. 

 

KEYWORDS: Filiation. Fundamental rights. Public Prosecutor’s Office. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até se firmarem como manto essencial de proteção à dignidade humana, os direitos 

fundamentais trilharam, passo a passo, o sinuoso caminho da história, testemunhando e 

interagindo com a ascensão e queda de governos, instituições e ideologias jurídicas, sociais e 

econômicas. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 

1988, registrou-se o ápice da consagração dos direitos fundamentais em documento 

positivado, alcançando grau de proteção inédito, com previsão, inclusive, de instrumentos 

para sua efetivação. Nem por isso, porém, a permanente necessidade de seu aperfeiçoamento 

deixa de existir, dado o caráter progressivo desses direitos. 

Eis a linha de raciocínio que fomenta a investigação, no contexto dos direitos 

fundamentais, do peculiar direito à filiação. Há de se indagar sobre sua própria 

fundamentalidade, analisando-o em cotejo com os demais princípios constitucionais 

pertinentes à espécie, notadamente a dignidade da pessoa humana, a paternidade responsável, 

a igualdade entre todos os filhos e convivência familiar, sem esquecer a prioridade conferida 

aos direitos da infância e juventude, sempre numa ótica pertinente à hermenêutica 

constitucional aflorada na vigência do neoconstitucionalismo, cujas peculiaridades também 

merecem ser delineadas para fomentar a compreensão. 

Atualmente, pode-se atingir a reprodução através de técnicas que facilitam a 

gravidez, produzem embriões em laboratórios, utilizam material genético de terceiros e, até 

mesmo, permitem a gestação em útero alheio. Além da biogenética, outras ciências se 

empenham no estudo da filiação, com destaque para a Psicanálise, dado o seu grau de 

influência na ciência jurídica acerca do tema, contribuindo para a absorção de novas formas 

de se estabelecer o vínculo da filiação, bem como sua repercussão na vida dos indivíduos. 

Com efeito, a complexa realidade percebida hodiernamente, uma vida familiar que 

pode ser atingida por exames laboratoriais capazes de demonstrar tecnicamente a presença ou 

a ausência de vínculo sanguíneo – mas sem qualquer poder de dissipar laços emocionais há 

muito entrelaçados, onde as expectativas de direitos e obrigações, notadamente no campo 

afetivo, não se limitam ao liame meramente biológico –, gera controvérsias no cenário 

jurídico brasileiro sobre a filiação, as quais nem sempre encontram resposta nas soluções 

legislativas clássicas, muitas vezes frustrantes, seja pela insuficiência das regras em si 

mesmas, seja em razão da precariedade dos métodos hermenêuticos plasmados 
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exclusivamente no nível infraconstitucional, mostrando quão imprescindível é a mudança de 

paradigma alicerçada no fenômeno da constitucionalização que vem afetando, em maior ou 

menor grau, os diversos ramos do Direito. 

Enxergando a importância de dar efetividade à filiação, para que não se torne mais 

uma declaração sem respaldo no mundo dos fatos, cumpre avaliar simultaneamente o papel do 

Ministério Público nessa tarefa. Sem dúvida, o agigantamento ministerial brasileiro no 

primeiro quarto de século de vigência da Constituição da República de 1988 representa uma 

das mais notáveis evoluções institucionais da democracia pátria. Sua missão constitucional 

abrange a tutela dos direitos individuais indisponíveis, e isso é o que confere respaldo ao 

ofício ministerial de tutela do direito fundamental à filiação, sendo certo que o exame 

científico deve enxergar não apenas a extensão, mas também os limites da intervenção do 

órgão no que diz respeito ao tema. 

Garantir a filiação é meta consagrada em todas as nações civilizadas, mormente 

naqueles ordenamentos que repudiam submeter crianças e adolescentes a tratamentos 

indignos, como no caso de desconhecimento, ainda que formal, de sua ancestralidade. Em 

verdade, os princípios da parentalidade responsável e da convivência familiar sequer têm 

chance de lograr qualquer efetividade sem que, antes, seja estabelecida a filiação por alguma 

de suas formas – por presunção, reconhecimento, adoção ou socioafetividade.  

Repercutindo em questões de cunho existencial, a filiação merece especial proteção 

do Estado, mas sua indisponibilidade deve ser compreendida para receber a devida atenção do 

Ministério Público, instituição que cautelosamente deve evitar perseguir direitos fora do 

âmbito de suas atribuições e alcançar aqueles submetidos ao seu crivo, o que já vem se 

materializando através de iniciativas e projetos localizados, produzindo resultados sociais 

relevantes. Tal realidade, porém, ainda carece de observação científica, notadamente quanto à 

extensão e limites da atuação ministerial. 

Diferentemente do que parece à primeira vista, o objeto desta pesquisa está longe de 

ser corriqueiro. É que, apesar da existência de várias obras sobre a investigação de 

paternidade e maternidade, raramente se tem, na literatura jurídica, produção intelectual 

orientada a desvendar a filiação sob o aspecto da teoria dos direitos fundamentais. Em regra, 

sua envergadura constitucional é meramente proclamada, sem que se tenha, na sequência, um 

aprofundamento científico dessa abordagem, tanto que a práxis forense tende a enfrentar o 

assunto apenas infraconstitucionalmente, deixando de enfatizar aspectos essenciais à 

compreensão satisfatória da matéria.  

De outra banda, a perquirição se concentra no papel do Ministério Público como 
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órgão também incumbido da defesa da filiação, reconhecendo que, regra geral, a vasta 

bibliografia pertinente ao desenvolvimento institucional do Parquet se fixa, quase que 

exclusivamente, na sua vocação criminal ou na defesa dos chamados interesses 

transindividuais, não sendo extenso o acervo de publicações dedicadas à tutela ministerial de 

direitos individuais indisponíveis. 

Em suma, a problemática reside no insuficiente tratamento jurídico que vem sendo 

dado ao direito à filiação, perceptível, principalmente, quando sua fundamentalidade é 

ignorada, gerando respostas insatisfatórias para questões complexas e de nível existencial, 

sendo objetivo deste trabalho não apenas investigar como a ênfase constitucional daquele 

direito pode conduzir a soluções mais condizentes com a teoria dos direitos fundamentais, 

inclusive limitando a intervenção desproporcional do legislador ordinário, mas também 

avaliar em que medida deve a tutela da filiação ser exercida pelo Ministério Público, tendo em 

vista a importante controvérsia em torno da própria identidade constitucional do órgão, com 

movimentos institucionais que visam limitar sua atuação no âmbito cível. 

A dissertação segue predominantemente o método dedutivo, na medida em que 

aborda o objeto partindo do seu aspecto geral para o particular, recorrendo-se à técnica da 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos doutrinários e repertório jurisprudencial, disponíveis 

em publicações físicas ou em sítios na rede mundial de computadores.  

Assim é que, no primeiro capítulo, o próprio direito à filiação é abordado 

conceitualmente, não olvidando sequer aspectos terminológicos, passando pela necessária 

distinção que guarda com a origem genética, circunstância essencial para a avaliação jurídica 

que se propõe acerca de suas formas de aquisição e tratamento constitucional vigente, 

lastreado no exame de seu percurso evolutivo. Aqui, o intuito é demonstrar que não existe 

coincidência inexorável entre o direito à filiação e o vínculo biológico, delineando a 

autonomia da noção filiatória, ainda quando coincidente com a ancestralidade consanguínea, 

afastando concepções que se distanciam do próprio desenvolvimento do Direito de Família 

constitucionalizado, claramente destinado a romper com a disciplina do passado, cujos valores 

se distanciam da contemporaneidade, especialmente aqueles relacionados com o tratamento 

discriminatório dos filhos.  

Em seguida, no segundo capítulo, aspectos da teoria geral dos direitos fundamentais 

são examinados. As características destes direitos e os esforços hermenêuticos para sua real 

compreensão, aplicação e efetividade, encontram-se contemplados em itens específicos. 

Estuda-se a releitura dos conceitos de norma jurídica, princípio e regra, fomentados pelo 

impacto acadêmico que emergiu numa conjuntura histórica de profundas mudanças sociais, 
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culturais e filosóficos, donde surgiram movimentos de conteúdo fluido e hiperabrangentes, a 

exemplo do pós-modernismo, do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo. Os novos 

desafios da hermenêutica constitucional para, sem infirmar o regime democrático, conciliar a 

preservação dos direitos fundamentais inclusive quando se encontram em rota de colisão 

também são abordados, notadamente pela análise de princípios instrumentais e seus 

consectários, com destaque para a proporcionalidade e ponderação, esta última enfrentando 

intensa oposição de críticos que temem o arbítrio interpretativo que dela pode decorrer, e 

também para a unidade constitucional e a concordância prática.  

Urge acrescentar que a clivagem epistemológica da pesquisa exclui qualquer 

pretensão de esgotamento ou aprofundamento exaustivo das questões relacionadas com a 

teoria geral dos direitos fundamentais, que receberam apenas a atenção necessária para o 

escopo do trabalho, que, no capítulo segundo, culmina com a apuração da fundamentalidade 

do próprio direito à filiação, assentado na permissibilidade constitucional de reconhecer a 

existência de direitos fundamentais implícitos, ou seja, inexistentes no catálogo positivado, 

porém decorrentes do regime e dos princípios adotados pelo Texto Magno. Vislumbrando-se o 

status fundamental da filiação, também se consideram naturais as consequências irradiadas 

para o ordenamento jurídico que implicam numa visão hermenêutica apropriada para alcançar 

soluções constitucionalmente adequadas para certos conflitos, a serem examinados no âmbito 

da colisão de direitos fundamentais. 

No capítulo terceiro, aliás, são estudadas situações que recebem os efeitos do direito 

à filiação considerado como fundamental. A primeira aproximação ocorre com o direito das 

famílias homoafetivas à filiação, tanto pelo acesso à adoção como também às técnicas de 

reprodução medicamente assistida.  

Em seguida, a obrigatoriedade ou não da realização do exame de DNA é revisitada, 

pois, apesar da clássica decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas-Corpus 

n. 71.373/RS, o posicionamento esposado na pesquisa não considera o assunto 

suficientemente estabilizado, não para defender a superada condução debaixo de vara do 

sujeito investigado, mas porque, na esteira daquela decisão, emprestou-se questionável 

interpretação jurisprudencial e redação legislativa a normas elaboradas subsequentemente, de 

modo a impor o enfrentamento da temática com os olhos voltados para a interpretação 

conforme a Constituição. Isso porque a presunção juris tantum de parentalidade, decorrente 

da recusa injustificada do suposto pai ao exame de DNA, vem sendo de tal forma mitigada a 

ponto de afetar a igualdade substancial entre todos os filhos, o direito à identidade e, em 

última análise, o próprio direito à filiação.  
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Para finalizar o capítulo, são também analisadas as restrições ao desfazimento de 

paternidade fixada propiciada pelo reconhecimento da filiação socioafetiva, especialmente 

diante dos relevantes argumentos adotados pela jurisprudência para admitir a pretensão 

paterna de desconstituir a filiação em certas situações de vício de vontade, cotejando esta 

visão com o discurso doutrinário extremamente preocupado com o bem-estar infantil, porém 

elevando o debate para além do mero impulso de se evitar sofrimento, em busca de uma 

orientação genuinamente jurídica acerca da prevalência ou não da socioafetividade. 

 No quinto capítulo, traça-se um panorama acerca da configuração constitucional do 

Ministério Público, sobretudo no que diz respeito à sua atuação no processo civil como órgão 

agente e como órgão interveniente, salientando a visão de que, em ambos os casos, cabe ao 

Parquet a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais 

indisponíveis. A discussão sobre os limites de sua participação processual em íntima 

compatibilidade com o texto constitucional não passa despercebida, daí porque o texto da 

pesquisa se preocupa em verificar, genericamente, os interesses tutelados pelo órgão 

ministerial para, em seguida, enfrentar os aspectos concernentes especificamente aos 

chamados direitos individuais indisponíveis e, por fim, debruçar-se sobre a questão da 

legitimidade para a defesa do direito fundamental à filiação. 

Por sua vez, o último capítulo demonstra como se dá a tutela ministerial em prol da 

concretização do direito à filiação nos âmbitos extrajudicial, administrativo e processual, com 

ênfase para a visualização científica de contornos que permitam discernir quando e de que 

modo deve ser promovida a atividade do Parquet nesta temática, face à vocação 

constitucional da instituição.  
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2 DIREITO À FILIAÇÃO 

 

2.1  DEFINIÇÃO E TERMINOLOGIA 

 

A mais importante relação de parentesco que existe é a filiatória. Ela contempla o elo 

jurídico entre pais e filhos. É chamada de filiação quando encarada sob a perspectiva da prole. 

Se observada tendo em consideração a figura do pai como parâmetro, denomina-se 

paternidade. Vislumbrada sob a ótica materna, diz-se maternidade.  

Etimologicamente, filiação deriva do latim filiatio, significando procedência, enlace, 

dependência, o laço de parentesco dos filhos com os pais
1
. Cuida-se de vínculo estreito, 

dotado de imensa especialidade tanto para as relações precipuamente jurídicas quanto para a 

dimensão psicológica e afetiva do ser humano.  

A filiação estabelece uma série de direitos e obrigações com repercussão em campos 

jurídicos diversos. A seara que mais se dedica ao estudo da matéria, sem dúvida, é o Direito 

de Família. A elevação constitucional do tema, no entanto, é inegável, até porque decorre da 

própria constitucionalização do Direito
2
, ocorrida na história recente de alguns países, a 

exemplo de Portugal, Espanha e Brasil, como rememora Luís Roberto Barroso. O autor realça 

a intensidade do processo entre nós, verificando a mesma mudança já ocorrida inicialmente na 

Alemanha e depois na Itália, com a passagem da Constituição para o centro do sistema 

jurídico, pois foi a partir da vigente Lei Maior que a supremacia formal do Texto Magno 

passou a desfrutar também de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela 

abertura do sistema jurídico e normatividade dos princípios, deslocando o velho Código Civil 

de seu antigo papel de direito geral – que já vinha sendo desgastado no âmbito do próprio 

direito privado, face às inúmeras leis específicas geradoras da chamada “descodificação” –, 

promovendo uma reinterpretação dos institutos do direito infraconstitucional através da 

filtragem constitucional, de maneira que toda a ordem jurídica passa a ser lida e apreendida 

sob a lente da Constituição
3
. 

                                                 
1
  LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 198. 

2
  “Segundo Favoreu, a constitucionalização-transformação é caracterizada pela ‘constitucionalização dos 

direitos e liberdades, que conduz a uma impregnação dos diferentes ramos do direito e, ao mesmo tempo, à 

sua transformação [...]’. É a partir dessa transformação, ainda segundo Favoreu, que, com a mudança no 

conteúdo dos outros ramos do direito provocada pela constituição, que se passa a falar em direito 

constitucional social, direito constitucional penal, direito constitucional civil, entre outros.” (SILVA, Virgílio 

Afonso da. A constitucionalização do Direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São 

Paulo: Malheiros, 2014, p. 48). 
3
  BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e o direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo 

(Coord.). Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional: anais do 

Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008, 

p. 253-254. 
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Há quem prefira usar sempre a expressão “estado de filiação”, a exemplo de Paulo 

Luiz Netto Lôbo, para quem o conceito de filiação é relacional, sendo a relação de parentesco 

que se estabelece entre duas pessoas, uma delas considerada filha da outra, ao passo que 

estado de filiação é a qualificação jurídica dessa relação de parentesco, compreendendo um 

complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados, de maneira que o filho passa a 

ser titular do estado de filiação, enquanto seus pais assumem a titularidade dos estados de 

paternidade e de maternidade em relação ao mencionado filho
4
. 

Em termos de precisão científica, e até mesmo da preferência legislativa
5
, o uso da 

locução se mostra mais completo, na medida em que expõe, de plano, que a relação parental 

subjacente tem a capacidade de conferir um especial status familiae ao seu detentor. O estado 

de uma pessoa, no magistério de Caio Mário da Silva Pereira, “é seu modo particular de 

existir, sua condição individual na sociedade, da qual derivam direitos e obrigações”
6
. Em 

acréscimo, o jurisconsulto assinala que todo indivíduo titulariza um complexo de qualidades, 

atributos que fixam a sua condição na sociedade, constituindo fonte de direitos e obrigações e 

fornecendo os característicos personativos, pelos quais se identifica o sujeito sem que se tome 

em consideração qualquer profissão ou função, mas tão-somente a sua condição. Assevera que 

o estado constitui uma realidade objetiva, de que cada um é titular e usufrui com 

exclusividade, apresentando-se ainda como imprescritível, não susceptível à transação e 

destituído de valor econômico, sendo essencialmente moral, de tal sorte que seus efeitos 

patrimoniais são meras consequências
7
.    

Realmente, ao adquirir a condição de filho, assume-se uma posição jurídica no 

âmbito privado e também social, daí surgindo consequências diversas, como o direito ao 

sustento
8
, à inclusão do sobrenome, à educação, à convivência familiar, à herança, além de 

inaugurar a autoridade parental que abrange, dentre outras prerrogativas, a representação legal 

e assistência dos filhos menores
9
.  

                                                 
4
  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 

necessária. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813>. Acesso 

em: 12 mar. 2016.  
5
 Art. 27 da Lei n. 8.069/90: “O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

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

segredo de Justiça.” 
6
  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 66. 
7
  Ibidem, p. 217-219. 

8
 Art. 229 da Constituição da República: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” 
9
 Código Civil: “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 

exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: [...] VII - representá-los judicial e 

extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em 

que forem partes, suprindo-lhes o consentimento.” 
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Decorrem ainda, mediata ou imediatamente, da posição jurídica de filho não apenas 

direitos, mas também algumas vedações, a exemplo dos impedimentos matrimoniais ou para a 

constituição de união estável e a necessidade de autorização para o casamento do nubente 

menor de 18 (dezoito) anos, além de obrigações correlatas, como a de amparar os pais na 

velhice ou enfermidade.  

Não se pode esquecer do seu caráter relacional, vale dizer, tanto os pais quanto a 

prole são titulares nesta relação jurídica, cada um sob sua perspectiva, mas a todos sendo 

destinadas uma complexa gama de direitos e obrigações inerentes à condição experimentada.  

Sempre que se faz referência, no entanto, ao direito à filiação, constata-se inexistir 

real dificuldade em apreender o correspondente significado, posto que indissociáveis a 

aquisição do status jurídico e a imersão do sujeito na relação de parentesco correspondente, de 

maneira que se mostra perfeitamente aceitável, até porque largamente utilizada, a referência à 

filiação como “a relação existente entre o filho e seus pais, independente da condição de 

concepção”
10

, em tom até mesmo mais abrangente, porque, “em estudos recentes sobre o 

instituto, tem sido dito que a filiação pode ser encarada sob sua ótica natural, jurídica e 

afetiva”
11

, razão pela qual não há motivo para fazer distinções no aspecto terminológico, se a 

terminologia consolidada nenhum prejuízo acarreta para a compreensão ou mesmo para o 

estabelecimento preciso do significado científico do termo.  

Outros ramos do conhecimento humano também se interessam fortemente pelo 

estudo da filiação, como não poderia deixar de ser, posto não se tratar de fenômeno 

exclusivamente, ou mesmo predominantemente, jurídico. Na perspectiva paternal, Françoise 

Hurstel distingue três sentidos da paternidade: (a) a função, haurindo da Psicanálise, com 

referência a C. Lévi Strauss, a noção de “eficácia simbólica” da palavra; (b) o papel, definido 

pela Sociologia como o conjunto de comportamentos que a sociedade e a família esperam da 

figura paterna, correspondendo ao pai “imaginário” de J. Lacan; e (c) a pessoa, que seria o 

homem designado para desempenhar esse papel na família
12

.  

Em nenhum dos sentidos estudados, a origem biológica se apresenta como fator 

imprescindível para o estabelecimento da relação parental, apenas contingente. Dessa 

maneira, importa ao Direito discernir em que medida a filiação se confunde com a história 

genética da pessoa humana.  

 

                                                 
10

  BLIKSTEIN, Daniel. DNA, paternidade e filiação. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 45. 
11

  BOSCARO, Márcio Antonio. Direito de filiação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 16. 
12

  HURSTEL, Françoise. A função paterna, questões de teoria ou: das leis a lei. Trad. Paulo Schneider. In: 

ALTOÉ, Sônia (Org.). Sujeito do Direito, Sujeito do desejo: Direito e Psicanálise. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2004, p. 104-105. 
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2.2  ORIGEM GENÉTICA E FILIAÇÃO  

 

A doutrina consagrada já distingue de forma suficientemente segura o significado dos 

direitos à identidade (ou origem) genética e o direito à filiação, pois atribuir a alguém a 

condição jurídica de filho não se limita a identificar sua ancestralidade biológica. Paulo Luiz 

Netto Lobo pontifica que o estado de filiação se desligou da origem biológica, servindo hoje 

como um gênero do qual são espécies a filiação biológica e a não-biológica, criticando, desse 

modo, a tendência jurisprudencial de, ante a fascinação com o exame de DNA, confundir 

estado de filiação e origem biológica, o que se mostra como desvio hermenêutico restritivo, já 

que a Constituição segue a via contrária, pois abriga generosamente a filiação de qualquer 

natureza, sem primazia de um sobre o outro
13

.  

A origem genética, diferentemente do que ocorre com a filiação, pode ser limitada ao 

mero conhecimento da ancestralidade, sem necessariamente ter repercussão na esfera jurídica 

imediata dos envolvidos. A propósito, Rolf Madaleno recorda que o direito ao conhecimento 

das origens genéticas nasceu na jurisprudência alemã, que a reconhece como direito 

fundamental à personalidade da pessoa, indicando o exemplo do caso Landsgerichts Münster, 

onde uma filha exigiu que sua mãe revelasse a identidade de seu pai biológico. Na ocasião, a 

recusa da genitora baseava-se no fato de que todos os homens com quem mantivera contato na 

época da concepção já estavam bem casados, mas a sentença acolheu o pedido da filha e, 

mesmo considerando relevante o direito materno à preservação da intimidade própria e dos 

antigos parceiros, fixou que o direito da criança antecederia os de seus pais. Na peculiaridade 

do caso, a justiça alemã não atribuiu efeitos jurídicos à filiação biológica, por reconhecer que 

a filha, tendo sido adotada por um casal que a criou, já tinha família
14

. 

O conhecimento da origem genética decorre da própria noção de identidade biológica 

do indivíduo. Maria Christina Almeida, citada na obra de Leila Donizetti, trabalha justamente 

com uma visão plural acerca da identidade pessoal, porque também se fala em identidade 

cultural, moral, política, sexual e, também, genética
15

. Nesta última vertente, segundo Maria 

de Fátima Freire de Sá, referida na mesma obra, há três diferentes acepções: a) a 

correspondência ao genoma irrepetível de cada um, excepcionado apenas pelos gêmeos 

monozigóticos; b) a vedação da clonagem, somente se admitindo a alteração da base biológica 

                                                 
13

  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 

necessária. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813>. Acesso 

em: 12 mar. 2016.  
14

 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2011, p. 485. 
15

  ALMEIDA, Maria Christina apud DONIZETTI, Leila. Filiação socioafetiva e direito à identidade 

genética. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 78. 
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do ser para fins terapêuticos; c) o substrato, um verdadeiro nível prévio, da própria identidade 

pessoal
16

.  

A legislação brasileira atual reconhece expressamente o direito do adotado ao 

conhecimento de sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no 

qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos
17

.  

Assim, enquanto o estado de filiação contempla uma série de efeitos jurídicos 

decorrentes do parentesco em primeiro grau, a identidade genética do ser humano requer o 

conhecimento, a informação, a revelação da história biológica para satisfazer uma necessidade 

psíquica, independentemente de surgir, como consequência dessa exposição, uma mudança no 

status jurídico da pessoa.  

A distinção, como se vê, não é restrita ao aspecto teórico. A título de exemplo, a 

recusa do investigado em se submeter ao exame pericial nas demandas em que se busca 

definir a parentalidade pode ser suprida de outro modo, ainda que por presunção, mas o 

direito ao conhecimento da identidade biológica, por força de seu próprio conteúdo 

específico, não se satisfaz com a mera confissão ficta. Esta pode até ser tida como bastante 

para se delinear o estado de filho, plenamente concebível mesmo em dissonância com o 

critério sanguíneo, mas não se tem como revelar a identidade biológica sem a investigação 

genética. São duas realidades jurídicas que comumente coincidem, mas não por necessidade, 

gozando cada uma delas de autonomia conceitual.  

Registre-se, porém, que a diferenciação preconizada doutrinariamente não encontra 

plena correspondência na jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, onde o direito ao 

conhecimento da origem biológica do ser humano já foi atrelado à modificação no estado de 

filiação anteriormente estabelecido, principalmente quando se trata de pedido formulado pelo 

filho, fazendo-se a distinção apenas quando o próprio pai registral pretende, em demanda com 

objetivo negatório de paternidade, a exclusão do vínculo de parentesco.  

No Recurso Especial n. 1.401.719/MG
18

, o voto da Ministra Nancy Andrighi contém 

passagem onde ela expressa que o direito ao nome traduz a identidade da pessoa, a origem de 

sua ancestralidade, e que ocorre violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercear 

o direito de conhecimento da origem genética, para se respeitar a necessidade psicológica de 

se conhecer a verdade biológica.  

                                                 
16

  DONIZETTI, Leila. Ibidem, p. 130-131. 
17

  Cf. Art. 48 da Lei n. 8.069/90. 
18

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.401.719/MG. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 

Andrighi. Brasília, 08 out. 2013. DJ de 15 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=1401719&b=ACOR&

thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 jul. 2015. 
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Contudo, o julgado não se limitou a estabelecer apenas o direito ao conhecimento da 

origem genética, mesmo decidindo que o princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana traz em seu bojo o direito à identidade biológica e pessoal. Consignou que a 

prevalência da parentalidade socioafetiva frente à biológica se fundamenta no interesse do 

menor, visando a garantir direitos, mas se o próprio filho requer o vínculo biológico com 

outrem, mesmo tendo vivido sob a égide da socioafetividade, embora induzido a acreditar na 

verdade imposta por quem lhe registrou, há de prevalecer o liame sanguíneo, ainda que haja 

consequência patrimonial daí advinda, pois “todo o embasamento relativo à possibilidade de 

investigação da paternidade, na hipótese, está no valor supremo da dignidade da pessoa 

humana e no direito do recorrido à sua identidade genética”
19

. 

No mesmo sentido, o Recurso Especial n. 833.712/RS
20

 insere na própria ementa que 

a investigante não poderia ser penalizada pela conduta dos pais registrais ou biológicos, que 

procederam ao registro à margem da lei, de modo que, mesmo acolhida em lar substituto e 

tendo usufruído da socioafetividade, ela preserva o direito “de ter acesso à sua verdade 

biológica que lhe foi usurpada, desde o nascimento até a idade madura”, posto que já contava 

com cerca de 50 (cinquenta) anos de idade por ocasião da tramitação da ação judicial.  

Apesar do relativo distanciamento entre as decisões e a investigação científica aqui 

empreendida, os julgamentos representam mais uma limitação à filiação socioafetiva
21

, do que 

uma incapacidade de distinguir origem genética e vínculo filial. Não se pode olvidar, ainda, 

que a jurisprudência é formada com base em casos concretos submetidos à apreciação do 

Poder Judiciário, sendo intuitivo que as situações mais controvertidas e complexas chegam às 

Cortes para tratar de interesses geralmente múltiplos, de tal sorte que é muito mais provável 

que o assunto da origem genética seja tratado no bojo de uma ação filiatória do que em 

demanda versando exclusivamente sobre o conhecimento da identidade do doador anônimo de 

material biológico para a reprodução assistida, por exemplo.   

Eis, a propósito, outro ponto grave e que instiga preocupantes reflexões no que 

pertine à identidade genética: a revelação da identidade do doador anônimo de material 

genético. Paulo Luiz Netto Lôbo afirma que o objeto da tutela do direito ao conhecimento da 

                                                 
19

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.401.719/MG. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 

Andrighi. Brasília, 08 out. 2013. DJ de 15 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=1401719&b=ACOR&

thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 jul. 2015. 
20

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 833.712/RS. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 

Andrighi. Brasília, 17 mai. 2007. DJ de 07 jun. 2007. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/ 

revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=693163&num_registro=200600706094&data=2

0070604&formato=HTML >. Acesso em: 13 mar. 2015 
21

  Sobre a filiação socioafetiva, v. item 4.4. 
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origem genética tem relação com o direito à vida, para que cada indivíduo possa saber a 

história de saúde de seus parentes biológicos próximos para a prevenção da sua própria, 

inexistindo necessidade de se atribuir a paternidade de quem foi concebido por inseminação 

artificial heteróloga. Trata-se de direito individual, personalíssimo e que não depende de estar 

inserido em uma família para ser tutelado ou protegido, de maneira que se pode vindicar os 

dados genéticos arquivados na instituição que o armazenou para fins do conhecimento da 

origem biológica, mas não com o escopo de atribuição de paternidade
22

. 

Seguindo a mesma linha, Leila Donizetti proclama que o fato de pais terem assinado 

expressamente termo de consentimento de que não demandarão a paternidade biológica do 

filho, não tem o condão de vincular o filho nascido, pois o conhecimento da origem genética é 

direito indisponível e personalíssimo, não podendo ser restringido nem ser objeto de renúncia, 

só podendo ser exercido pelo próprio titular
23

, concluindo desta forma: 

 

Por conseguinte, poder-se-ia afirmar que é legítimo ao filho vindicar o acesso aos 

dados genéticos do doador anônimo de sêmen arquivados na instituição em que se 

deu a concepção tão-somente para proteger os direitos da personalidade, sem, 

entretanto, fazê-lo com o intuito de investigar a paternidade
24

. 

 

A França adota postura mais restritiva. Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

esclarece que o direito francês veda a divulgação de qualquer informação ao doador sobre o 

receptor ou vice-versa. O levantamento do anonimato só é permitido em caso de necessidade 

terapêutica e mesmo assim reservada aos médicos dos envolvidos, sem que tais informações 

possam ser dadas a outras pessoas, sob pena de crime tipificado no Código Penal daquela 

nação, orientando-se, portanto, de maneira diametralmente oposta à legislação da Suécia, que 

prevê o direito de a pessoa, quando tiver maturidade suficiente, obter informações sobre sua 

origem biológica, sem que tal conhecimento gere parentesco, pois apenas permite saber sua 

história biológica
25

.  

Com relação ao Direito brasileiro, o autor enxerga que o anonimato do doador é 

absoluto em relação a todos, menos à própria pessoa concebida, pois, neste caso, ter-se-ia 

verdadeiro abuso de direito por parte do fornecedor do material genético, o que implica 

                                                 
22

  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 

Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários. v. 8 n. 27 out./dez. 2004. 

Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813>. Acesso em: 12 mar. 

2016. 
23

  DONIZETTI, Leila. Filiação socioafetiva e direito à identidade genética. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p. 126. 
24

  Ibidem, p. 127. 
25

  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 

estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 901-902. 
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limitação interna ao próprio direito, que não pode ser exercido de maneira antissocial, 

concretizando séria e fundada ameaça à fruição de direitos alheios, acarretando objetiva 

desproporção axiológica entre a utilidade do seu exercício e consequências que as demais 

pessoas precisam suportar, de maneira que o filho concebido poderia manejar o remédio 

constitucional do habeas data para obter o conhecimento das informações pertinentes à 

própria identidade pessoal, sem que se estabeleça qualquer vínculo de parentalidade-

filiação
26

.   

Enfatize-se que, em matéria de preservação do anonimato, a Resolução n. 

2.121/2015, do Conselho Federal de Medicina
27

, garante o sigilo sobre a identidade dos 

doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores, admitindo, por motivação médica 

e em situações especiais, que informações sobre os doadores sejam fornecidas exclusivamente 

para médicos.  

José de Oliveira Ascensão observa que, na nossa “civilização de direitos”, partiu-se 

historicamente para o anonimato do doador justamente para favorecer a realização das 

procriações medicamente assistidas com a proteção de seus integrantes, pois, de um lado, a 

família destinatária era protegida de um fornecedor do material genético que, no futuro, 

resolvesse se imiscuir invocando direitos, como também protegia o doador de 

responsabilização pelo novo ser surgido da procriação medicamente assistida, sendo que a 

solução ainda servia aos interesses da clínica. Mas tal opção, segundo o articulista, foi abalada 

por necessidades médicas, quando o conhecimento das origens genéticas por questões de 

saúde se mostrou necessário, destacando ainda que, atualmente, tem prevalecido a vontade do 

novo ser em conhecer seus progenitores, mesmo sem qualquer imposição patológica
28

.  

Cumpre destacar que essa ampla proteção jurídica à revelação da ancestralidade 

biológica, admitindo-a independentemente da comprovação da necessidade médica, arrisca-se 

a inviabilizar o próprio procedimento hoje adotado pelas clínicas e laboratórios de reprodução 

assistida. Não se pode descartar que a falta de doações se verifique, na medida em que forem 

se tornando mais corriqueiras as situações jurídicas decorrentes do rompimento do anonimato. 

A pessoa que fornece o material genético pode se sentir estimulada a participar pela crença de 

que seu anonimato será fortemente preservado, ao menos no âmbito da normalidade, e não 
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  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 

estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de 
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  BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM n. 2.121/2015. Portal CFM. Disponível em: 
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Método, 2009, p. 363-364.  



23 

    

 

que será descoberta para a satisfação de uma necessidade psíquica de quem nasceu em razão 

da procriação medicamente assistida, diante do risco de tal conhecimento ser apenas a 

primeira de outras buscas fundadas na complexidade da dimensão psicológica de cada um, 

além dos perigos atrelados a uma situação que, de tão inovadora, carece de suficiente 

segurança jurídica, pois o Direito comparado já registra exemplos de responsabilização do 

doador genético, embora as notícias atualmente existentes não se refiram ao anonimato
29-30

.  

Todavia, o objetivo da presente análise é restrito à filiação propriamente dita, não 

havendo espaço para um aprofundamento ainda maior no conflito relativo ao conhecimento 

sobre a ancestralidade puramente biológica em contraposição à privacidade dos envolvidos.  

 

2.3 A AQUISIÇÃO DO STATUS JURÍDICO DE FILHO  

 

Convém salientar que as particularidades retratadas anteriormente não excluem a 

importância da consanguinidade filiatória, que em muitas situações se mostra indispensável, 

principalmente para aquelas pessoas que não têm qualquer filiação juridicamente estabelecida, 

mesmo após anos da data do nascimento. Nestes casos, outorga-se ao filho a possibilidade de 

exigir o reconhecimento forçado do estado de filiação com base no aspecto biológico, ainda 

que o fornecedor do material genético se recuse a reconhecer espontaneamente a relação de 

parentesco.  

A consanguinidade exsurge relevante, também, quando houver vício de vontade no 

registro levado a efeito. Uma filiação registrada como sendo de origem biológica, porém por 

erro ou fraude, ou qualquer outro vício de vontade, pode ser desconstituída em alguns casos. 

A ação declaratória de inexistência de filiação ou a ação negatória podem ser manejadas, 

embora com restrições, como instrumentos processuais tendentes a desfazer o vínculo 

registral, servindo a demonstração da ausência de consaguinidade como meio de prova hábil a 

complementar o arcabouço probante, posto que a dissonância genética raramente pode ser tida 

como a única causa ou motivo para o desfazimento do parentesco, como será melhor 

analisado no item 4.4. 

Igualmente, reputa-se importante a parentalidade consanguínea quando a filiação 

socioafetiva de criança de tenra idade houver se formado de maneira irregular, diante da 

ausência de participação do filho que titulariza o direito. Considera a jurisprudência, como no 
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  BBC Brasil. Doador de sêmen é forçado a pagar pensão em Londres. Disponível em: <http://www. 
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já referido Recurso Especial n. 833.712/RS, que o indivíduo, ao se dar conta da fraude contra 

seu estado de filiação perpetrada por terceiros, pode optar pela busca da filiação 

consanguínea, se achar por bem superar o parentesco falso registrado sem o seu 

consentimento. 

Obviamente que, nas hipóteses de adoção, a correspondência genética da filiação 

entre adotante e adotado não só inexiste como, em verdade, é desfeita a relação de parentesco 

com a família biológica, o que demonstra, de plano, a existência de mais um outro critério 

para o estabelecimento da filiação, que é o afetivo. Quem busca alcançar a maternidade ou 

paternidade através do processo judicial de adoção ou pela via da reprodução assistida 

heteróloga, portanto, baseará sua condição de pai ou mãe exclusivamente no afeto que 

moldará a relação jurídica indissolúvel. 

Neste momento, a investigação objetiva analisar algumas formas mais tradicionais 

para se definir a titularidade da filiação, incluindo o exame de questões pontuais impactadas 

pelo avanço da biomedicina. 

 

2.3.1 Aspectos sobre a definição da maternidade  

 

Para adquirir a condição de filho, nem sempre se mostra imprescindível a ocorrência 

do fenômeno biológico da fecundação, mas até pelo próprio caráter intuitivo que envolve, a 

filiação que se mostra de mais fácil percepção é realmente a originada pela reprodução 

natural, principalmente a maternidade, que costuma ser demonstrada pelas transformações 

ocorridas no corpo da mãe. Daí o brocardo segundo o qual mater semper certa est (a mãe é 

sempre certa).  

Caio Mario pondera que, a rigor, as mesmas exigências impostas ao reconhecimento 

da paternidade aplicam-se à maternidade, mas a certeza declamada desde os romanos em 

função da gravidez e parto, na prática, faz com que tudo se simplifique
31

. O apego legislativo 

à noção de que a mãe é sempre certa e definida pelo parto se verifica na redação do tipo 

previsto no art. 242 do Código Penal: “Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o 

filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito 

inerente ao estado civil: Pena - reclusão, de dois a seis anos.”  

A contemporaneidade, entretanto, afetou até mesmo a máxima secular. Atualmente, 

não se pode mais dizer, com tanta convicção, que a maternidade é sempre certa. A troca de 

bebês em maternidades é um exemplo. Se o avanço da medicina diminuiu a mortalidade tanto 

                                                 
31
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materna quanto infantil, a criação de centros especializados de saúde para o amparo desses 

pacientes acabou exigindo um novo tipo de cautela para evitar a confusão entre recém-

nascidos e suas genitoras.  

Mas o que de fato chama a atenção para excluir a certeza da maternidade com fulcro 

exclusivamente na visibilidade da gravidez e parto, indubitavelmente, é a procriação 

medicamente assistida, pois, ao se valer da técnica de gestação em útero alheio, a mulher que 

carrega o feto no ventre não será a mãe. É uma situação de maior complexidade do que a 

reprodução assistida heteróloga
32

. Nesta, a mulher incapaz de produzir óvulos aptos à 

fecundação pode obter material genético de terceira pessoa, a já mencionada doadora 

anônima, para atingir o sonho de ser mãe, cuja definição se dará facilmente pela gravidez e 

parto, embora o vínculo genético não exista. Só que a gestação em útero alheio provoca maior 

perplexidade, na medida em que não se enxerga qualquer transformação biológica no corpo 

da mãe que buscou o tratamento, enquanto não será estabelecido o vínculo da maternidade 

com aquela que se apresenta grávida.  

As inovações científicas podem tornar o cenário um pouco mais confuso. Com 

efeito, basta imaginar uma situação em que um casal cuja esterilidade seja absoluta busque o 

tratamento médico, de tal sorte que à gestação sub-rogada alia-se uma doação de óvulos de 

pessoa anônima. Em tese, o nascimento da criança apontaria, na sua origem, três mães 

diferentes: a que forneceu o material genético, a que gestou e pariu a criança e, por último, 

aquela que buscou o tratamento. A última será tida como mãe, porém foi a única das três que 

não experimentou qualquer processo biológico
33

. 

Não existe legislação específica que trate da reprodução humana assistida no Brasil, 

ao menos no tocante à maternidade de substituição. O Conselho Federal de Medicina 

disciplina a matéria, atualmente, através da Resolução CFM n. 2.121/2015
34

. Pela 

regulamentação, a utilização da gestação em útero alheio pressupõe que exista um problema 

médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética, não sendo admitida por 
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  “Ambas as modalidades técnicas podem se concretizar de forma homóloga ou heteróloga. Naquela 

(homóloga), utiliza-se de material genético do próprio casal interessado, com a expressa anuência de ambos. 

Nesta (heteróloga), há utilização de material genético de terceiro (o doador de sêmen, por exemplo).” 

(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
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  José Carlos Teixeira Giorgis utiliza exemplo ainda mais complexo: “Na hipótese que a mulher não produza 

óvulos e não possa acolher o embrião, que seu marido seja estéril, mas desejando filhos, teriam de conseguir 

alguém que gestasse o ser concebido com o sêmen e óvulos de terceiros; e tendo-se a curiosa situação de uma 

criança com dois pais, um biológico doador dos espermatozóides e outro jurídico que promoveu o registro 

civil, e três mães, a biológica que cedeu os óvulos, a substituta que contribuiu com o útero de substituição e a 
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família, sucessões e bioética. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 56-58). 
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26 

    

 

mera vaidade ou conveniência, exigindo também que a doadora do útero seja parente por 

consanguinidade, até o quarto grau, de um dos pais, ou que se obtenha autorização especial do 

Conselho Regional de Medicina em casos excepcionais. Proíbe-se, ademais, o procedimento 

com caráter lucrativo ou comercial e regulamenta uma série de documentos contendo 

esclarecimentos e informações sobre a filiação da criança, inclusive a garantia do registro 

civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), devendo esta documentação ser 

providenciada durante a gravidez. 

Recentemente, a Corregedoria Nacional de Justiça regulamentou, através do 

Provimento n. 52, de 14 de março de 2016
35

, o registro de nascimento e emissão da respectiva 

certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. No ato regulamentar, vários documentos 

são relacionados para autorizar o assento de nascimento naqueles casos, independentemente 

de prévia autorização judicial, incluindo expressamente a gestação por substituição, prevendo 

que o nome da parturiente não será informado na declaração de nascido vivo – DNV, 

proibindo ainda que os Oficiais Registradores se recusem a efetuar o registro da prole 

decorrente de reprodução medicamente assistida.  

O tema desperta controvérsias, na medida em que sofre forte insurgência contra o 

procedimento em si. Aliás, há até mesmo um projeto de lei em tramitação no Congresso 

Nacional brasileiro (PL n. 1.184/2003
36

) que proíbe a maternidade de substituição. Neste viés, 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama assinala que a maior parte das legislações existentes 

vedam peremptoriamente a gestação em útero alheio, como ocorre na França
37

. Para o autor, 

há valores culturais bastante atrelados à vinculação das noções de maternidade, gravidez e 

parto, os quais reforçam a convicção de que aquela técnica viola a dignidade da pessoa 

humana no estágio atual da civilização ocidental de tradição judaico-cristã, acrescentando que 

a Resolução do Conselho Federal de Medicina reduz a mulher grávida a uma autêntica coisa, 

“mesmo com o consentimento dela e sem qualquer tipo de retribuição”
38

. 

Não convence o argumento de violação à dignidade da pessoa humana na situação 

brasileira, onde aquela que empresta o útero age sem contraprestação econômica, movida 
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unicamente pelo sentido de solidariedade familiar, dada a exigência regulamentar de que se 

trate, em regra, de parente próximo
39

. A ideia de que haveria coisificação humana nesta 

hipótese se mostra imbuída de crença meramente ideológica, sem razões concretas para se 

reivindicar uma absoluta proibição do procedimento médico.  

Em verdade, o percuciente esmero ético contido na redação da vergastada Resolução, 

não obstante o vácuo legislativo ordinário – cuja projeção futura de supressão, a depender das 

discussões em nível de Congresso Nacional, possui elevado potencial de promover um 

retrocesso no cenário jurídico nacional, face ao conteúdo do projeto de lei acima mencionado 

–, redunda em concretizar, efetivamente, o direito ao planejamento familiar, assegurado 

constitucionalmente em dispositivo
40

 regulamentado pela Lei n. 9.263/96, que, por seu turno, 

enuncia: “Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”  

Ora, em face da redação legal, mostra-se impecável o raciocínio de Flávia Alessandra 

Naves Silva, no sentido de que o livre exercício do planejamento familiar abrange o direito de 

buscar a concepção de um filho desejado, concebível pelos avanços tecnocientíficos no campo 

da reprodução medicamente assistida, como forma de responder às demandas devidas à 

superação das fraquezas humanas, sobretudo quanto à incapacidade de procriar, não se 

podendo admitir a proibição de uma técnica pelas dificuldades quanto ao manejo de 

regulamentação para o seu caso
41

. Em suma: 

 

A gestação de substituição não é das técnicas mais acatadas no mundo jurídico, mas 

em alguns casos pode ser a única, e uma vez existindo a viabilidade do exercício 

desse método para a realização do projeto procriacional e de família na forma 

socialmente concebida, não podemos aceitar as vozes que dizem não à técnica, 

devemos sim apor intensos esforços para que se edite legislação capaz de 

regulamentar a questão, tornando legítima a parentalidade instituída.
42
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E nem se diga que a melhor interpretação caminha para não admitir tais técnicas. Ao 

revés, cumpre até mesmo questionar se é realmente compatível com a ordem constitucional 

vigente qualquer previsão normativa voltada a proibir, abstratamente e de forma absoluta, o 

emprego de procedimentos biomédicos capazes de permitir que determinada pessoa, impedida 

de alcançar o intuito de procriar por razões de saúde, supere os obstáculos naturais e alcance o 

desiderato tão perseguido pela maior parte da humanidade como verdadeira meta existencial.  

Vale ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em precedente que também 

tratou sobre a autonomia da vontade e o planejamento familiar, identificou no decisum a 

existência de um direito fundamental à maternidade, estreitamente ligado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, peculiaridade que não pode ser minimizada, sobretudo porque, 

no caso julgado, a Corte Suprema permitiu ao casal a opção por um processo de fecundação 

artificial “in vitro”
43

, sendo válido rememorar o brocardo ubi eadem ratio, ibi idem jus.
44

 

Destarte, não sendo o caso de adoção, a maternidade deve ser definida pelo parto, em 

regra, podendo ser excepcionada quando o nascimento houver sido viabilizado pela utilização 

regular das técnicas de reprodução assistida, sendo de duvidosa constitucionalidade uma 

pretensa intervenção legislativa no direito à procriação, pretendendo implementar a proibição 

absoluta do acesso da mulher ao procedimento médico.  

No que diz respeito à paternidade, também há técnicas de reprodução assistida para 

defini-la, inclusive de natureza heteróloga, o que afasta qualquer possibilidade de haver 

coincidência genética entre pai e filho comprovável por meio do exame de DNA, fazendo 

surgir uma inusitada paternidade fulcrada em excepcional presunção absoluta, com maior 

força jurídica do que os demais casos em que se supõe o vínculo sanguíneo, senão vejamos. 

 

2.3.2 Aspectos sobre a definição da paternidade  

 

A ordem jurídica nunca se baseou exclusivamente no critério consanguíneo para 

definir a filiação, sobretudo em relação ao pai, cuja verificação, ao contrário do que sucede 

com a mãe, não se extrai de quaisquer transformações físicas. Luiz Edson Fachin ensina que, 
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a partir de uma determinada concepção de família, o Direito organiza as relações internas e 

externas de seus membros, ordenação esta que se faz sob a disciplina jurídica do parentesco, 

armando-se uma complexa moldura jurídica em torno das relações parentais, sendo pai aquele 

que o sistema jurídico define como tal, nem sempre coincidindo com a figura do pai 

biológico, eliminando a incerteza da paternidade no interesse da “segurança jurídica” através 

da presunção pater is est.
45

  

Portanto, a presunção legal de paternidade
46

 é conservada pelo sistema jurídico, 

consubstanciando-se, por herança do Direito Romano, no brocardo pater is est quem nuptiae 

demonstrant, “segundo o qual é presumida a paternidade do marido no caso de filho gerado 

por mulher casada. Comumente, no entanto, é referida de modo abreviado: presunção pater is 

est”
47

.  

De fato, até mesmo as regras de trato social absorvem bem esta presunção, pois não 

se cogita de alguém perguntando a uma gestante casada quem é o pai de seu filho. A resposta 

é implícita para todos e sua aceitação encontra amparo no meio social, assim como no Direito. 

Maria Berenice Dias aponta a função pacificadora dessa presunção, por eliminar a 

incerteza do marido em relação aos filhos de sua esposa, sendo qualificado como pai aquele 

que o sistema jurídico define como tal, decorrendo de uma ficção jurídica, com base no dever 

de fidelidade da mulher e não na fidelidade efetiva. Salienta a autora, ademais, que os prazos 

para a presunção foram concebidos pelo legislador em limites que não correspondem às 

médias fixadas pela ciência, mas buscando afastar qualquer dúvida quanto ao vínculo da 

paternidade
48

. 

José Bernardo Ramos Boeira dedica um capítulo inteiro da sua obra à análise dos 

fundamentos da presunção de paternidade. O autor observa que praticamente todos os 

ordenamentos jurídicos mencionam esta presunção, citando o francês, o alemão, o suíço, o 

belga, o português, o italiano, o holandês, o canadense, o japonês, o peruano, o paraguaio e o 

argentino. Esquematiza as teorias que sustentam o fundamento desta presunção em seis: (a) a 

teoria da acessoriedade é apontada como a mais antiga, tida como consequência do domínio 
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marital sobre a esposa, que também o faria ser dono do filho dela nascido, enxergado como 

fruto e, portanto, acessório ao principal; (b) a teoria da presunção de fidelidade da esposa, 

sustentada principalmente pelos exegetas do Código Civil Francês, partia do pressuposto que 

o delito era uma exceção que não podia ser suposta em princípio, de maneira que haveria uma 

presunção de fidelidade da esposa inspirada no iluminismo empirista; (c) a teoria da 

coabitação exclusiva expõe que a presunção de paternidade repousa não na presunção de 

fidelidade, mas no fato positivo da coabitação exclusiva entre os cônjuges, o que implicaria 

relações sexuais exclusivas entre eles; (d) a teoria da vigilância do marido teve poucos 

seguidores e foi sustentada por Demolombe, argumentando que, se o marido exerce 

adequadamente o poder marital, é obrigado a vigiar a conduta de sua esposa e, portanto, é o 

pai do filho que ela der à luz; (e) a teoria da admissão antecipada do filho pelo marido, 

defendida por Ambroise Cole, aduzia ser impossível a demonstração positiva da paternidade, 

então do matrimônio, como ato voluntário, se extraía a confissão do marido admitindo receber 

como seu, antecipadamente, os filhos que sua esposa trouxer ao mundo posteriormente, salvo 

nas circunstâncias que admitem impugnação; e (f) a teoria conceitualista ou formalista, para 

a qual a presunção seria um título de estado constituído pela ata de nascimento do filho, não 

sendo baseada em circunstâncias de fato
49

.   

A relação de parentesco decorrente da presunção pater is est, cumpre esclarecer, 

embora não exclusivamente, baseia-se em grande parte numa aparência de vinculação 

biológica. Para tanto, o legislador, no já referido art. 1.597 do Código Civil, insiste em 

somente presumir como filho do marido aquela criança que nascer de sua esposa em, no 

mínimo, 180 (cento e oitenta) dias do início da convivência ou, no máximo, até 300 

(trezentos) dias a contar da ruptura dessa comunhão.  

Infelizmente, a redação do art. 1.597 do Código Civil manteve um texto apegado a 

épocas passadas, sem atentar para a pluralidade familiar constitucionalmente protegida, 

parecendo omitir deliberadamente da união estável qualquer incidência da presunção pater is 

est, o que vem sendo corrigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir 

que, “em homenagem ao texto constitucional (art. 226, § 3º) e ao Código Civil (art. 1.723), 

que conferiram ao instituto da união estável a natureza de entidade familiar, aplica-se as 

disposições contidas no artigo 1.597, do Código Civil, ao regime de união estável”
50

. 
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Não cabe a possível objeção no sentido de que, como relação informal, a união 

estável é desprovida de prova pré-constituída, ínsita à regulamentação do casamento. Isso 

porque, para autorizar a incidência da presunção sobre a união estável, não se prescinde da 

demonstração inequívoca da existência da entidade familiar. Se é verdade que raramente o 

convivente terá à disposição documentos inequívocos e deliberadamente voltados a 

comprovar a união estável, tais como sentença declaratória de reconhecimento, contrato de 

convivência formalizado ou certidão de casamento religioso, é igualmente correto observar 

que a presunção pode servir para a formação da convicção judicial em ações investigatórias 

onde o exame biológico não se mostre adequado, cabível, viável ou necessário.  

Também se mostra inviável aduzir que a prova do casamento contempla data certa, 

enquanto o início da convivência na união estável seria naturalmente nebuloso, porque, como 

dito acima, o marco inicial para a contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias não é o 

casamento, mas sim a convivência entre os nubentes, de forma que a certidão do matrimônio 

somente é tida como marco temporal por presunção de convivência, aproximando-se muito do 

cenário envolvendo a união estável que eventualmente tenha prova pré-constituída.  

Idêntico é o posicionamento abraçado por Paulo Lôbo, proclamando categoricamente 

que a convivência se presume a partir da celebração do casamento, de maneira que basta a 

certidão apresentada pela mãe para que o oficial do registro público faça consignar o nome do 

marido como pai, enquanto a união estável oferece dificuldades para aplicação da presunção, 

justamente por faltar instrumento jurídico de constituição, salientando, todavia, que 

dificuldades de ordem prática não podem ser obstáculos à aquisição de direito, de maneira que 

a presunção decorre do simples fato da existência não controvertida da união estável, 

bastando à mãe juntar alguma prova da existência da união estável, como o contrato do 

regime de bens dos companheiros ou certidão de nascimento de outro filho comum, cabendo 

ao oficial do registro, em caso de dúvida, suscitar ao juiz e não recusar de antemão o 

registro
51

.  

A previsão legal que presume a paternidade dos filhos nascidos da esposa, no caso de 

fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, é considerada particularmente 

ousada. Na investigação de Giorgis, conclui-se que tal procedimento é vedado nas legislações 

alemã, sueca e francesa, apontando problemas jurídicos como o de saber a quem cabe o 

direito de decidir sobre o esperma ou embrião depositado ou a responsabilidade da clínica de 

fertilização. O argumento contrário mais forte, porém, é a situação de uma criança que já será 

concebida órfã de pai, o que afeta seu desenvolvimento e a reduz ao papel subalterno de 
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continuadora simbólica de uma vida conjugal prematuramente desfeita, acrescentando ainda 

perplexidades no âmbito sucessório, na medida em que há quem sustente a impossibilidade de 

se afastar direitos hereditários com fulcro no Código Civil
52

.  

Um avanço consistente na modernização da presunção pater is est se deu com a 

enunciação legislativa da presunção absoluta de paternidade no caso de filho concebido por 

técnica de reprodução assistida heteróloga com o consentimento do marido, como se 

mencionou acima. Por óbvio, não faria sentido que essa presunção fosse relativa, pois se trata 

de uma hipótese onde o pleno conhecimento da ausência de parentesco genético entre o 

esposo e o futuro filho já existia desde a época da manifestação de vontade. Embora a lei não 

transpareça o caráter absoluto da presunção neste caso, ela é da essência da via terapêutica 

buscada, do contrário um simples exame clínico seria apto a desconstituí-lo, sem que 

houvesse qualquer surpresa para os envolvidos, cientes desde sempre da falta de 

correspondência consanguínea. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama faz alusão ao fato da paternidade já haver sido 

constituída desde a época da concepção na chamada procriação carnal, de modo que a 

ausência de relação sexual na reprodução heteróloga exige outros pressupostos fáticos, como 

a vontade associada com o êxito da técnica conceptiva com a gravidez da mulher, pois o 

critério para estabelecer esta parentalidade não é o biológico. Logo, ainda que o marido 

pretenda impugnar a paternidade relativamente ao filho, provando biologicamente não ser o 

genitor, tem-se que a paternidade foi estabelecida no momento da concepção e do início da 

gravidez, mostrando-se como elemento fundamental a vontade acoplada à existência do 

convívio conjugal e ao êxito da técnica de reprodução assistida heteróloga, tornando a 

paternidade insusceptível de impugnação pelo esposo
53

.  

Assim, mesmo com o desenvolvimento tecnológico na área da biomedicina, a forma 

de estabelecimento da filiação por presunção continua tendo o seu valor, principalmente com 

o amadurecimento da distinção entre identidade genética e estado de filiação. Daí não ser 

possível concordar com o pensamento exposto por Eduardo de Oliveira Leite, sustentando que 

o exame de DNA esvaziou a validade da presunção atrelada à máxima pater incertus e a 

substituiu pela nova pater et mater certa sunt, salientando que tudo girava em torno da 

indefinição e, agora, face ao alto grau de precisão que confere uma conotação de realismo e 

confiabilidade com manifesta incidência na estabilidade familiar e no interesse do menor, em 
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proveito da verdade biológica, levou o Prof. Marlet a afirmar: “is est pater quem sanguis 

demonstrant”
54

. Cuida-se de visão incompatível com a distinção proclamada entre identidade 

genética e filiação. Nem que seja pela simplificação da vida prática, a presunção ainda deve 

persistir e ser ampliada para as uniões estáveis que contam com prova pré-constituída, 

havendo espaço interpretativo para a sua aplicação analógica, facilitando as exigências 

formais para documentar oficialmente a filiação ocorrida na família convivencial.  

As razões que justificam a persistência da presunção, diga-se de passagem, não têm o 

condão de torná-la meio de aquisição da condição de filho disponível para todas as situações, 

pois muitas exigem o manuseio de outras fórmulas, como o reconhecimento da paternidade, 

mecanismo jurídico alternativo à presunção e também disciplinado com ênfase para a 

consanguinidade, uma vez que, do ponto de vista do Direito positivo, a adoção seria o modo 

juridicamente previsto para se constituir nova filiação desatrelada da genética.  

O reconhecimento pode ser voluntário, também chamado de perfilhação, ou forçado, 

por meio de uma ação judicial normalmente denominada ação de investigação de paternidade. 

Tanto um quanto o outro possuem natureza declaratória, nos termos ensinados por Caio Mário 

da Silva Pereira, pois o ato espontâneo e forma legal não cria o vínculo da paternidade, mas 

tão somente o declara; não constitui direito para o filho, apenas acerta uma relação jurídica, 

concretizando no mundo civil uma situação anterior potencial, restrita ao mundo biológico, o 

mesmo raciocínio valendo para o reconhecimento espontâneo ou o compulsório, pois ambos 

realizam o acertamento de uma situação de fato anterior, evidenciando uma filiação 

preexistente55.  

Para que se perfectibilize o reconhecimento voluntário, necessário se faz obedecer 

aos comandos atualmente encartados no art. 1.609 do Código Civil em vigor
56

. As 

formalidades ali previstas estão jungidas à irrevogabilidade exaltada no caput do mencionado 

dispositivo e pleonasticamente no artigo seguinte
57

, sublinhando inequivocamente a 

importância do ato de reconhecer a prole. No magistério de Maria Berenice Dias, o 
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reconhecimento voluntário, assim entendido o ato espontâneo, solene e público, é pessoal, 

irrevogável, irretratável, indisponível, de eficácia erga omnes, não sujeito a termo ou 

condição
58

, sendo, assim, inadmissível o arrependimento, já que o pai é livre para manifestar 

sua vontade, mas os efeitos dela são os previstos em lei
59

. 

O parágrafo único do art. 1.609 do Código Civil, acima mencionado, permite o 

reconhecimento de nascituro e também o reconhecimento póstumo. Para o reconhecimento do 

filho já falecido, a legislação exige que o morto tenha deixado prole. Do contrário, é vedado 

reconhecer. O escopo legislativo é justamente impedir que o ato de reconhecimento seja 

realizado com interesses meramente sucessórios. Adverte Maria Berenice dias que, se não 

houvesse tal condição, qualquer um que reconhecesse o morto como seu filho poderia adquirir 

a condição de herdeiro ou beneficiário
60

.  

Um aspecto relevante para o presente estudo está na renunciabilidade mitigada do 

reconhecimento. É que, em se tratando de filho maior, a legislação proíbe que o filho seja 

reconhecido sem seu consentimento
61

. E diz mais, ao acentuar que o filho reconhecido 

durante a menoridade pode, nos quatros anos que se seguirem à maioridade, impugnar o 

reconhecimento, mesmo sem apontar uma outra pessoa para assumir a posição de ascendente 

em seu registro civil. “Integra-se, com isso, a posteriori, a vontade do filho ao ato, na defesa 

de seus interesses pessoais”
62

.  

Válido ressaltar que o afastamento da paternidade por ato de mera vontade, a fim de 

desconstituir o reconhecimento da filiação sem o escopo de constituir qualquer outra, já foi 

admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
63

, caso em que o registro de 

nascimento, após o êxito da ação de impugnação de paternidade, permaneceria apenas com o 

nome da ascendência materna. Paulo Lôbo atenta, porém, para o destinatário da regra, que, 

segundo o ensinamento do doutrinador, com o qual afirmamos nossa concordância, não 

abrangeria o genitor de filho concebido na constância do casamento ou da união estável, pois 

a declaração ao registro público do nascimento não se enquadra no conceito estrito de 
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reconhecimento da paternidade
64

. 

Duas conclusões podem ser extraídas do art. 1.614 do Código Civil: (a) é mais uma 

demonstração de que a coincidência entre origem genética e filiação não é regra absoluta no 

nosso sistema, na medida em que o filho pode recusar o reconhecimento de seu próprio pai 

biológico; (b) a indisponibilidade do direito à filiação também não é absoluta, já que, nesta 

hipótese, o filho recusador estaria, literalmente, abrindo mão de uma filiação a ele ofertada, se 

já atingida a maioridade. Mas outra inquietante questão pode surgir quando se analisa a 

situação do filho menor, pois, a contrario sensu, é de se considerar a possibilidade de seu 

reconhecimento unilateral pelo genitor, independentemente de anuência do representante legal 

da criança
65

, face à exigência normativa de consentimento se limitar à prole maior. A 

Corregedoria Nacional de Justiça, todavia, regulamentou a matéria exigindo 

impreterivelmente a concordância da mãe ou suprimento judicial
66

.  

A compreensão de que o ato de reconhecimento reclama autorização materna não 

deve prosperar e merece ser revista, mormente por consistir em imposição de uma condição 

para o reconhecimento sem previsão legal. A legislação codificada, ao contrário, percorre 

outro caminho quando autoriza o reconhecimento de filho pelo pai ou pela mãe, conjunta ou 

separadamente
67

. O legislador levou em consideração, expressamente, as hipóteses para 

limitar o alcance do reconhecimento (como nas condições impostas ao reconhecimento 

póstumo e do filho maior). Para o menor reconhecido, garante-se o quadriênio posterior à 

maioridade para a impugnação imotivada.  

A falha efetiva dessa disciplina legal foi apontada por Maria Berenice Dias, 

entendendo como injustificável a dispensa da escuta do filho, já que seu consentimento é 

exigido no processo de adoção, somente admitindo que não seja ouvido quando tiver menos 

de 12 anos de idade, nada justificando o registro de um adolescente sem que lhe seja dada a 
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oportunidade de se manifestar, pois o “ordenamento jurídico precisa ser interpretado com 

lógica, com coerência, com unidade constitucional, principalmente com base no 

superprincípio da proteção absoluta e integral da criança e do adolescente.”
68

  

Razão assiste à doutrinadora, na medida em que seu pronunciamento não subverte o 

sistema nem desnivela as posições materna e paterna, ao revés, com fulcro na força normativa 

dos princípios constitucionais, preconiza a aplicação analógica de dispositivo legal expresso 

relacionado com a filiação adotiva, sempre em homenagem, também, à noção que atualmente 

se constrói de se considerar juridicamente relevante a vontade até mesmo dos absolutamente 

incapazes, no tocante à concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que 

demonstrem discernimento bastante para tanto, conforme o enunciado n. 138, aprovado na 

III Jornada de Direito Civil
69

. 

Todas essas observações demonstram que a dificuldade em desatrelar a paternidade 

da noção puramente biológica, percebida nas hesitações interpretativas em hipóteses 

envolvendo a procriação medicamente assistida, não se justifica. Sem o intuito de 

menosprezar a profunda complexidade que algumas situações exigem, a assertiva está 

relacionada com a admissão de uma realidade que é histórica, qual seja, sempre se permitiu, 

embora com fundamentos diversos, a consolidação da filiação ainda que dissociada do 

vínculo genético. O estudo do jogo de presunções, antes necessário para saber quem era o pai 

juridicamente, hoje propicia que se consagre a pertinência das relações filiais fundadas em 

outras causas que não a genética, mesmo sendo possível descobrir o vínculo sanguíneo com 

precisão científica. O perfeito equilíbrio entre os critérios não se mostra bem delineado ainda, 

mas já é possível afastar concepções puristas quer pretendam, em abstrato, traçar uma 

hierarquia entre eles.  

 

2.4  O DIREITO À FILIAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

O direito antigo via a relação filiatória como um favor concedido pelo pai ao filho. O 

ponto de vista paterno era superior a qualquer interesse, até mesmo o do recém-nascido, como 

bem assinala Fustel de Colanges, em sua clássica obra: 

 

A entrada desse filho na família era assinalada por um ato religioso. Antes de mais 

nada, era necessário que fosse aceito pelo pai. Este, como dono e mestre vitalício do 

fogo sagrado, e representante dos antepassados, devia decidir se o recém-nascido era 
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ou não da família. O nascimento constituía apenas o laço físico; a declaração do pai 

constituía o laço moral e religioso. Essa formalidade era igualmente obrigatória em 

Roma, na Grécia e na Índia.
70

 

 

A união dos membros da família antiga era, portanto, baseada na religião, de maneira 

que, se um filho renunciasse ao culto familiar, deixava de ter importância para a família, 

perdendo inclusive o direito de herdar de seu pai, como salienta Márcio Antonio Boscaro. O 

autor consigna que esta é a origem histórica da adoção, surgida para perpetuar o culto 

doméstico de uma dada família, em face do profundo temor de que o culto chegasse ao fim 

pela falta de descendentes. Logo, o ingresso do estranho na família através da adoção 

assegurava a continuação do culto doméstico, salientando que o pai, chefe supremo da 

religião do lar, possuía absolutos poderes sobre os demais integrantes da família, incumbindo-

lhe reconhecer um filho ao nascer ou mesmo repeli-lo
71

.   

Após a queda do Império, passou a igreja a prestigiar o casamento cristão com o 

objetivo de organizar o casamento tido como indissolúvel, passando a discriminar os filhos 

bastardos, impedindo-os de herdar, situação que se modificou apenas no século XVII, quando 

se introduziu a ideia de provar a paternidade por todos os meios, inclusive o juramento da mãe 

no período de gravidez, percebendo-se, no século seguinte, um complexo movimento de 

constituição e proibição da investigação de paternidade
72

. O Código Civil Francês de 1804, 

registra Luiz Edson Fachin, via na filiação não somente um vínculo entre filho e pais, mas 

entre aquele e o grupo social família, consagrando a diferença entre filiação legítima e 

ilegítima com o objetivo de assegurar a paz social e, na prática, impedir a investigação de 

paternidade, o que funcionou em detrimento da apuração da filiação do ponto de vista 

biológico e, concomitantemente, em proteção à família matrimonializada, ao se postar a favor 

da noção de legitimidade da filiação
73

. 

A forma patriarcal de família persistiu ao longo dos séculos. Com adaptações e 

atenuações, a concepção de que o pater familias merecia ser visto como chefe da família, com 

suas opiniões e desejos prevalecendo no interior do lar, perdurou tão intensamente que chegou 

a alcançar o Brasil, sendo marcante “a influência da arquitetura familiar romana na família e 

no Direito brasileiro, inclusive sobre as relações parentais”
74

.  
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2.4.1 Filiação no sistema anterior 

 

A legislação civil codificada em 1916 categorizava a prole de acordo com sua 

origem. Clóvis Beviláqua, citado por Julie Cristine Delinski, explicava que legítimos eram os 

filhos concebidos na constância do casamento, enquanto os provenientes de outras uniões 

recebiam o nome de ilegítimos, vez que o direito não lhes prestava o reconhecimento. Se, por 

ocasião do parto, o pai ou a mãe se achava vinculado com outrem por matrimônio, ao filho 

ilegítimo se acrescentava a pecha de adulterino; caso houvesse, entre os pais, parentesco 

próximo, os filhos eram considerados incestuosos. Tanto o adulterino quanto o incestuoso 

formavam a espécie dos filhos bastardos ou, antes, espúrios. Naturais eram os filhos 

ilegítimos que, no entanto, tinham pais com condições de realizarem matrimônio entre si ao 

tempo da concepção ou do parto
75

.  

Prosseguindo, a autora acrescenta a situação de marginalidade vivenciada pelo filho 

adulterino a patre, pois era impedido de ser reconhecido pelo pai e excluído da linha familiar 

paterna, diante da opção legislativa de privilegiar o lar formado pelo casamento do pai, em 

verdadeira prevalência dos interesses da instituição matrimônio sobre os das pessoas que 

compunham essa instituição, tanto que a filiação adulterina a matre era albergada pela 

presunção pater is est, restando ao marido escassas possibilidades de impugnar a paternidade, 

deixando clara a opção de defesa da família matrimonializada pelo sistema codificado, 

chegando ao ponto de deixar uma criança sem pai declarado
76

. Não é outra, aliás, a concepção 

de Fachin: “Dando abrigo a uma família despoticamente patriarcal, a seu tempo, o Código 

refletiu a imagem da família patriarcal entronizada num país essencialmente agrícola.”
77

 

Apontam-se algumas modificações relevantes ao longo do século XX, abrandando  

rigor inicialmente concebido pelo Código Civil, como a equiparação entre os filhos naturais e 

os legítimos, além da facilitação do seu reconhecimento, por disposição expressa da 

Constituição outorgada de 1937
78

.  

Outra mudança digna de nota ocorreu com o Decreto-Lei n. 4.737/42, conhecida 

popularmente como Lei Chateaubriand, que permitia o reconhecimento de filho adulterino 

após a então vigente figura do desquite. Entendia-se que o referido diploma legal somente 

aproveitava o filho adulterino a patre, já que o filho adulterino a matre se submetia ao 

regramento da presunção pater is est
79

.  
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Inovação ainda maior ocorrida naquele período surgiu com o advento da Lei n. 

883/49, que permitia a qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do 

matrimônio, após dissolvida a sociedade conjugal, assim também como garantia ao filho 

reconhecido com base na própria lei, para efeitos econômicos, o direito, a título de amparo 

social, à metade da herança do filho legítimo ou legitimado. De todas as alterações iniciais por 

ela promovidas, a prestação de alimentos ao filho ilegítimo, com exigência de tramitação da 

ação em segredo de justiça, mostrou-se como a mais ousada para a época.  

A Lei n. 883/49 foi alterada por duas outras leis posteriores. Primeiramente, a Lei n. 

6.515/77, conhecida como Lei do Divórcio, admitiu o reconhecimento de filho fora do 

matrimônio, mesmo na sua vigência, desde que efetivado em testamento cerrado, e também 

passou a prever o direito à herança em igualdade de condições independentemente da natureza 

da filiação. Já a Lei n. 7.250/84 incluiu a hipótese de, mediante sentença transitada em 

julgado, o filho havido fora do matrimônio ser reconhecido pelo cônjuge separado de fato há 

mais de 5 (cinco) anos contínuos, embora vigente a sociedade conjugal. 

Também houve uma complexa trajetória na evolução da filiação adotiva. De início, o 

art. 368 do Código Civil de 1916 só permitia a adoção pelos maiores de 50 (cinquenta) anos 

sem prole legítima ou legitimada, o que foi alterado pela Lei n. 3.133/57 para permitir a 

adoção pelos maiores de 30 (trinta) anos, sem qualquer restrição no tocante à prole anterior, 

porém limitando o instituto para os casados, que só poderiam dele adotar após decorridos 5 

(cinco) anos de matrimônio, quando o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou 

reconhecidos, o adotado não tinha direito à sucessão hereditária. A Lei n. 4.655/65, também 

considerada como marco na evolução da adoção no Brasil, introduziu no ordenamento 

jurídico brasileiro a legitimação adotiva do infante exposto e do menor abandonado, que seria 

irrevogável, garantindo ao legitimado adotivo os mesmos direitos e deveres do filho legítimo, 

salvo no caso de sucessão, se concorresse com filho legítimo superveniente à adoção. A Lei n. 

6.697/79 instituiu o Código de Menores e criou a adoção plena em substituição à legitimação 

adotiva, continuando a legislação codificada a regular a adoção simples. Os diversos 

regramentos sobre a adoção sempre enfatizavam os tratamentos jurídicos diferenciados em 

relação à prole, dependendo de sua qualificação legal. 

Para se chegar ao projeto emancipatório dos membros que integram a família e 

protetivo da infância e juventude consagrado na Constituição de 1988, nota-se que o caminho 

percorrido foi longo e tormentoso, já que a cada novo estágio evolutivo, inaugurado por 

instrumentos legislativos em si mesmos dotados de alto grau de complexidade e restrições, 

ocorriam debates em nível doutrinário e jurisprudencial para discutir o alcance e a 

interpretação adequada. Foi realmente a Constituição vigente que incrementou de forma 

substancialmente democrática a disciplina da filiação em nossa nação. 
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2.4.2 Filiação após a Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988 promoveu a mais impactante revolução paradigmática já 

sofrida pelo Direito de Família em nosso país. No magistério de Rodrigo da Cunha Pereira, 

foi uma verdadeira revolução para o Direito de Família, pois a partir dela se consolidaram o 

que ele chamou de princípios fundamentais para a organização jurídica da família, partindo do 

espírito dos princípios fundamentais da própria Constituição, dentre os quais o da dignidade 

da pessoa humana e o da cidadania, foram definitivamente rompidas as velhas concepções da 

ilegitimidade dos filhos, da suposta superioridade masculina nas relações conjugais e do 

matrimônio como única forma de se constituir a família legítima, com a instalação de 

concepções de inclusão e cidadania, de tal sorte que a maioria das grandes discussões do 

Direito de Família se transformaram em questões de Direitos Humanos, ligadas à ideia de 

inclusão ou exclusão na ordem social e jurídica.
80

 

Enxergando a família não mais como um fim em si mesmo – o que ocorria no 

sistema anterior, como visto, e acarretava uma confluência de esforços de todo o ordenamento 

jurídico em busca da preservação da estrutura familiar matrimonal, seja pela edição de leis ou 

pela aplicação jurisprudencial do Direito –, mas sim como um instrumento para a dignificação 

e desenvolvimento de seus membros, percebeu-se o caráter instrumental da entidade familiar 

e a centralidade do ser humano para a ordem constitucional.  

Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Leandro dos Santos Guerra ressaltam que, 

com os valores solidaristas e igualitários sedimentados pela Constituição de 1988, as relações 

familiares passaram a ser funcionalizadas em razão da dignidade de cada integrante, tornando-

se locus privilegiado para o desenvolvimento pleno da personalidade de seus membros, 

embora isso não resulte num individualismo extremo, pois o ser humano deve ser visto em 

seu aspecto individual e social, de maneira que também se dá um tratamento à comunidade 

familiar, que “deve ser protegida na medida em que atenda sua função social, ou seja, na 

medida em que seja capaz de proporcionar um lugar privilegiado para a boa vivência e 

dignificação de seus membros.”
81

 

O desenvolvimento dos estudos em torno da dignidade da pessoa humana, exaltando 

justamente a importância de todos e de cada um e a impossibilidade de se reduzir qualquer ser 

humano a um objeto ou coisa, ampara esta nova dimensão que alcançou todo o Direito de 
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Família e, em especial, o direito à filiação
82

. Ana Carolina Brochado Teixeira classifica a 

dignidade da pessoa humana ao mesmo tempo como valor e princípio. É valor porque encerra 

o cerne da opção personalista contemporânea, devendo a pessoa ser protegida e promovida 

por se encontrar no centro do ordenamento jurídico; e é princípio porque é o norte 

hermenêutico de todo o Direito, reclamando a releitura de todos os institutos com os olhos 

voltados para a pessoa humana, tornando-se “norma-fonte” inesgotável de direitos e garantias 

fundamentais
83

. 

Ingo Wolfgang Sarlet, em sua consagrada obra, empresta atenção ao fato da atual Lex 

Mater ter sido a primeira da nossa história a prever um título próprio destinado aos princípios 

fundamentais, situando-os logo após o preâmbulo e antes da declaração de direitos 

fundamentais, o que evidencia o especial significado deles e também a sua função na 

qualidade de normas embasadoras e informativas de toda a ordem constitucional, formando, 

juntamente com os direitos fundamentais, o núcleo essencial formal e material da 

Constituição
84

.  

A dignidade da pessoa humana pressupõe a isonomia, a fim de que as pessoas não 

sejam submetidas a tratamento discriminatório
85

. E, no tocante à filiação, a isonomia é 

mencionada de maneira expressa no art. 226, § 7º, do Texto Magno, ao dispor que “Os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Flávio 

Tartuce ensina que o alcance do princípio abrange os filhos havidos ou não durante o 

casamento, como também os filhos adotivos e provenientes de inseminação heteróloga, não se 

podendo mais utilizar expressões como filho adulterino, filho incestuoso, filho espúrio ou 

filho bastardo, admitindo-se, para fins didáticos, a expressão filho havido fora do casamento, 

pois todos os filhos são iguais, repercutindo tanto no campo patrimonial quanto no pessoal
86

.  

Vale acrescentar ao ensinamento doutrinário, a propósito, a proibição de utilizar até 
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mesmo expressões que não seriam, em princípio, discriminatórias, mas que poderiam 

desaguar numa distinção injustificável, como a adjetivação “adotivo” após a palavra filho. 

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o fornecimento de certidão sobre a 

sentença de adoção inscrita no registro civil mediante mandado para a constituição do vínculo 

filial (art. 47, caput), como também determina que nenhuma observação sobre a origem do ato 

poderá constar nas certidões do registro (art. 47, § 4º).   

Seguindo o mesmo norte, a Lei n. 8.560/92, atendendo à exigência de isonomia 

constitucionalmente imposta, proibiu a inserção, no registro de nascimento, de qualquer 

referência à natureza da filiação, ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, 

exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes (art. 5º), 

bem como determinou que as certidões não contenham indícios de a concepção haver sido 

decorrente de relação extraconjugal (art. 6º), sendo intuitivo que de tais dados, se fossem 

registrados e a eles conferida publicidade, um mero exercício de dedução acabaria por revelar 

questões relacionadas à origem da filiação e, por sua vez, alimentar posturas discriminatórias, 

e nenhum filho pode ser tratado, ou mesmo designado, de forma discriminatória ou contrária à 

necessária isonomia da prole, cujo conteúdo substancial afastou em definitivo a possibilidade 

de se atribuir benefícios ou ônus a qualquer um deles com fulcro, por exemplo, em sua origem 

matrimonial ou extraconjugal, ou ainda biológica ou socioafetiva.  

Cumpre acentuar que a isonomia constitucional de todos os filhos pode ser tida como 

a guinada axiológica de mais intensa repercussão para a realidade prática do Direito em 

matéria de filiação, o que não diminui a importância de outros princípios, senão vejamos. 

A solidariedade familiar, ostensivamente positivada no Texto Magno, salienta que a 

criação dos filhos não pode ser vista como uma obrigação moral. É um dever jurídico 

inexorável, condensado na fórmula do art. 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.” Maria Berenice dias salienta o elevado conteúdo ético do princípio, 

compreendendo valores como fraternidade e reciprocidade, que se concretiza com a 

imposição de obrigação alimentar entre parentes
87

. Não se pode negar a crucial importância 

dada pela própria Constituição Federal à solidariedade familiar, na medida em que o texto 

constitucional chega a autorizar, para a dívida alimentar – consectário evidente do princípio 

em comento –, a decretação da prisão civil do devedor
88

. 
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Foi também erigida ao status de princípio constitucional a paternidade responsável, 

significando muito mais do que o exercício do direito ao planejamento familiar, abrangendo, 

por óbvio, a obrigatoriedade de assumir a condição jurídica de progenitor sempre que 

preenchidas as condições fáticas configuradoras da relação de parentesco
89

.  

Questão merecedora de especial atenção, por guardar íntima e profunda relação com 

a ideia de filiação, diz respeito à convivência familiar. Isso porque a garantia da vida da 

criança ou adolescente no seio da família raramente tem como ser adequadamente deflagrada 

sem que a parentalidade do indivíduo seja definida. E, com a prioridade absoluta dada aos 

direitos e interesses da infância e juventude, no caput do seu próprio art. 227, a Lex Mater 

determinou que os interesses infanto-juvenis, abarcando o direito à convivência familiar, 

fossem assegurados pela família e pelo Estado.  

Nas palavras de Paulo Lôbo
90

: 

 

A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas 

pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude dos laços de parentesco ou não, 

no ambiente comum. [...] É o ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e 

solidariamente acolhidas e protegidas, especialmente as crianças. 

 

Em se tratando da convivência familiar de incapazes com pais que não vivem juntos, 

cabe anotar que a legislação infraconstitucional passou por uma série de alterações recentes. 

O Código Civil de 2002, na redação original dos seus artigos 1.583 e 1.584, tratava apenas da 

guarda unilateral do filho, atribuindo-a ao genitor que apresentasse melhores condições de 

criar a prole após a ocorrência da dissolução da entidade familiar, mas já havia o art. 1.586 

contemplando um enunciado amplo, segundo o qual, havendo “motivos graves, poderá o juiz, 

em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos 

antecedentes a situação deles para com os pais.”  

O Poder Legislativo não se deu por satisfeito com a previsão originária, incluindo no 

sistema jurídico positivo, pela Lei n. 11.698/08, o instituto da guarda compartilhada, dando 

nova redação aos 1.583 e 1.584 do Código Civil. Com a modificação, a legislação codificada 

passou a compreender como unilateral a guarda atribuída a um só dos genitores ou a terceira 

pessoa, enquanto a guarda compartilhada foi definida como a responsabilização conjunta e o 
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exercício de direitos e deveres inerentes ao poder familiar pelos pais que não vivessem mais 

sob o mesmo teto, inclusive adotando-a como modalidade preferencial de custódia da prole 

incapaz após o fim do matrimônio ou da união estável.  

Waldyr Grisard Filho historia o surgimento da guarda compartilhada na Inglaterra, 

trasladada depois para a França, Canadá, Estados Unidos, Uruguai e Argentina, cuja origem 

terminológica advém de joint custody, sempre se referindo à possibilidade dos filhos de pais 

separados serem assistidos por ambos, com equivalente autoridade parental para tomar 

decisões importantes quanto ao bem-estar da prole e uma paridade maior no cuidado com ela 

do que a guarda única (sole custody)
91

. Acrescenta o articulista, ainda, que o escopo desta 

modalidade de convivência é conservar os mesmos laços de afetividade que uniam pais e 

filhos antes da separação, uma vez que a desunião dos pais não deve afetar o relacionamento 

com a prole, já que a família continua sendo biparental, mesmo após sua decomposição.  “Daí 

dizerem Défossez e Vauvillé, que o que se pretende é ‘manter o ‘casal parental’ (comunidade 

de pais) apesar do desaparecimento do ‘casal conjugal’’.”
92

  

Fernanda de Melo Meira, citando Gustavo Tepedino, menciona uma perspectiva 

bilateral de diálogo e de troca entre os pais na educação e formação da personalidade do filho, 

sendo a efetiva implementação da guarda compartilhada o instrumento ideal para 

operacionalizar a corresponsabilidade dos genitores na educação da prole, mesmo após a 

separação. A ensaísta acresce que esta modalidade de guarda exige que os pais priorizem os 

interesses dos filhos, que devem sobrepujar os sentimentos provenientes da separação, 

registrando, com suporte em Rolf Madaleno, que o emprego da guarda compartilhada garante 

“a efetividade do cumprimento do direito fundamental à convivência familiar saudável, 

constitucionalmente previsto para a população infanto-juvenil.”
93

 

Com o escopo de fortalecer a guarda compartilhada e, por conseguinte, a convivência 

familiar, a Lei n. 13.058/14 mais uma vez modificou a disciplina codificada sobre o tema para 

disciplinar alguns aspectos do instituto, principalmente para estabelecer que, não havendo 

acordo entre os genitores, se ambos mostrarem-se aptos ao exercício do poder familiar, a 

aplicação da guarda compartilhada será impositiva, exceto se um dos pais informar em juízo 

não ter interesse na guarda do filho.  

Uma regra consagrada pela mudança legislativa corrigiu um equívoco severo 

anterior, que poderia até mesmo ser reputado inconstitucional diante do princípio da 

convivência familiar. É que, pela Lei n. 11.698/08, previa-se que a desobediência aos termos 
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da guarda fixada poderia implicar, ao violador, redução de prerrogativas incluindo o número 

de horas de convivência com o filho, o que prejudicava a prole inocente com a restrição de 

direito constitucionalmente assegurado. Com o advento da nova legislação, felizmente, foi 

excluída da redação do § 4º do art. 1.584 do Código Civil a expressão “inclusive quanto ao 

número de horas de convivência com o filho”, evitando, assim, a implementação legal de 

qualquer espécie de sanção aplicável na regulação judicial da guarda capaz de, 

equivocadamente, a pretexto de punir o genitor com comportamento infringente dos termos da 

guarda, acabar produzindo um cerceamento do direito da criança, que jamais poderia sofrer 

uma limitação de convívio senão para a proteção de seu próprio e superior interesse. 

Ainda com relação à convivência familiar, mostra-se oportuno destacar que o 

princípio não se restringe aos filhos em relação aos pais, estendendo-se também a outros 

familiares, sendo expressamente previsto o direito de visita avoenga, por força da Lei n. 

12.398/11, que acrescentou parágrafo único ao art. 1.589 do Código Civil, tratando da 

situação tematizada, inclusive como direito autônomo dos avós, nos seguintes termos: “O 

direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da 

criança ou do adolescente”. 

Tão importante é a convivência familiar que o ordenamento jurídico brasileiro 

contém legislação específica para combater a prática da alienação parental
94

, estabelecendo 

sanções para uma variedade de práticas que dificultam, ou até eliminam, a convivência dos 

filhos com um dos genitores, com os avós ou outros familiares. Realmente, a evolução 

jurídica acerca da convivência com os filhos, sempre visando preservar laços, não pode ser 

distorcida pelas atitudes manipuladoras de um ou ambos os progenitores, atos que turvam 

evidências, implantam nas ideias dos filhos, em geral de forma sutil, uma equivocada 

concepção da realidade, de maneira que “essa alienação pode atingir pontos tão críticos que a 

vítima do ódio, já em desvantagem, não consegue revertê-la”
95

.   

Para encerrar o tema da consagração jurídica da convivência familiar, impõe-se 
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mencionar que, mesmo sem positivação expressa no ordenamento jurídico com caráter de 

especialidade, os Tribunais pátrios já se deparam com pedidos de indenização por dano moral 

resultante de abandono afetivo, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a 

indenização por dano moral provocada pela conduta omissiva paterna no sentido de não 

cumprir sua obrigação de cuidado para com a prole
96

, prolatou decisão que foi assim analisada 

por Ricardo Lucas Calderón
97

: 

 

O acórdão analisou o caso a partir da perspectiva constitucional, do caput do artigo 

227, que traz o dever de convivência familiar, entre outros deveres parentais [...]. 

Acertada a análise do tema a partir desta perspectiva civil-constitucional; as 

respostas para conflitos oriundos de relações privadas devem sempre partir dos 

princípios, das regras e dos valores constitucionais, máxime quando ausente regra 

específica que já tenha traduzido seus comandos para a seara específica do direito 

civil. 

 

Por fim, não se pode deixar de vislumbrar que a filiação também reclama 

instrumentos processuais para sua plena efetivação, garantidos pela Lei Maior através dos 

princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. Nem mesmo o legislador 

pode afastar que uma lesão ou ameaça de lesão a direito seja apreciado pelo Poder 

Judiciário
98

, por força de norma constitucional que tem no legislador o seu destinatário 

principal, mas cujo comando atinge a todos indistintamente, não sendo lícito a ninguém 

impedir o acesso do cidadão à justiça, como ensina Nelson Nery Júnior
99

. 

Da mesma forma, o acesso à justiça há de ser assegurado, nos termos do clássico 

escalonamento cronológico identificado na obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em 

tradução da lavra de Ellen Gracie Northfleet, onde se verifica que, pelo menos nos países do 

mundo Ocidental, com início em 1965, emergiram mais ou menos em sequência cronológica 

o que os autores chamam de primeira onda do acesso à justiça, consistente na assistência 

judiciária aos necessitados, seguida da chamada segunda onda, relacionada com reformas 
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tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente 

nas áreas ambiental e do consumidor, e a onda mais recente, a terceira, denominada “enfoque 

de acesso à justiça”, já que amplia as anteriores, numa tentativa de atacar as barreiras ao 

acesso de modo mais articulado e compreensivo
100

. 

Em matéria de filiação, merece destaque a Lei n. 10.317/01, que alterou a Lei n. 

1.060/50 (que dispõe sobre a concessão de assistência judiciária aos necessitados), para 

conceder a gratuidade do exame de DNA, nos casos que especifica, isto é, quando for 

requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou 

maternidade para as pessoas sem condição econômica de suportar o encargo. 

Do até aqui exposto, percebe-se que os diversos princípios emanados diretamente da 

própria Carta da República, bem como as inovações legislativas e os pronunciamentos 

jurisprudenciais, lastreados por uma produção acadêmica pujante e comprometida com os 

novos horizontes que guiam o Direito de Família constitucionalizado, romperam 

irrefutavelmente com o passado de discriminação dos filhos que outrora fora legal, sendo 

necessária uma perene vigilância para que os aprimoramentos não resvalem, por via oblíqua e 

inadvertidamente, em indesejados retrocessos incompatíveis com a ordem constitucional 

vigente.  
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3  A FILIAÇÃO NO CONTEXTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A própria expressão “direito fundamental” traduz a perfeita compreensão de que eles 

são tidos como básicos, imprescindíveis, essenciais ao ser humano tutelado por determinada 

ordem jurídica constitucional. O agigantamento de sua importância passou a ser reconhecido 

no mundo contemporâneo de forma singular. No âmbito das democracias mais avançadas do 

ocidente, o compromisso com sua preservação se tornou indissociável da própria concepção 

de Estado Democrático.  

A consagração dos direitos fundamentais, entretanto, é resultado de longa trajetória 

de luta contra o poder abusivo e a opressão dos povos, marcada pela constante superação de 

incontáveis obstáculos, conforme exaltava Norberto Bobbio
101

.  

E, mesmo sendo fruto da conquista árdua e de um processo histórico que alcançou 

tamanho grau de compreensão universal, a ponto de ensejar mais preocupação com sua 

efetividade do que com sua enunciação, não se pode olvidar que eles permanecem evoluindo, 

de modo que novos direitos fundamentais surgem, ainda quando não se mostram expressos 

em rol normativo, dada a ausência manifesta de qualquer taxatividade
102

. São, portanto, 

inexauríveis, uma vez que não há rol taxativo de direitos fundamentais expostos em lei, 

podendo surgir, a qualquer momento, um novo direito fundamental.  

A universalidade é outra característica dos direitos fundamentais, devendo ser 

entendida, como adverte Paulo Branco, em termos, isso porque, se é certo que qualquer 

pessoa, pelo simples fato de ser humana, já titulariza um catálogo de direitos fundamentais, é 

igualmente correto ressaltar que alguns deles são restritos a certas categorias de titulares 

específicos, como os trabalhadores, por exemplo
103

. Também é importante destacar que nem 
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todos os Estados reconhecem como fundamentais os mesmos direitos, havendo, neste 

particular, uma pretensão de universalidade que depende de aspectos relacionados ao espaço e 

ao tempo
104

.  

José Afonso da Silva identifica a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a 

irrenunciabilidade como caracteres dos direitos fundamentais. Eles seriam inegociáveis por 

lhes faltar o conteúdo econômico-patrimonial, apresentando-se como indisponíveis. Também 

nunca deixam de ser exigíveis pelo decurso do tempo, pois a prescrição é instituto jurídico 

limitada aos direitos de caráter patrimonial. Assim também é vedada a renúncia ao direito 

fundamental, embora ele possa não ser exercido pelo titular
105

. Mas basta pensar no direito 

fundamental de propriedade
106

 que os ensinamentos do autor passam a reclamar uma vírgula, 

a fim de que não se tenha uma concepção pretensamente absoluta dessas características, pois 

há de se reconhecer que, apesar de comum a uma grande parcela dos direitos considerados 

fundamentais, nem todos as possuem.  

Virgílio Afonso da Silva aponta ser possível encontrar inúmeros casos em que a 

irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade dos direitos fundamentais são 

colocadas em xeque, citando como exemplos: (a) quem aceita não recorrer à instância 

superior diante de uma sentença desfavorável em razão de uma proposta em dinheiro da parte 

adversa, pois está negociando seu direito fundamental ao duplo grau de jurisdição; (b) quem 

exibe sua cédula na cabine de votação renuncia ao sigilo do voto; (c) ao se tornar padre ou 

freira, o homem ou a mulher renunciam ao direito de constituir família; (d) quem assume o 

cargo de juiz renuncia à liberdade de exercitar outro trabalho, salvo o magistério; (e) quem 

celebra um contrato renuncia a uma parcela de sua liberdade
107

.  

Acrescente-se ao repertório caracterizador dos direitos fundamentais a sua 

aplicabilidade imediata, expressamente prevista na Constituição da República
108

. Paulo 
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Gonet, após historiar sobre os efeitos corrosivos da neutralização de direitos fundamentais em 

episódios do passado, quando prevalecia a noção de que eles não se aplicavam imediatamente, 

por necessitarem de intervenção legislativa, realça que a Lei Fundamental alemã, além de 

outras constituições como as da Espanha e Portugal, reagiram aos períodos históricos de 

menoscabo dos direitos fundamentais positivando expressamente o princípio da aplicabilidade 

imediata, a exemplo do que fez a Constituição pátria, dotando-os de força normativa a partir 

da própria Lei Maior, podendo e devendo ser aplicados pelo Poder Judiciário 

independentemente de intervenção legislativa infraconstitucional, posto que são “normas 

diretamente reguladoras de relações jurídicas”, de maneira que os juízes podem aplicá-las à 

despeito da omissão do Legislador e, “mais do que isso, podem dar aplicação aos direitos 

fundamentais mesmo contra a lei, se ela não se conformar ao sentido constitucional 

daqueles”
109

.  

Por uma questão de justiça, vale registrar que o autor não assume uma postura 

absolutista quanto à questão, destacando em sua obra exceções à aplicabilidade imediata
110

, 

sendo que a opção trazida por Ingo Wolfgang Sarlet, situando-se entre os extremos, apresenta-

se como consentânea com os posicionamentos adotados neste trabalho, na medida em que o 

doutrinador enxerga na norma em comento um inequívoco cunho principiológico
111

, como 

uma espécie de mandamento de otimização que determina ao Estado conferir a máxima 

eficácia possível aos direitos fundamentais, similarmente ao magistério de Flávia Piovesan e 

Gomes Canotilho
112

.  

Há outras características, mencionadas de acordo com a concepção adotada por cada 

estudioso. Para a perquirição ora empreendida, a vinculação dos poderes públicos aos direitos 

fundamentais deve ser enfatizada. Na lição de Gilmar Mendes, os direitos fundamentais foram 

originariamente concebidos como direitos subjetivos públicos do cidadão em face do Estado, 

obrigando o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para especificar, adiante, que a 

vinculação do legislador na limitação de um direito fundamental necessita respeitar a proteção 

do núcleo essencial e a proporcionalidade, estando também compelido a concretizar normas 

indispensáveis para aqueles direitos dotados de âmbito de proteção estritamente normativo
113

. 

Ingo Sarlet, referindo-se à vinculação dos órgãos administrativos (Poder Executivo) 
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aos direitos fundamentais, adverte que não existe consenso quanto a todos os aspectos, mas 

esclarece que tal vinculação alcança tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto de 

direito privado com atribuições de natureza pública, na medida em que atuam no interesse 

público, como guardião e gestor da coletividade. Desse modo, o autor compreende que a 

vinculação dos órgãos administrativos significa que cabe a eles a execução e aplicação das 

leis interpretando-as em conformidade com os direitos fundamentais, podendo ocorrer a 

invalidação judicial de atos administrativos contrários a tais direitos
114

.  

Por fim, a vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais é tratada por 

Paulo Gonet como da essência de sua função, controlando os atos dos demais Poderes e 

devendo, conforme entendimento doutrinário, conferir máxima eficácia possível àqueles 

direitos, impondo aos juízes o dever de respeitá-los no curso do processo e conteúdo das 

decisões, existindo ainda, sob o ângulo negativo, “o poder-dever de recusar aplicação a 

preceitos que não respeitem os direitos fundamentais”
115

. 

Em suma, relacionam-se como relevantes à pesquisa ora empreendida as seguintes 

características dos direitos fundamentais: são essenciais, históricos, inexauríveis, 

imediatamente aplicáveis e sempre vinculam o Poder Público, valendo observar que alguns 

deles ainda apresentam uma tendência à universalização características específicas, como a 

irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.  

 

3.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Vivemos em um mundo de normas, conforme ensinava Norberto Bobbio
116

. Assinala 

o autor que todos os comportamentos do ser em sociedade estão envoltos em uma rede muito 

espessa de regras de conduta, a maioria delas tão habituais que nem são percebidas. Este é o 

cenário que levou o doutrinador a fazer uma comparação do proceder na vida com o caminho 

de um pedestre em uma grande cidade, onde o indivíduo transeunte perceberá que tal direção 

é proibida, enquanto aquela outra é obrigatória e, mesmo onde a locomoção é livre, o lado da 

rua sobre o qual o pedestre deve se manter é determinado
117

.  
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Com efeito, em meio a uma hipertrofia regulatória da conduta humana, destaca-se o 

Direito como o mais proeminente ramo do conhecimento que se apresenta intrinsecamente 

ligado ao conceito de norma.  

A doutrina, aliás, já se debruçou sobre inúmeros aspectos atinentes à normatividade 

na seara jurídica, merecendo destaque a observação feita por Ana Paula Barcellos sobre a 

distinção entre norma e enunciado normativo, que, segundo a autora, não é nova, mas tem 

recebido atenção doutrinária em períodos recentes
118

. Assim, de um modo geral, o enunciado 

normativo equivale aos signos linguísticos que compõem o dispositivo legal ou 

constitucional, os quais descrevem uma fórmula jurídica geral, abstrata e deontológica, 

enquanto a norma propriamente dita, por outro lado, corresponde ao comando específico que 

dará solução a um caso concreto, encontrando fundamento em um ou mais enunciados 

normativos, ou extraída do sistema como um todo
119

.  

A mesma doutrinadora cita como exemplo de enunciado normativo o art. 5º, inciso 

LXIII, da Constituição de 1988, que assegura ao preso o direito de permanecer em silêncio
120

. 

Conforme seu entendimento, a norma mais evidente que resulta deste enunciado se revela 

quando alguém, preso e levado a julgamento, percebe que não está obrigado a prestar 

esclarecimentos ou fornecer informações que lhe possam ser desfavoráveis, sem que o 

exercício desse direito possa ser usado contra ele para reforçar sua incriminação, mas a 

doutrina e jurisprudência desenvolveram uma outra norma a partir do mesmo enunciado, a 

saber: o direito de convocados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, mesmo sem 

ostentar a condição formal de acusados, de não prestar informações que considerem 

prejudiciais aos seus interesses. A norma, portanto, corresponderá ao comando extraído ou 

construído a partir de enunciados, para incidir sobre determinada circunstância de fato
121

.  

A rediscussão sobre a distinção entre as espécies normativas, por sua vez, recebeu 

forte estímulo após a repercussão gerada pelas obras de Robert Alexy e Ronald Dworkin, que 

ofereceram novas ideias sobre o significado de princípios e regras, gerando inúmeros debates 

no mundo acadêmico, influenciando doutrina e jurisprudência, bem como servindo como uma 

das vertentes mais destacadas do neoconstitucionalismo. 
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3.2.1 Princípios e regras 

 

Luís-Diez Picazo
122

, citado por Paulo Bonavides, atribui a origem da palavra 

“princípio” à geometria, associada à noção de designação das verdades primeiras, porque 

estão ao princípio, por isso adquiriram a conceituação de “premissas de todo um sistema que 

se desenvolve more geometrico”, servindo como inspiração para a elaboração de leis 

incorporadas ao Direito Positivo, por um lado, e como normas obtidas “mediante um processo 

de generalização e decantação dessas leis”, por outro.  

Bonavides não se furta em criticar os conceitos que olvidam a normatividade dos 

princípios, tida por ele como o passo mais largo dado pela doutrina contemporânea para 

caracterizá-los, e apoia-se na conceituação sêxtupla esposada por Riccardo Guastini, para 

quem os princípios significam: (a) normas providas de alto grau de generalidade; (b) normas 

providas de alto grau de indeterminação, concretizadas pela via da interpretação; (c) normas 

de caráter programático; (d) normas de posição muito elevada na hierarquia das fontes do 

Direito; (e) normas que desempenham função importante ou fundamental no sistema; e (f) 

normas dirigidas aos órgãos de aplicação com a função de fazer escolhas dos dispositivos 

aplicáveis aos diversos casos
123

.    

Já se tornou clássica a reverência com que se tem referido à obra de Celso Antônio 

Bandeira de Melo, conceituando princípio como o mandamento nuclear de um sistema, seu 

verdadeiro alicerce, “dispositivo fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão”
124

.  

Realmente, a dimensão conceitual de princípio, para uma considerável parcela dos 

estudiosos, alçou inquestionável posição de superioridade normativa, assertiva esta que se 

pode fazer com segurança na contemporaneidade, mas que antes era nebulosa e, até mesmo, 

não vislumbrada pela maioria
125

. Ainda assim, este não é o único critério utilizado para 

diferenciar os princípios das regras.  

Esclarece Virgílio Afonso da Silva, em tom didático, que as teorias sobre a distinção 
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aqui examinada podem ser classificadas em três espécies: as que negam qualquer distinção 

entre as espécies normativas, as que propõem uma distinção débil e as que propugnam por 

uma distinção forte. As primeiras sustentam a identidade de qualidades lógico-deônticas 

presentes nos princípios e nas regras, de maneira que o grau de semelhança é tão grande que 

impossibilita uma diferenciação definitiva, considerando que ambas são fenômenos 

deontológicos e não axiológicos. Já as que propõem uma distinção débil somente vislumbram 

uma diferença de grau entre as espécies normativas. Por fim, a linha de pensamento 

preconizada a partir dos estudos de Dworkin e Alexy, que proclamam uma distinção forte 

entre princípios e regras
126

. 

No cerne da diferenciação estabelecida por Dworkin está a constatação de que os 

princípios
127

 possuem a dimensão do peso ou importância, ausente nas regras. Assim, quando 

se intercruzam princípios, aquele que resolverá o conflito tem de levar em conta a força 

relativa de cada um, enquanto as regras são apenas funcionalmente importantes ou 

desimportantes, é dizer, pode desempenhar um papel maior ou menor na regulação do 

comportamento, mas não será mais importante que outra regra parte do mesmo sistema. Se 

duas regras entram em conflito, uma delas será inválida, de maneira que a decisão deve 

recorrer a considerações que estão além das próprias regras
128

.  

O autor admite, porém, que em muitos casos a diferenciação é difícil de estabelecer, 

chegando a utilizar como exemplo a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, a 

qual prevê que o Congresso não pode cercear a liberdade de expressão. Aqui, quem afirma ser 

a primeira emenda “um absoluto”, também diz que ela é uma regra. Já quem defende o teste 

do “perigo real e iminente” (clear and present danger) ou outra forma de “ponderação”, 

assume a posição de considerá-la um princípio, de modo que, se um cerceamento à liberdade 

de expressão for revelado, ele será inconstitucional a menos que seu contexto revele a 

existência de uma outra política ou princípio que, nas circunstâncias, tenha força o suficiente 

para permitir tal cerceamento
129

. 

Assevera Dworkin, ainda, que a diferença entre regras e princípios jurídicos tem 

natureza lógica, pois aquelas são aplicadas à maneira do “tudo-ou-nada”. Assim, dado um fato 

que uma regra estipula, então a regra ou será válida, caso em que a resposta que ela fornece 
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merece aceitação, ou inválida, e neste caso em nada contribui para a decisão. Para ilustrar, o 

doutrinador usa o exemplo de um jogo de beisebol, onde uma regra estipula que, se o batedor 

errar três bolas, sai da partida, e nenhum juiz pode, de modo coerente, decidir de outra forma, 

acrescentando que uma regra pode ter exceções, defendendo que, em tese, seria mais exato 

incluí-las no enunciado da regra
130

.  

Os ensinamentos de Dworkin influenciaram a sistematização levada a efeito por 

Robert Alexy. Este último concebe os princípios como mandamentos de otimização, 

caracterizados por admitirem que sua concretização ocorra gradualmente, tendo em 

consideração as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, de maneira que sua satisfação se 

dá em graus variados, enquanto as regras são normas que contêm determinações. Desta forma, 

quando uma regra é válida, deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige; ela é satisfeita ou 

não satisfeita; nem mais, nem menos
131

.  

É preciso observar que a noção traçada por Alexy na diferenciação entre princípios e 

regras está no âmbito da própria estrutura normativa, de maneira a rejeitar uma distinção de 

grau entre as espécies de normas, tão consagrada em nosso meio, mesmo dentre os que 

simpatizam com a teoria alexyana
132

, o que é fruto, aliás, da nossa herança portuguesa
133

.   

Um crítico vigoroso da conceituação alcançada por Robert Alexy é, sem dúvida, 

Lênio Streck. Esta último discorda de quem quer “descaracterizar a noção de princípio” 

transformando-o em mero postulado ou mandato de otimização, acusando de existir, por trás 

disso, um “projeto positivista, pretendendo resgatar a abstratalidade da regra a afastar o 

mundo prático ínsito aos princípios”
134

.  

Apesar do respeito que se deve ao autor e sua notável projeção teórica, o fato é que a 

                                                 
130

  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

39-40. 
131

  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2014, p 90-91. 
132

  “Como visto acima, uma norma é um princípio não por ser fundamental, mas por ter a estrutura de um 

mandamento de otimização. Por isso, um princípio pode ser um ‘mandamento nuclear do sistema’, mas pode 

também não o ser, já que uma norma é um princípio apenas em razão de sua estrutura normativa e não de 

sua fundamentalidade. O mesmo vale para as regras. Pode haver regras que sejam disposições fundamentais 

do sistema, mas isso é irrelevante para sua classificação [...] alguns autores, a despeito de usarem distinção de 

Alexy como ponto de partida, elaboram classificações de princípios constitucionais que inserem, na categoria 

dos princípios, normas que, se coerentes com a forma de distinção proposta por Alexy, deveriam ser 

consideradas como regras.” (SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do Direito: os direitos 

fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: 2014, p. 36).  
133

  “A hierarquia entre princípios e normas pode descrever-se através da análise do tipo de mandatos que 

representam: enquanto os primeiros são de optimização, os segundos são de determinação. [...] Um dos 

muitos ensinamentos aqui concentradamente contidos é a de que os princípios precedem e determinam as 

normas.” (CUNHA, Paulo Ferreira. Da Justiça na Constituição da República Portuguesa: subsídios para a 

determinação do seu estatuto epistemológico-jurídico. AAVV, Nos 25 Anos da Constituição da República 

Portuguesa de 1976, Evolução Constitucional e Perspectivas Futuras. AAFDL, 2001: (1-680), p. 76-77). 
134

  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 3 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 171. 



56 

    

 

repercussão da distinção propagada por Alexy, ao menos em sua essência – pois não se pode 

negar que a ampla produção acadêmica em torno do assunto já revelou uma série de 

entendimentos que visam colaborar com a discussão, acrescentando matizes ou adaptando 

algumas das concepções para alcançar conclusões parcialmente distintas –, tem encontrado 

eco em expressiva parcela da doutrina constitucional pátria.  

A crítica ao fato de que muitos intérpretes omitem o aspecto meramente estrutural da 

diferenciação alexyana e preservam o apego à antiga noção principiológica, revelando a visão 

hierárquica e de profunda carga axiológica dos princípios, também merece reparo, na medida 

em que já se tornou lugar comum uma outra crítica, ainda mais antiga, no sentido de se opor a 

quem pretende importar orientações jurídicas de forma integral, sem atentar para as 

peculiaridades da realidade jurídico-social pátria
135

. Pesa sobre os ombros de quem prega o 

mais absoluto respeito aos detalhes da complexa teoria argumentativa de Alexy, o ônus de 

demonstrar que a adoção parcial do pensamento estrangeiro é uma distorção odiosa, ao invés 

de uma adaptação necessária.  

Para o específico fim do estudo empreendido neste trabalho, importa ressaltar que as 

normas aqui analisadas como princípios revelam tanto a estrutura de mandamentos de 

otimização, como também exibem a fundamentalidade preconizada classicamente, exigindo, 

portanto, critérios de interpretação mais sofisticados para sua concretização.  

 

3.2.2 Neoconstitucionalismo e hermenêutica 

 

A expressão sociofilosófica pós-moderno, destaca Águida Arruda, forte em Lyotard, 

enaltece a importância desta doutrina como fenômeno apto a romper com antigas verdades 

absolutas, tais como marxismo e liberalismo, sendo difícil traçar um marco temporal para sua 

irrupção, embora se perceba uma ênfase na proliferação de novos ideais no final dos anos 

50
136

, na medida em que a Europa teve de promover sua reconstrução não apenas física, mas 

também de valores, em resposta àqueles que causaram as duas grandes guerras mundiais na 
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primeira metade do século XX
137

. 

E a pós-modernidade, prossegue a autora, identifica-se conforme a sistematização de 

valores entronizada por Erik Jayme, para ensejar uma mudança de perspectiva de 

desconstrução do Direito ante o rompimento com verdades absolutas, que passaram a ser 

possíveis somente numa perspectiva singular: (a) pluralismo, que nega uma pretensão 

universal de estilo de vida, reconhecendo a pluralidade de legislações, sujeitos de direito, 

filosofias, modelos de família, etc.; (b) comunicação como método de legitimação, uma vez 

que a ética e a filosofia são discursivas e o consentimento somente é legitimador quando 

informado e esclarecido; (c) narração da experiência humana, que afasta comportamentos 

universais ou verdades absolutas; (d) retorno dos sentimentos, mudando o paradigma da razão 

e do pensamento, os quais podiam admitir a verdade absoluta
138

. 

O pós-positivismo, por sua vez, vem a aparecer exatamente no contexto do pós-

modernismo, como uma reação à ideologia positivista, que, no âmbito jurídico, foi utilizada – 

dada a sua pretensão de objetividade que construía um Direito indiferente a questões morais e 

de predominância puramente formal – em defesas que tentavam legitimar as práticas 

universalmente condenáveis que marcaram a Segunda Guerra Mundial.  

Norberto Bobbio, em obra destinada ao tema, aponta sete características 

fundamentais do positivismo jurídico: (a) modo de abordar o direito como um fato, de forma 

avalorativa, sem qualquer ressonância emotiva, devendo o jurista estudá-lo assim como um 

cientista estuda a realidade natural, abstendo-se de formular juízos de valor
139

; (b) definição 

do direito, de onde deriva a teoria da coatividade do direito, na medida em que, se é 

considerado como um fato, o direito vige em determinada sociedade por meio da força; (c) 

fontes do direito centradas na legislação; (d) teoria da norma jurídica considerada como um 

comando imperativo; (e) teoria do ordenamento jurídico como conjunto de normas jurídicas 

vigentes numa sociedade, sustentando a teoria da coerência ou completude do ordenamento 

jurídico, que exclui a coexistência simultânea de normas antinômicas e a possibilidade de 

lacunas no direito, já que o juiz sempre pode extrair uma regula decidendi para resolver 

qualquer caso que lhe seja submetido; (f) método da ciência jurídica que embasou a teoria da 
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interpretação mecanicista, ponto este que acabou servindo de base para a ofensiva dos críticos 

e ocasionou o grande debate chamado pelos alemães de “batalha dos métodos”; e (g) teoria da 

obediência que, diferentemente das origens históricas da doutrina positivista baseada no 

pensamento racionalista do século XVIII, consiste em afirmação de ordem não científica, mas 

moral ou ideológica, com base no pensamento filosófico alemão da primeira metade do século 

XIX, particularmente o de Hegel
140

. 

O chamado pós-positivismo não se restringe a uma teoria do Direito Constitucional, 

servindo muito mais como base filosófica do neoconstitucionalismo, na medida em que  

representa “a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a 

definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova 

hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais”
141

. 

Isso não significa que definir esse novo constitucionalismo tão festejado possa ser 

tido como uma tarefa simples
142

. Daniel Sarmento lembra que a palavra 

neoconstitucionalismo sequer é mencionada no debate norte-americano ou alemão, pois foi 

forjada na Espanha e Itália, com forte reverberação no Brasil após a ampla divulgação da 

coletânea organizada por Miguel Carbonell. Acrescenta que os adeptos do 

neoconstitucionalismo baseiam-se em diversas linhas heterogêneas de posições jusfilosóficas 

e de filosofia política, de maneira que não há concepção teórica clara e coesa, mas diversas 

visões sobre o fenômeno jurídico na contemporaneidade, que guardam entre si alguns 

denominadores comuns relevantes, justificando seu agrupamento em um mesmo rótulo
143

.  

Figueroa identifica três aspectos implícitos que influíram no desenvolvimento desse 

novo constitucionalismo. No aspecto material, destaca a recepção no sistema jurídico de 

certas exigências da moral crítica sob a forma de direitos fundamentais, dotando o Direito de 
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forte carga axiológica, rematerializando-o, reforçando um conceito não positivista no qual o 

sistema jurídico está vinculado à moral conceitualmente, opondo-se ao positivismo jurídico 

como método. No estrutural e funcional, observa que a particular estrutura dos princípios 

acarreta uma onipresença da Constituição, fazendo-a incidir sobre o ordenamento (efeito de 

irradiação que impregna a ordem jurídica como um todo, submetendo toda interpretação aos 

princípios constitucionais) e sobre a aplicação do ordenamento, ampliando-o, significando a 

ausência de espaços vazios, enquanto, no aspecto funcional, tem-se um raciocínio jurídico 

complexo que advém da ponderação, exigindo mais do que a mera subsunção, pois a teoria 

dos princípios remete a uma teoria da argumentação jurídica, ou seja, o Direito deixou de ser 

estudado como sistema estático de regras e princípios e passou a ser visto como sistema 

dinâmico de argumentos, em que a teoria do Direito tende a ser parte especial da teoria geral 

da argumentação prática. Por fim, o aspecto político de acentuação do protagonismo judicial, 

transferido do Legislativo, dada a própria estrutura dos princípios, que favorecem o discurso 

de aplicação, permitindo-lhe ampla margem de manobra ao enfrentar o caso concreto
144

. 

Curiosamente, é possível perceber uma dissintonia entre o otimismo projetado do 

novo constitucionalismo e a desilusão inerente aos movimentos pós-modernos, pois a 

descrença na razão e nas certezas humanas, repudiando as elaborações abstratas fundantes do 

Direito moderno, são notas do pensamento pós-modernista que se afastam da emancipação 

pelo uso da razão e instrumentos do Direito Constitucional que informam o 

neoconstitucionalismo
145

. 

É certo que surgem as mais sérias preocupações com a preservação da democracia e 

a harmonia entre os poderes, quando se aprofunda a investigação relacionada aos aspectos 

implícitos do neoconstitucionalismo, o que foge do escopo deste trabalho, que busca analisar 

o neoconstitucionalismo como episódio importante e ensejador, no âmbito teórico e também 

na efetivação prática de direitos fundamentais, da adoção de novas exigências interpretativas. 

Em conexão com a distinção adotada no item anterior sobre as espécies normativas, 

Gustavo Binenbojn salienta, com fulcro em Dworkin, que as regras, na qualidade de preceitos 

jurídicos com reduzido teor de generalidade e abstração, resolvem seus conflitos pelos 

critérios clássicos de solução de antinomias: o hierárquico (lex superior derogat inferiori), o 

cronológico (lex posterior derogat priori) e o da especialidade (lex specialis derogat 

generali). Aduz ainda que os princípios, por seu turno, contêm a calibragem, decorrente de 
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sua estrutura aberta e maior grau de abstração, de maneira que dois ou mais princípios 

conflitantes podem ser aplicáveis a uma mesma situação, não podendo haver uma opção, pelo 

intérprete, de um em detrimento do outro, mas, através da ponderação, deve-se buscar uma 

otimização na aplicação dos princípios, de forma a permitir a máxima incidência de cada um 

deles
146

. 

Ora, se não se tem mais uma normatividade singela, capaz de ser absorvida 

integralmente pelos métodos tradicionais de interpretação jurídica, há de se buscar, diante 

dessa nova estrutura principiológica e da centralidade dos direitos fundamentais no âmbito de 

um constitucionalismo que procura romper e superar um passado eminentemente positivista, 

um modelo ou ao menos critérios que se mostrem mais adequados do que a clássica 

subsunção.  

E não foi outra a tarefa da hermenêutica constitucional, senão apontar caminhos 

possíveis ao conceber os chamados princípios instrumentais
147

, destinados à interpretação da 

norma com status constitucional, sistematizados por Luís Roberto Barroso da seguinte forma: 

(a) princípio da supremacia da Constituição, estabelecendo a superioridade hierárquica das 

normas constitucionais, que prevalecem sobre os demais atos jurídicos, leis e atos normativos 

em geral; (b) princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público, 

assegurando uma atitude de deferência interpretativa em nome da independência e harmonia 

dos Poderes, funcionando como um autolimitador da atuação judicial, que somente declarará 

inconstitucional um ano normativo quando a invalidade for patente e também quando não 

houver como decidir o caso com base em outro fundamento; (c) princípio da interpretação 

conforme a Constituição, estudado no item 4.3; (d) princípio da unidade da Constituição, 

mencionado no item 3.3.2; (e) princípio da proporcionalidade, examinado no item 3.3.1; e (f) 

princípio da efetividade, que simboliza o compromisso do intérprete em fazer prevalecer no 

mundo dos fatos os valores e interesses tutelados pela Constituição, prestigiando o sentido 

interpretativo que promova a aproximação, no limite do possível, entre o dever ser normativo 

e o ser da realidade social, evitando, quando possível, soluções que redundem na não 

aplicação da norma constitucional
148

. 
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Se, por um lado, é verdade que os consagrados métodos de interpretação das normas 

jurídicas ainda permanecem válidos e, inclusive, acabam por se mostrar preferenciais na 

aplicação das regras, em situações onde o ordenamento jurídico disciplina claramente qual a 

consequência jurídica para determinado acontecimento, por outro, mormente em cenários 

envolvendo direitos fundamentais, o socorro à interpretação preconizada por este novo 

constitucionalismo se mostra imprescindível. As técnicas tradicionais não se mostram 

inteiramente válidas para uma vertente jurídica destinada, principalmente, à concretização de 

direitos fundamentais que frequentemente se contrapõem.  

 

3.3 COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Para que se compreenda corretamente a temática da colisão entre direitos 

fundamentais, há de se definir, primeiramente, qual o âmbito de proteção de cada um, na 

medida em que a realidade prática pode refletir situações que apenas aparentam ser um 

conflito. Lembra Gilmar Mendes que a Corte Constitucional alemã já afirmou em julgado que 

o direito de manifestação do pensamento não confere ao inquilino a possibilidade jurídica de 

colocar propaganda eleitoral na casa do senhorio, citando ainda outros exemplos hipotéticos, 

como a inadmissibilidade de se violar o patrimônio alheio com fundamento na liberdade 

científica ou de crença, ou ainda na absurda prática de assassinato em nome da liberdade 

artística
149

.  

Em todos os exemplos citados, tem-se apenas uma aparência de conflito, posto que 

os comportamentos alegadamente fundados em liberdades fundamentais sequer são protegidas 

pelas normas equivocadamente proclamadas. Para Eugênio Rosa de Araújo, o “âmbito de 

proteção é a parcela da realidade definida pelo constituinte como objeto especial de proteção, 

ou ainda a fração da vida colhida por uma garantia fundamental.”
150

  

No mesmo sentido, salientam Dimoulis e Martins a distinção entre área de 

regulamentação e de proteção. Aquela refere-se ao tema que a Constituição disciplina, não se 

confundindo com a ideia de regulamentação concebida em nível infraconstitucional, mas 

dizendo-se genericamente que o constituinte tratou com uma norma de direito fundamental 

certo assunto que chamou sua atenção. Já a área de proteção, que pode coincidir com a de 

regulamentação, muitas vezes será menor, pois das situações tematizadas se verifica um 
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recorte constitucional sobre aquilo que se pretende proteger, de maneira que “a área de 

proteção de cada direito é resultado da subtração da área de regulamentação daqueles casos e 

situações que a Constituição não protegeu”
151

.  

Registre-se que os mesmos autores distinguem a colisão entre direitos fundamentais 

da concorrência, que se verifica quando o mesmo titular pode, diante de uma intervenção 

estatal, valer-se de dois ou mais direitos fundamentais na mesma ocasião. Vale dizer, 

mudando a perspectiva, a concorrência existe quando uma única intervenção estatal atingir 

dois ou mais direitos fundamentais titularizados pelo mesmo sujeito, de maneira que o exame 

da constitucionalidade de uma lei deverá ser feita levando em consideração todos os direitos 

fundamentais concorrentes
152

. 

Estabelecidas tais premissas, Gilmar Mendes classifica os tipos de colisão em sentido 

amplo e sentido estrito, ocorrendo estas últimas quando houver conflitos entre direitos 

fundamentais, enquanto aquelas se verificam entre direitos fundamentais e outros princípios 

ou valores voltados à proteção de interesses da comunidade
153

. E, em se tratando de colisão 

real, reitere-se que se mostram necessários critérios de hermenêutica constitucional para a 

solução. 

Uma observação há de ser feita, antes de se avançar para o próximo tópico. É que o 

presente trabalho não despreza a noção de que nem toda norma de direito fundamental 

constitui um princípio, mas os casos aqui estudados é que refletem tal natureza, pois a postura 

vislumbrada na análise do item 3.2 remete ao terceiro modelo enumerado por André Rufino 

Vale, ao sistematizar as correntes sobre a complexa estrutura das normas de direitos 

fundamentais: (a) o modelo puro de princípios, criticado por exagerar na necessidade da 

ponderação e negar a existência de normas de direito fundamental que fixem comandos 

precisos; (b) o modelo puro de regras, que busca a segurança jurídica e conferir natureza 

peremptória àquelas normas, mas não compreende o seu papel na sistematização da ordem e 

do raciocínio jurídico; (c) o modelo misto de regras e princípios, que admite disposições de 

direito fundamental que ora expressam uma regra, ora expressam um princípio e, ainda, 

podem possuir caráter duplo, pois um único enunciado pode produzir normas de direito 

fundamental distintas, uma com natureza de regra e outra de princípio; e (d) o modelo 

segundo a teoria da distinção dúctil, abraçando uma natureza flexível da norma de direito 

fundamental, pois uma única norma pode se apresentar como um princípio em dado contexto 
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interpretativo e como regra em outro
154

.  

Por isso o emprego da proporcionalidade, como critério para solucionar a real colisão 

entre direitos fundamentais, notadamente aqueles estruturados como princípios, ao lado da 

unidade e harmonização, mostra-se importante. 

 

3.3.1 Proporcionalidade e ponderação 

 

A ideia de proporcionalidade concebida pelo direito alemão se desenvolveu com o 

escopo de exercer um controle sobre a atividade legiferante que se apresentasse como 

restritiva de direitos fundamentais, em razão até mesmo da inescondível submissão do próprio 

legislador àqueles direitos, numa espécie de limitação do poder de limitá-los. 

Konrad Hesse apontou a jurisprudência do Tribunal Constitucional da nação 

germânica como aquela que restringiu consideravelmente a possibilidade do Legislativo 

limitar os direitos fundamentais. Apesar de aceitar que a existência dos direitos fundamentais 

permaneça condicionada à restrição por lei, não era concebível ao jurista em destaque que o 

legislador pudesse deles dispor livremente. Ao contrário, apenas admite limitações revestidas 

do interesse do bem comum, ou seja, quando a limitação puder se justificar com 

considerações objetivas e razoáveis. Por isso, a restrição tem que ser adequada à obtenção do 

objetivo público perseguido, sendo que o meio para atingir a finalidade há de se mostrar 

necessário, ou seja, quando não se puder escolher outro meio igualmente eficaz, porém que 

não afete, ou afete menos, o direito fundamental. Após, pondera-se a intensidade da 

intervenção e a imprescindibilidade dos motivos que a justificam, buscando-se o que é 

razoavelmente exigível
155

. 

Hodiernamente, é possível afirmar que a proporcionalidade ganhou um status que 

não necessariamente tem como destinatário principal apenas o Legislativo, na medida em que 

os aplicadores do Direito têm a ela recorrido com frequência notável, em especial quando há 

direitos fundamentais envolvidos no caso examinado, funcionando até mesmo para averiguar 

a legitimidade do próprio ato jurisdicional
156

. 
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Para Alexy, existe uma estreita conexão entre a máxima da proporcionalidade e a 

teoria dos princípios, pois a natureza destes implica naquela e vice versa, de tal sorte que as 

três máximas parciais da proporcionalidade, quais sejam, a da adequação, da necessidade, 

entendida como o mandamento do meio menos gravoso, e a da proporcionalidade em sentido 

estrito, que consubstancia o sopesamento propriamente dito, decorrem logicamente da 

natureza dos princípios porque, sendo estes entendidos como mandamentos de otimização em 

face das possibilidades jurídicas e fáticas, a proporcionalidade em sentido estrito decorreria da 

relativização em face das possibilidades jurídicas, enquanto as demais decorrem dos 

princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas
157

. 

Continuando sua análise, o autor explica que uma norma de direito fundamental com 

caráter de princípio, ao colidir com um princípio antagônico, faz com que a possibilidade 

jurídica para a realização do primeiro princípio dependa do último, tornando imprescindível a 

realização do sopesamento para se chegar a uma decisão, pois a aplicação de princípios 

válidos é obrigatória. E, para a máxima da necessidade, utiliza a fórmula da presença de dois 

princípios e dois sujeitos de direito, o Estado e o cidadão. O primeiro persegue um objetivo 

com base no princípio P1, o qual pode se valer da medida M1 ou M2, ambas igualmente 

adequadas para fomentar P1, sendo indiferente para este, mas M2 afeta menos intensamente o 

princípio oposto, P2. Assim, na condição de princípio, P2 exige uma otimização em relação às 

possibilidades fáticas de ser realizado em maior medida, de maneira que, do ponto de vista da 

otimização em relação às possibilidades fáticas, contanto que tanto P1 quanto P2 sejam 

igualmente válidos, há se ter em mente que apenas M2 é permitida, em decorrência do caráter 

principiológico das normas de direitos fundamentais. Todavia, dada a inter-relação entre as 

possibilidades fáticas e jurídicas, esclarece, imaginando uma situação onde tanto M1 quanto 

M2 embaraçam a realização do princípio P2, que nesse caso não houve esgotamento das 

possibilidades fáticas, pois ainda existe a possibilidade de maior realização de P2 se nenhuma 

daquelas medidas for levada a cabo. Logo, a escolha de uma das duas alternativas não seria 

uma questão de possibilidades fáticas, mas sim jurídica, ou seja, uma questão de sopesamento 

entre P1 e P2. Quando até mesmo o meio menos gravoso afeta a realização de P2, não se pode 

fugir do exame da proporcionalidade em sentido estrito após a verificação da necessidade
158-
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159
. 

A importação do conceito traduzido pela proporcionalidade, no entanto, não se deu 

de forma tão precisa no Brasil, que acabou por sofrer o reflexo da confusão vislumbrada em 

Portugal, abrangendo tanto a proporcionalidade do direito alemão quanto a razoabilidade do 

direito anglo-saxão.  

No magistério de Leonardo Martins, a doutrina e a jurisprudência constitucional de 

Portugal abraçaram a ideia de proporcionalidade, falando em europeização do princípio da 

proibição do excesso mediante o entrelaçamento de várias culturas jurídicas, referindo-se a 

uma suposta homogeneização de conceito heterogêneo em sua origem, resultando na 

construção de um conceito eclético, reunindo elementos de duas tradições jurídicas 

antagônicas no que tange à teoria das fontes do direito. Por isso que a recepção portuguesa 

desse princípio é percebida como parcial e insuficiente, não havendo estranheza no fato de sua 

compreensão ter sido, aqui, ainda mais imprecisa, contribuindo para “o caráter retórico e, por 

vezes, assaz inócuo da jurisprudência do STF sobre a matéria”
160

. 

Reconhecendo o amálgama acarretado pela introdução da proporcionalidade em 

nosso direito constitucional, mas sem qualquer tom crítico da doutrina citada, ao revés, 

considerando-a um princípio valioso para a realização do fim constitucional embutido na 

norma de direito fundamental, garantindo também a justiça do caso concreto, Luis Roberto 

Barroso distingue a ideia de razoabilidade no direito norte-americano, como derivação do 

devido processo legal substantivo, desenvolvido através de precedentes sucessivos, sem 

preocupação com doutrina sistemática, como é próprio da common law, da noção de 

proporcionalidade, associada ao sistema jurídico alemão e apresentando desenvolvimento 

dogmático mais analítico e ordenado. Funcionou como um critério de aferição da 

constitucionalidade de determinadas leis nos Estados Unidos e como mecanismo de controle 

dos atos do Executivo na Alemanha, sendo que ambos abrigam os mesmos valores 

subjacentes, como racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum, rejeição aos atos 

arbitrários ou caprichosos, de maneira que tais conceitos são “próximos o suficiente para 
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serem intercambiáveis”
161

. 

Destarte, pode-se aceitar a recepção, pelo constitucionalismo brasileiro, do princípio 

instrumental da proporcionalidade como mecanismo adequado para atuar em hipóteses 

envolvendo a colisão de direitos fundamentais ou ainda na definição do princípio conflitante a 

incidir sobre um determinado caso concreto. Este raciocínio não se mostre imune a ataques. 

Em verdade, até mesmo as concepções germânica e anglo-saxã em torno do tema encontram 

forte resistência de nomes proeminentes.  

Jürgen Habermas assinala que os direitos fundamentais, se levados a sério em seu 

sentido deontológico, não admitem uma análise de custos e vantagens. Para o jusfilósofo, 

também as chamadas normas “abertas” encontram sua determinação no discurso de aplicação, 

não havendo, no caso de colisão com outras prescrições jurídicas, necessidade de uma decisão 

para saber em que medida valores concorrentes são realizados, bastando encontrar, dentre as 

normas aplicáveis prima facie, aquela que melhor se aplica, estabelecendo um nexo racional 

entre a norma pertinente e as que passam para o pano de fundo, de modo a garantir a 

coerência do sistema de regras em seu todo. Nega, assim, a possibilidade das normas se 

relacionarem entre si como valores concorrentes, que poderiam ser realizados em diferentes 

níveis ao assumirem a qualidade de mandamentos de otimização, advogando que uma 

jurisprudência orientada por princípios tem que definir qual pretensão e qual ação deve ser 

exigida no conflito específico, sem arbitrar sobre o equilíbrio de bens ou sobre o 

relacionamento entre valores. Aceita a possibilidade de normas válidas formarem uma 

estrutura relacional flexível, que podem se deslocar segundo as circunstâncias de cada caso, 

mas tal deslocamento se encontra sob a égide da coerência, de maneira que as normas 

representem um sistema afinado, que admita pra cada caso uma única solução correta, 

culminando por afirmar que a “validade jurídica do juízo tem o sentido deontológico de um 

mandamento, não o nosso sentido teleológico daquilo que é atingível no horizonte dos nossos 

desejos”
162

. 

Uma avaliação imparcial do panorama demonstra que a controvérsia se acentua nem 

tanto em relação à proporcionalidade como um todo, mas especialmente no tocante à 

ponderação, por representar um grande fator de promoção da subjetividade na aplicação do 

direito. É aqui onde se percebe o maior receio da implementação dos ideais 

neoconstitucionalistas, sobretudo aqueles que centralizam a autoridade da função 
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interpretativa na figura soberana de um julgador, de um sujeito. 

Lenio Streck observa que o calcanhar de Aquiles da ponderação reside no 

deslocamento da hierarquização axiológica dos princípios para a subjetividade do intérprete, o 

que implicaria, em última análise, na repristinação da criticada discricionariedade positivista, 

que resolvia os chamados casos difíceis (hard cases) por delegação ao julgador (zona de 

penumbra para Hart ou perímetro da moldura para Kelsen), pois passa a ser papel do 

intérprete dizer qual o princípio aplicável em tais situações. Recorda que, para o intuito 

positivista, havia a dispositivos autorizatórios para conferir essa completude “autopoiética” ao 

Direito, recorrendo-se aos usos e costumes, experiência do juiz, princípios gerais do direito, 

etc., ou seja, a discricionariedade era assumida. Já nas teorias procedurais de caráter 

argumentativo, a ponderação passa a ser um modo de solucionar colisão de princípios e até de 

regras, de onde se extraem critérios prima facie, havendo direitos, em abstrato, com peso 

maior que outros, como a vida em relação à liberdade de ação
163

.  

O doutrinador ainda acusa a ponderação de ser o mecanismo exterior a encobrir o 

verdadeiro raciocínio estruturante da compreensão, repetindo a ideia de subsunção, mesmo 

com as fórmulas e critérios de hierarquização propostas por Alexy, implicando em 

considerável margem de discricionariedade, indagando, assim, “qual é a distância daí até a 

arbitrariedade interpretativa (ou, se quiser, do decisionismo)?”
164

 E mais grave ainda é a 

assertiva de ponderação entre regras, como se fosse possível estabelecer uma metodologia de 

escolha da melhor regra aplicável, pois, se couber ao intérprete hierarquizar o princípio ou a 

regra, o “ponderador” não diferiria do intérprete “do positivismo”, que discricionariamente 

escolhe a melhor interpretação
165

.  

O risco da ponderação se converter em arbítrio se mostra presente, ainda, na crítica 

alcançada por Ferrajoli. Contextualizando, o doutrinador italiano percebe duas vertentes do 

constitucionalismo: um sentido de superação do juspositivismo “em sentido tendencialmente 

jusnaturalista”, etiquetada como neoconstitucionalismo; e outra voltada para aperfeiçoar o 

positivismo, que o autor defende e chama de constitucionalismo garantista. E, ao tratar da 

ponderação, cuja importância e cabimento o autor não rejeita, tendo em vista que a 

constitucionalização dos princípios em matéria de direito costuma reduzir o espaço de 

discricionariedade interpretativa, adverte apenas que, se ela for utilizada, ante a 

indeterminação semântica das normas, como um poder criativo dos juízes, convertendo-se em 
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um poder de disposição, este se mostrará como um poder ilegítimo, independentemente da 

natureza de princípios ou de regras das normas envolvidas, pois haverá invasão da 

competência da política, violando a separação dos poderes e a própria conservação do Estado 

de Direito
166

. 

Anote-se que a objeção ao sopesamento provém, em regra, de estudiosos mais 

austeros dogmaticamente, e diz respeito, primordialmente, à invasão de competências 

legislativas e aparente falta de controle da racionalidade levada a efeito no processo de 

deliberação, propiciando um decisionismo incompatível com a separação dos poderes
167

.  

Uma resposta aos críticos da poderação pode ser extraída do raciocínio empregado 

por David Diniz Dantas, com aporte em Karl Larenz, no sentido de que até outros ramos do 

Direito usam o balanceamento (balancing) ou ponderação (abwagung), por meio de institutos 

como “estado de necessidade”, “legítima defesa” ou “exigibilidade de conduta diversa”, no 

direito penal, ou “desvio e abuso de poder”, no direito administrativo, sendo ausente qualquer 

delimitação rigorosa desses “conceitos jurídicos indeterminados”
168

. 

De um modo geral, a defesa que se faz da ponderação contempla em seu bojo, ainda 

que não explicitada, uma exigência de clareza, de racionalidade
169

 e de fundamentação 

específica na aplicação do Direito, de maneira a permitir que a decisão seja objeto de 

escrutínio rigoroso garantido pelo princípio da publicidade. Além disso, do ponto de vista 

científico, abraça-se a ponderação naqueles casos em que se vislumbra uma colisão entre 
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direitos fundamentais que ostentam a categoria de princípios, onde os critérios hermenêuticos 

clássicos se mostram insuficientes ou incabíveis para solucionar a controvérsia
170

.  

A crítica busca restringir o princípio da proporcionalidade a um mero juízo de controle 

da vinculação do legislador ordinário aos direitos fundamentais. Argumentos no sentido de 

que o Poder Legislativo é quem tem a legitimidade constitucional para aferir, em abstrato, a 

relação de vantagens e desvantagens e regulamentar qual direito fundamental deve prevalecer 

em determinada colisão, por si só, não estão incorretos, principalmente se o exame for 

amparado no rigor da dogmática alemã. Mas não se apresenta como sustentável, perante o 

ordenamento constitucional brasileiro, que prevê um extenso rol de direitos fundamentais, 

incluindo direitos fundamentais sociais e implícitos, excluir do Poder Judiciário a apreciação 

de situações concretas em que o conflito deva ser resolvido, mesmo que não tenha ocorrido a 

prévia deliberação legislativa a esse respeito.  

A limitação que o legislador pode impor aos direitos fundamentais por intermédio da 

ponderação em abstrato é também submetida ao controle pelo Judiciário, o que não exclui as 

hipóteses de ausência completa de intervenção legislativa, sob pena de se instituir um 

raciocínio contrário à aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais expressamente 

assegurados na Constituição Federal. 

Outrossim, é preciso compreender que o próprio Poder Judiciário, como já se 

estabeleceu anteriormente no item 3.1, encontra-se vinculado à preservação dos direitos 

fundamentais, significando dizer, por via oblíqua, que também se sujeita ao permanente 

esforço de conferir máxima efetividade àqueles direitos, aproximando-os da concretização 

máxima possível que possam obter no meio social.  

E mais ainda, a proporcionalidade examinada em sede de demanda judicial leva em 

consideração uma avaliação concreta da situação posta, não se confundindo com uma invasão 

ilegítima da esfera legislativa, como se houvesse infração à separação dos poderes, mesmo 

quando, pela reiteração de julgados ou firmeza dos argumentos, sobretudo quando oriunda de 

um pronunciamento das Cortes Suprema ou Superior, determinada avaliação acabe por ser 

reproduzida em diversos casos idênticos.  

Cuida-se, portanto, de expediente excepcional e que demanda elevado esforço de 

fundamentação, sendo restrito e aplicável somente aos chamados casos difíceis (hard 

cases)
171

, mas não se antevê espaço para sua absoluta dispensa, pois, como lembra Menelick, 
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com amparo Pablo Lucas Verdú, deve haver uma conscientização do sentimento de 

Constituição para que haja a efetivação da ordem constitucional, pois a solidez jurídica de um 

Estado Democrático de Direito necessita não somente da certeza do direito, mas do 

sentimento de Constituição e justiça, impondo-se ao aplicador do Direito, sob as exigências 

da hermenêutica constitucional ínsita ao paradigma do Estado Democrático de Direito, que 

tenha clara a complexidade de sua tarefa de intérprete de textos, abstraindo-se da ação 

mecânica anterior, já não mais compatível com a Constituição
172

.  

Assim, dada a consagração da proporcionalidade entre nós, inclusive no seu aspecto 

mais estrito, que é a ponderação, impõe-se, ao invés de ignorar o princípio instrumental, 

prosseguir no avanço de critérios que possam fazê-lo alcançar a maior objetividade possível, 

sem que isso signifique subversão do regime democrático.  

A jornada que persegue uma maior objetividade do Direito, capaz de retirar das mãos 

do aplicador a possibilidade de transformar a sua vontade em critério decisão, não é nova e 

também não é fácil. Tal desiderato vem ocupando inúmeros pensadores, mas não se tem como 

afirmar sequer se é possível obter o êxito pleno nesta empreitada, pois a cada novo modelo 

idealizado que se consegue implementar, segue-se uma prática que encontra espaço para a 

subjetividade, em maior ou menor medida.  

Ao fim e ao cabo, percebe-se que as disputas entre os críticos e adeptos da 

ponderação estão residindo mais em questões voltadas aos contornos de sua aplicação e 

menos à ideia em si mesma.  

Esforços contínuos devem ser conjugados para impedir a subversão da coerência 

constitucional, encontrando meios de superar o decisionismo, sem pretender artificialmente 

impedir o uso da proporcionalidade como um todo, por se tratar de técnica verdadeiramente 

necessária à concretização da própria ordem constitucionalmente estabelecida, quando 

empregada comedidamente
173

.  
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3.3.2 Unidade constitucional e harmonização 

 

A noção de que a Constituição Federal representa um todo coordenado, e não um 

amontoado de normas e princípios desconexos, é pacífica na doutrina.  

De fato, não se pode conceber como um único documento, dotado de singular 

dignidade e supremacia incontrastável, conseguiria servir de guia para todo o ordenamento 

jurídico, se nem mesmo o seu próprio conteúdo fosse expressão de uma unidade normativa. 

Não uma unidade em sentido vulgar, ou como se fosse uma norma isolada, mas sim um corpo 

dotado de coerência, coordenação, de maneira que a interpretação de seu texto deva se dar 

buscando evitar contradições entre as inúmeras normas ali consagradas.  

A propósito do tema, Joaquim José Gomes Canotilho enfatiza que a consideração da 

constituição como sistema aberto de regras e princípios deixa ainda um sentido útil ao 

princípio da unidade da constituição, a saber, o de unidade hierárquico-normativa, 

significando que todas as normas contidas numa constituição formal têm igual dignidade, não 

havendo hierarquia ou normas de caráter meramente formal. Desse modo, o princípio da 

unidade normativa rejeita, concomitantemente, duas teses referidas na doutrina constitucional, 

que são as teses das antinomias normativas e das normas constitucionais inconstitucionais, 

pois representa a expressão da própria positividade normativo-constitucional e funciona um 

importante elemento de interpretação, servindo ainda como exigência de coerência do sistema 

jurídico, pois, como princípio de decisão, dirige-se aos juízes e a todas as autoridades 

encarregadas de aplicar as regras e princípios jurídicos, para que compreendam, na medida do 

possível, as normas constitucionais como se fossem obras de um único autor, exprimindo, 

com aporte em Dworkin, uma correta concepção do Direito e da justiça
174

. 

Nesse contexto, se as normas concebidas pela Lex Mater pertencem a uma só 

unidade, devem ser afastadas aquelas interpretações que, diante de uma eventual colisão entre 

mencionadas normas, acabam por fulminar na integralidade um preceito de envergadura 

fundamental. Em verdade, o adequado exercício da interpretação constitucional pode alcançar 

uma alternativa que permita a convivência de ambas as normas colidentes, ainda que alguma 

sofra mitigação por exigência das circunstâncias vivenciadas.  
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Assim, se dois ou mais princípios ou direitos fundamentais encontram abrigo no bojo 

da mesma Constituição, não cabe ao intérprete negar vigência absoluta a algum deles, sob o 

pretexto de proteger outro, salvo quando não houver como harmonizar a colisão entre as 

normas em um determinado caso concreto. 

Salientam Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins que as colisões de direitos 

fundamentais ocorrem quando o exercício de um deles afeta, obstaculiza ou restringe o 

exercício de um direito também fundamental, porém titularizado por outrem, sendo tarefa da 

doutrina jurídica e dos tribunais traçar os limites que permitam o exercício harmônico dos 

direitos colidentes, por mais difícil que seja definir tais critérios
175

.  

Barroso utiliza o exemplo clássico da oposição entre liberdade de imprensa e de 

expressão em face dos direitos à honra, à intimidade e à vida privada, cujas normas 

envolvidas tutelam valores distintos e apontam soluções diversas e contraditórias, impedindo 

a adoção da lógica unidirecional da solução subsuntiva, que somente poderia trabalhar com 

uma das normas, o que importaria na escolha de uma única premissa maior, descartando-se as 

demais, o que é vedado pelo princípio instrumental da unidade da Constituição, que proíbe o 

intérprete de optar mecanicamente por uma norma e desprezar a outra, como se houvesse 

hierarquia entre elas. Desse modo, a dogmática jurídica, apercebendo-se dos limites da 

própria subsunção, desenvolveu “técnicas capazes de lidar com o fato de que a Constituição é 

um documento dialético – que tutela valores e interesses potencialmente conflitantes – e que 

os princípios nela consagrados frequentemente entram em rota de colisão”
176

. 

E, dentre as técnicas necessárias para preservar o princípio da unidade da 

Constituição, destaca-se o princípio da concordância prática ou da harmonização, cuja 

essência se extrai do magistério de Konrad Hesse, segundo o qual os bens jurídicos protegidos 

pela Constituição devem ser coordenados de tal modo que, na solução do problema, todos eles 

tenham preservada a sua identidade, vale dizer, na hipótese de colisão não se deve, através de 

uma precipitada “ponderação de bens” ou, inclusive, de uma abstrata “ponderação de 

valores”, realizar um deles com o sacrifício do outro, mas, pelo contrário, por força do 

princípio da unidade da Constituição exige-se um trabalho de “otimização”, através do qual se 

estabelecem os limites de cada um a fim de que os dois alcancem uma efetividade considerada 

ótima, sempre à luz do princípio da proporcionalidade no caso concreto, o qual jamais deve ir 
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além do necessário para a concordância entre os bens jurídicos colidentes
177

. 

Logo, se a análise da proporcionalidade levada a efeito pela decisão, ou mesmo o 

sopesamento alcançado pelo legislador, promover a eliminação desnecessária de um dos 

direitos fundamentais em rota de colisão, quando se mostram presentes alternativas onde, a 

despeito da preponderância de um, asseguram a preservação do outro em grau menor, há de se 

retrabalhar a interpretação empreendida à luz do princípio da unidade constitucional, de 

maneira a alcançar a harmonização na colisão examinada.  

O desprezo à harmonização de direitos fundamentais em colisão na concepção aqui 

defendida, cingindo a ponderação à verificação de qual preceito fundamental deve prevalecer 

em detrimento absoluto do outro, provoca a satisfação em grau mínimo – e não a máxima 

efetividade – de um dos direitos fundamentais identificados.  

Não se pode deixar de lembrar, ainda, a função instrumental integradora também 

desempenhada, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 

que seve de parâmetro para aplicação, interpretação e integração dos direitos fundamentais, 

demais normas constitucionais e de todo o ordenamento jurídico, operando “como critério 

material no âmbito especialmente da hierarquização que costuma ser levada a efeito na esfera 

do processo hermenêutico, notadamente quando se trata de uma interpretação sistemática.”
178

 

Desse modo, é com os olhos voltados à preservação da dignidade da pessoa humana 

que todo o sistema constitucional deve ser examinado, evitando o intérprete emprestar às 

normas constitucionais significados estranhos à sua unidade, buscando sempre a coerência e a 

convivência harmônica entre os diversos princípios e regramentos contidos na Lei Maior, de 

tal modo que, sobretudo em se tratando de direitos fundamentais, os comandos emanados do 

Texto Magno alcancem a máxima eficácia possível. 

 

3.4 EXAME DA FILIAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Neste momento da perquirição, poder-se-ia indagar: qual a relação do estudo sobre 

aspectos da teoria geral dos direitos fundamentais realizado nos itens anteriores com o direito 

à filiação? A resposta está na necessidade de voltar os olhos para este direito tendo em 

consideração a sua própria fundamentalidade, o que leva à apreciação tanto da legislação de 

regência quanto do tratamento doutrinário e jurisprudencial da matéria a outro patamar, 
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conforme dissertado nas linhas pretéritas.  

Indubitavelmente, o rol constitucional de direitos fundamentais é decisivamente 

exemplificativo, dada a abertura proclamada pela própria Lex Mater no parágrafo 2º do seu 

artigo 5º, já referido no item 3.1 supra, quando mencionado que tais direitos são inexauríveis, 

o que confere um caráter dinâmico ao seu reconhecimento, posto que mutantes ao longo do 

tempo, informando a possibilidade de se incrementar a ordem constitucional com o 

reconhecimento de novos direitos fundamentais além dos já expressos, com base não apenas 

em tratados internacionais, mas também decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, mostrando-se claramente refratária a qualquer noção voltada ao estabelecimento de 

um catálogo estático de direitos fundamentais. 

Vieira de Andrade anota que os direitos fundamentais se encontram em permanente 

modificação, na busca de um estatuto da humanidade, pois em cada momento histórico se 

formulam novos direitos, típicos do seu tempo. E, pelo fato de não serem uniformes, por sua 

complexidade funcional e, além disso, por nenhum catálogo constitucional pretender esgotar o 

conjunto ou determinar o conteúdo dos direitos fundamentais, aceita-se a existência de 

direitos não escritos ou de faculdades implícitas, mantendo-se a expectativa da construção da 

felicidade das pessoas a partir da liberdade individual, que não é incompatível com a 

solidariedade cívica e com uma ética de responsabilidade comunitária a ser organizada pelo 

Estado, mesmo sem exclusividade
179

.  

Ingo Wolfgang Sarlet, a esse respeito, acentua inequivocamente a abertura material 

consagrada no Texto Magno, reconhecendo direitos implicitamente positivados, discutindo-se 

os limites de tal reconhecimento e aspectos ligados a situações particulares, realçando que o 

entendimento que pontifica serem os direitos fundamentais implícitos verdadeiras posições 

subjetivas subentendidas é antigo na doutrina, além de perceber, na prática decisória do 

Supremo Tribunal Federal, a apresentação de diversos casos de direitos fundamentais 

implícitos, como o do sigilo fiscal e bancário, o direito ao nome, ao conhecimento da origem 

genética, ao esquecimento, à ressocialização, no caso do preso, à união de pessoas de mesmo 

sexo e o direito ao mínimo existencial, este último no campo dos direitos sociais
180

. 

Com efeito, a Suprema Corte, por mais de uma vez, enxergou a possibilidade de 

direitos fundamentais implícitos, como no exemplo já mencionado no item 2.3.1, através de 

reprodução de trecho da ementa da ADI 3510, em que foram vislumbrados pelo Pretório 
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Excelso os direitos fundamentais à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à 

maternidade, reconhecendo-se, ainda, o implícito direito de matriz constitucional de opção 

por um processo de fecundação artificial de óvulos.
181

  

Outro exemplo ocorreu quando a Corte Suprema proclamou o direito fundamental à 

orientação sexual
182

, invocando novamente a dignidade da pessoa humana e também a 

liberdade, a autodeterminação, a igualdade, a intimidade, a não discriminação e até mesmo a 

busca da felicidade, para fundamentar o decisum e identificar o direito fundamental implícito 

na ordem constitucional: 

 

O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do 

núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel 

de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos 

fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de 

neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, 

afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais.
183

 

 

Sendo autoevidente a constatação de que nem todos os direitos fundamentais são 

expressos textualmente, pois alguns se encontram implícitos no organograma do Estado 

Democrático de Direito, é que se enxerga a necessidade humana de titularizar uma posição 

jurídica que remonta aos primórdios da civilização, qual seja, a de filho, primeira condição 

assumida por qualquer pessoa.  

No início do século passado, quando era legítima exclusivamente a família 

matrimonializada indissolúvel, o tratamento diferenciado dos filhos servia como sustentáculo 

dessa realidade. Aqui se tem clara a nota da historicidade, na medida em que o estado de filho 

precisou do transcurso de longo tempo para se sobressair contra o tratamento discriminatório 

anteriormente experimentado, embora ainda persista batalhando rumo à superação de 
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resquícios de indiferença e incoerência que surgem sempre que sua fundamentalidade é 

ignorada. 

Já ficou bem delineado que o conhecimento da origem genética não necessariamente 

satisfaz a pretensão filiatória, pois o papel de pai e mãe pode ser exercido, obviamente, por 

pessoas sem ligação biológica com a prole, conforme item 2.2 supra. O direito ao estado de 

filiação, caracterizado pela condição de filho como sujeito, assumindo posição jurídica apta a 

propiciar o acesso a diversas proteções jurídicas no âmbito do lar, tem existência autônoma e 

status fundamental, apesar de não ser textualmente descrito na Constituição, ao menos com 

estas palavras. 

É exatamente a partir da dedução das outras normas constitucionais afetas ao tema 

que se percebe a existência autônoma de um direito fundamental ao estado de filiação, posto 

que não há como assegurar isonomia entre todos os filhos sem que o parentesco seja 

reconhecido, pois a própria identidade da pessoa como mais um integrante de determinada 

prole precisa ser acertada a fim de que seu tratamento possa ser inserido num contexto 

igualitário.  

Tampouco haverá espaço para se cobrar dos genitores que promovam a criação, o 

sustento, a educação, a proteção e a convivência familiar com os descendentes, nem como 

delinear o contexto em que se dará a responsabilidade parental, se, antes, como pressuposto 

inelutável, não restar fixada a paternidade e a maternidade, que correspondem ao mesmo 

fenômeno jurídico filiatório, apenas vislumbrado sob a perspectiva dos ascendentes imediatos. 

Todas aquelas normas representativas de direitos fundamentais, como a isonomia, 

convivência familiar e paternidade responsável, podem ser tidas como vinculadas ao tão 

repetido princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 

Brasil. Ainda que ostente elevado grau de abstração, não se pode, sob o pretexto de fugir da 

banalização do próprio princípio, cair na tentação de evitá-lo a todo custo, de ignorá-lo como 

se ele não fosse dotado de suficiente força normativa, carregada com a manifesta supremacia 

ínsita a qualquer norma de natureza constitucional. 

Na doutrina, há quem faça críticas severas às percepções jusnaturalísticas ou 

entendimentos conteundísticos da fundamentalidade de um direito, a exemplo de Dimoulis e 

Martins: 

 

Assim, não é possível concordar com uma definição ampla adotada por parte da 

doutrina, segundo a qual a fundamentalidade de certos direitos não depende da força 

formal constitucional e sim de seu conteúdo. Há direitos proclamados em vários 

textos normativos: tratados, leis, normas costumeiras, decisões judiciais etc. Mas 

esses direitos, por mais relevante e “fundamental” que seja seu conteúdo podem ser 

modificados sem respeitar os ritos decorrentes da rigidez constitucional. Assim 
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sendo, os direitos fundamentais devem ser definidos com base em sua força formal, 

decorrente da maneira de sua positivação, deixando de lado considerações sobre o 

maior ou menor valor moral de certos direitos.
184

 

 

Considerando o abalizado pronunciamento, contudo, o direito à filiação não veste a 

carapuça, independentemente da corrente doutrinária a que se faça alusão, pois a nota de sua 

fundamentalidade não é extrajurídica, mas sim implícita na própria ordem constitucional em 

vigor que, ao fixar uma cláusula de abertura referente a tratados internacionais ou a direitos 

decorrentes do regime e dos princípios adotados por ela própria, repudia qualquer especulação 

no sentido de que tais direitos não enumerados teriam conotação jusnatural ou metafísica.  

Assim, por opção do constitucionalismo brasileiro, e diante da complexidade que 

envolve a matéria concernente aos direitos fundamentais, é que surgem alguns direitos 

munidos desse eminente status, mesmo sem proclamação direta, mas de acordo com uma 

interpretação sistemática que leva à conclusão insofismável de sua existência no bojo 

normativo do Texto Magno, como consequência direta da proteção à dignidade da pessoa 

humana, atrelada aos princípios expressamente enunciados que representam, em última 

análise, fragmentos dispersos que, somados, resultam na configuração inafastável de um novo 

direito fundamental.  

Um destaque superlativo deve ser dado, nessa mesma esteira, ao voto do ministro 

Luiz Fux, que expressamente reconhece a existência do direito fundamental à filiação, ao se 

pronunciar no igualmente emblemático julgamento do RE 363.889/DF
185

. Quando salienta a 

existência do direito fundamental à filiação e, concomitantemente, refere-se a ele como 

estando previsto na norma que fomenta a igualdade entre todos os filhos (art. 227, caput e § 

6º, da Constituição Federal), o Ministro acaba por reconhecer a já consolidada ideia que, após 
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a instauração de uma nova ordem jurídica pela Lex Mater vigente, não mais se admite que o 

status de filho seja concebido sem corresponder à isonomia da prole, numa autêntica e 

irrecusável simbiose.  

Em verdade são todos os princípios aqui já referenciados e adotados pela 

Constituição que revelam a necessidade de incluir o próprio direito à filiação, na medida em 

que se mostra imprescindível à dignidade humana, à convivência familiar e ao exercício da 

parentalidade responsável, emergindo ainda como necessariamente isonômico no âmbito 

familiar e social. 

A essencialidade desse direito, como aqui se defende, é facilmente percebida também 

quando se cogita a possibilidade de sua supressão. É que, como os direitos fundamentais são 

aqueles considerados pelo poder constituinte como dotados de uma imprescindibilidade tão 

elevada que deles não se pode abrir mão, no sentido de que não podem ser abolidos pelo 

poder constituinte derivado
186

, a mera cogitação de uma hipótese – improvável, porém cabível 

para fins meramente ilustrativos – de revogação do direito à filiação já é suficiente para 

revelar uma tragédia humana de dimensão inconcebível. Não tendo direito a ser reconhecido 

como filho, este alguém não teria direito ao sustento pelos pais, se estes não o fizessem por 

mera liberalidade, nem teria estabelecidas outras relações de parentesco e nem adquiriria o 

primeiro dos estados inerentes a qualquer ser humano, sequer possuindo a oportunidade de 

buscá-lo como uma prerrogativa.  

Dessa forma, investida na qualidade de direito fundamental implícito, não apenas 

pela natureza do seu conteúdo, mas em consonância com o sistema constitucional, a filiação 

irradia consequências para o ordenamento jurídico em busca de sua efetividade, afastando 

exegeses menos robustas sobre normas infraconstitucionais como, por exemplo, aquelas 

relativas aos limites legislativos à produção da prova e, até mesmo, à valoração prévia e 

abstrata dos elementos de convicção, o que reclama a aproximação com o papel exercido pela 

hermenêutica constitucional no tocante à colisão de direitos fundamentais. 
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4 HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO DIREITO À FILIAÇÃO NA ORDEM 

JURÍDICA 

 

4.1 A FILIAÇÃO NAS FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS 

 

Desde os primórdios da civilização são registradas notícias de organizações 

familiares. Os registros sobre a família primitiva carecem de rigor científico. Caio Mario da 

Silva pereira observa que a investigação sociológica ao longo do tempo consegue encontrar 

“referências várias a estágios primitivos em que mais atua a força da imaginação do que a 

comprovação fática; mais prevalece a generalização de ocorrências particulares do que a 

indução de fenômenos sociais e políticos de franca aceitabilidade”
187

.  

A família romana, por sua vez, era manifestamente patriarcal
188

. Como “observa Sá 

Pereira, ‘Roma não é toda a Antiguidade, mas resume a Antiguidade. É o grande livro da 

história antiga escrito em caracteres taquigráficos’.”
189

 O pater familias era o único membro 

com personalidade jurídica e sobre a mulher, filhos e escravos, exercia direito de vida e morte, 

podendo vendê-los e castigá-los fisicamente, bem como repudiar unilateralmente a mulher
190

. 

Charles Maynz, referido por Paulo Nader, aduz que a palavra família na Roma primitiva tinha 

o mesmo significado que patrimônio, conforme a Lei das Doze Tábuas, e só em período 

posterior foi que passou a identificar o conjunto de pessoas submetidas ao pai de família
191

.  

O caráter patriarcal da família ocidental perdurou durante milênios. As incontáveis 

transformações tecnológicas, culturais, econômicas e até mesmo religiosas ao longo da 

história humana não afetaram o caráter patriarcal da família – obviamente em menor medida 

do que no passado –, pelo menos até o século XIX, como afirma Paulo Luiz Netto Lôbo, ao 

observar que o liberalismo estatal, hegemônico na época, limitava o poder político e pregava a 

não intervenção nas relações privadas, concretizando o ideário iluminista da liberdade e 

igualdade dos indivíduos, porém a família permaneceu no obscurantismo pré-iluminista, pois 

tais princípios não foram aplicados em seu interior “porque, para a ideologia liberal burguesa, 
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ela era concebida como unidade de sustentação do status quo, desconsiderando as pessoas 

humanas que a integravam.”
192

 

As maiores alterações no panorama da família e sua regulamentação ocorreram, 

efetivamente, no século XX, mais precisamente a partir da segunda metade. Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama e Leandro dos Santos Guerra apontam o aumento da longevidade, 

a emancipação feminina, o enfraquecimento do cristianismo, a liberação sexual, os meios de 

comunicação de massa, o desenvolvimento biotecnológico, a redução no tamanho dos grupos 

familiares, a urbanização e a industrialização como mudanças sociais que provocaram a 

superação da visão estagnada de outrora
193

.  

No Brasil, a família legítima no sistema anterior era apenas aquela inaugurada pelo 

casamento civil, onde a situação da mulher era de subordinação. Para ilustrar, pode-se citar o 

art. 240 do Código Civil de 1916, cuja redação original dizia que a “mulher assume, pelo 

casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e auxiliar 

nos encargos da família”, sendo alterada pela Lei n. 4.121/62, também conhecida como 

Estatuto da Mulher Casada, passando a prever que a “mulher assume, com o casamento, os 

apelidos do marido e a condição de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da 

família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta”, seguida, por fim, de nova 

alteração promovida pela Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77), que conferiu ao dispositivo 

redação prescrevendo que a “mulher, com o casamento, assume a condição de companheira, 

consorte e colaboradora do marido nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção 

material e moral desta”, cabendo a ela optar pela alteração do nome, nos termos do parágrafo 

único acrescentado ao dispositivo. 

Dentre as mudanças que a Constituição de 1988 promoveu no Direito de Família, 

ocupa um lugar de destaque a própria conceituação de família, substancialmente ampliada em 

relação à noção singular e matrimonial pretérita
194

. Por óbvio, a evolução simbolizada pelas 

mudanças legislativas não ocorreu sem que antes houvesse uma profunda alteração das 

relações sociais. No meio jurídico acadêmico, surgiram novos pensamentos que brotaram de 

influências variadas e, até mesmo, multidisciplinar. Um ponto ao qual se confere relevância 
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ímpar, para os fins desta pesquisa, é indicado por Rodrigo da Cunha Pereira, que, após 

dissertar sobre a interferência da psicanálise no discurso jurídico, emprestando nova dimensão 

ao amor e ao afeto, conclui que a “atribuição de um valor jurídico ao afeto redimensiona a 

tábua axiológica do Direito e autoriza-nos a falar sobre uma ética do afeto como um dos 

sustentáculos e pilares do Direito de Família.”
195

 

Sem dúvida, a mudança de paradigma para o reconhecimento de uma comunidade de 

afeto como entidade familiar não é mera conjectura
196

. A começar pela própria Lei Maior, que 

passou a enumerar não somente uma, mas três modalidades diferentes de família, 

merecedoras da especial proteção do Estado. Somente um exame apressado pode levar à falsa 

percepção de que o rol constitucional tem caráter taxativo, sendo evidente que a concepção 

pluralista consagrada no ápice do sistema normativo consolida o entendimento de que se trata 

de enumeração meramente exemplificativa, principalmente com a juridicidade dada ao afeto.  

Sérgio Resende de Barros cunhou a expressão “família anaparental” justamente para 

identificar uma espécie de família que difere da monoparental pela ausência de qualquer dos 

pais. “De origem grega, o prefixo ‘ana’ traduz ideia de privação. Por exemplo, ‘anarquia’ 

significa ‘sem governo’. Esse prefixo me permitiu criar o termo ‘anaparental’ para designar a 

família sem pais”.
197

  

Pode ser cogitado como exemplo dessa modalidade familiar a situação de duas irmãs 

que nunca saíram de casa, não constituíram um núcleo familiar com base na conjugalidade, 

seja através do casamento, seja por meio de uma união estável, nem também experimentaram 

a maternidade biológica ou mesmo socioafetiva, mas se dedicaram a cuidar da própria 

genitora durante a velhice, convivendo nesta configuração familiar até a ocasião da morte da 

matriarca, permanecendo ambas em convívio fraternal naquele mesmo imóvel de sempre, sem 

nenhuma alteração fática no grupo construído senão o falecimento da mãe. Neste contexto, 

quem haveria de negar autenticidade familiar a este núcleo? A própria jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça já se viu obrigada a reconhecer esta modalidade de família, a 
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despeito de não se encontrar expressamente prevista no Direito positivo
198

.  

Seguindo a mesma linha, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, à unanimidade, a 

proteção jurídica das famílias homoafetivas
199

. Vários foram os argumentos analisados pela 

Corte. Merece destaque, para os fins deste trabalho, a constatação de que a ênfase 

constitucional à família como núcleo doméstico e figura central reclama uma interpretação 

não-reducionista de seu conceito, tomado como sinônimo de entidade familiar, de maneira 

que as mesmas regras e consequências que valem para a união estável heteroafetiva são 

extensíveis às uniões homoafetivas.  

Um reflexo curioso do julgado foi a Resolução n. 175/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça
200

. Considerando “que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em 

julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade de 

distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo”, o 

referido ato regulamentar resolveu vedar “às autoridades competentes a recusa de habilitação, 

celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas 

de mesmo sexo”, estabelecendo, por via oblíqua – posto que não integrava diretamente o 

objeto do acórdão do Pretório Excelso –, o casamento homoafetivo no Brasil. 

A família contemporânea, portanto, é plural, democrática e instrumentalizada. Diz-se 

plural porque várias são as espécies de família, não limitadas ao rol constitucional expresso. A 

democracia interna no âmbito familiar se reflete na ausência de um chefe e na igualdade 

substancial de todos os integrantes, cada um com suas próprias idiossincrasias.  

Como já se afirmou, a família não é um fim em si mesmo, prevalecendo a proteção 

das pessoas que dela fazem parte, por isso ela é vista como um instrumento. É, enfim, uma 

nova concepção de família que exigiu a formulação de um novo Direito de Família, marcado 

pela nota da constitucionalização. A esse respeito, válida a transcrição do magistério de Sérgio 
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Gischkow Pereira: 

 

Não há que temer o novo Direito de Família. Ao contrário, conduz ele a uma família 

mais igualitária, mais libertária, mais fraterna, mais solidária, menos hipócrita, mais 

autêntica, mais sincera, com mais amor, com maior companheirismo, com menos 

opressão e prepotência, mais saudável, menos produtora de transtornos mentais e 

psicológicos. Como as transformações na sociedade passam pelas transformações na 

família, aquelas qualidades haverão de, a longo prazo, impregnar o coletivo, com 

extraordinário progresso moral e de aperfeiçoamento das relações sociais.
201

 

  

Em matéria de filiação, o raciocínio não poderia ser diferente. O simples fato de 

serem naturalmente impedidos de procriar não impede que as famílias homoafetivas realizem 

a pretensão da paternidade ou maternidade. Maria Berenice Dias adverte que são poucos os 

países do mundo que admitem a adoção por casais homoafetivos, com exceção para os que 

aceitam o casamento homossexual, mas já se percebe um horizonte de mudanças, como a 

condenação da França, em 2008, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por 

discriminação decorrente da recusa a um homossexual do direito de adotar
202

.  

A mesma autora ainda acrescenta que a adoção por casais homoafetivos tem 

fundamento constitucional, na medida em que se consagra o respeito à dignidade humana, que 

se sintetiza no princípio da igualdade e na vedação do tratamento discriminatório, além do 

princípio da proteção integral, que confere ao Estado o dever de assegurar o direito ao 

respeito, dignidade, liberdade e igualdade, dentre outros, às crianças e adolescentes, o que 

certamente não encontrarão na rua ou depositados em alguma instituição, de tal sorte que 

impedir ou dificultar a adoção por homossexuais é negar às crianças abandonadas pelos pais 

“o direito de serem colocadas em famílias substitutas, onde poderiam ter o carinho e o 

cuidado de que necessitam”
203

.  

Diogo Calasans, citando Tereza Rodrigues Vieira, lembra que a adoção será deferida, 

em qualquer caso, desde que apresente reais vantagens para o adotando, não importando se o 

adotante é hétero ou homossexual
204

, enquanto Enézio de Deus Silva Júnior argumenta que os 

pais são referenciais afetivos imprescindíveis ao desenvolvimento da prole, o que não 

depende do direcionamento de seus desejos, impondo-lhes somente um bom exercício das 

funções materna e paterna em benefício do filho, inexistindo dificuldade na lavratura de 
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registro contendo o nome de dois pais ou duas mães, o que pode até se opor à práxis dos 

cartórios, mas não contraria o direito positivo pátrio, devendo a certidão respectiva refletir a 

realidade socioafetiva vivenciada pelo adotado
205

.   

Cumpre salientar que a filiação em famílias homoafetivas também não necessita ter 

origem exclusiva na adoção. Após o julgamento da Suprema Corte já referido, o Conselho 

Federal de Medicina passou a contemplar o acesso das pessoas com orientação homossexual 

às técnicas de reprodução assistida, registrando peremptoriamente que é “permitido o uso das 

técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a 

objeção de consciência por parte do médico”
206

.  

Assim, em virtude do desenvolvimento da biomedicina, hoje os cônjuges ou 

companheiros de mesmo sexo podem obter acesso à filiação de origem afetiva ou até mesmo 

biológica, ainda que a consaguinidade só possa ser estabelecido por um deles, já que, nas 

palavras de Maria Berenice Dias, é “usual lésbicas extraírem o óvulo de uma a ser fecundada 

in vitro por espermatozoide de um doador. O embrião é implantado no útero da outra, que leva 

a termo a gestação. Às claras, o filho é de ambas”
207

. 

Os direitos inerentes à filiação, encarados sob o ponto de vista da prole, não são 

afetados pela orientação hétero ou homossexual dos pais. Valem as mesmas regras, as mesmas 

prerrogativas e deveres. O filho não terá menos direitos nesta ou naquela espécie de família. O 

melhor interesse da criança a ser aferido no processo de adoção deve ter como fundamento a 

realidade fática e concreta examinada, jamais o preconceito constitucionalmente vedado. 

Alcançando a paternidade ou maternidade pela adoção ou outros meios, como o da procriação 

medicamente assistida, a família homoparental obriga-se a criar e educar a criança em razão 

do vínculo de filiação estabelecido, sem tratamentos discriminatórios seja por parte do Poder 

Público ou de particulares envolvidos.  

 

4.2 SUBMISSÃO DO INVESTIGADO AO EXAME DE DNA 

 

Questão merecedora de peculiar atenção, quando se reconhece o direito à filiação 

como fundamental, diz respeito ao exame de DNA nas ações que buscam a investigação de 

parentalidade biológica. O tema suscita debates até hoje, sendo válido perscrutar em que 
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medida o veredicto alcançado pelo Supremo Tribunal Federal, no início da década de 1990, 

conseguiu expandir sua inteligência perante as situações envolvendo o direito fundamental à 

filiação. 

O caso teve início em Porto Alegre-RS. Numa ação de investigação de paternidade, a 

autoridade judiciária havia determinado a realização do exame de DNA contra a vontade do 

investigado. Este deveria comparecer na ocasião especificada, “sob pena de condução sob 

vara”. A decisão foi mantida pela Oitava Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, em sede de agravo de instrumento, sendo posteriormente ajuizado, perante o 

Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus n. 71.373/RS
208

. 

O ministro Francisco Rezek, relator original do caso, observou em seu voto uma 

“superlativa atenção do legislador, a partir da Carta de 1988, para com os direitos da criança e 

do adolescente”, de maneira a vislumbrar na demanda a dúvida sobre qual direito “deve 

preponderar nas demandas de verificação de paternidade: o da criança à sua real (e não apenas 

presumida) identidade, ou o do indivíduo pai à sua intangibilidade física”. 

Citando precedente de sua relatoria, o julgador registrou um desenvolvimento 

jurídico onde “a visão individuocêntrica, preocupada com as prerrogativas do direito do 

investigado, vai cedendo espaço ao direito elementar que tem a pessoa de conhecer sua 

origem genética”
209

. Nesse contexto, a presunção de paternidade decorrente da 

insubordinação não se mostraria satisfatória para desvendar a identidade do investigante. 

O voto também fez referência à manifestação do então subprocurador-geral da 

república Cláudio Fonteles, quando assinalou que autoincriminação cogente é repudiada 

quando o conflito se põe entre a sociedade e o indivíduo, visando privar o último de sua 

liberdade, não nas demandas investigatórias, cuja perspectiva é típica do processo civil. “Na 

disciplina civil da família o corpo é, por vezes, objeto de direitos”, assinalou o relator, antes 

de apontar que “o princípio da intangibilidade do corpo humano, que protege um interesse 

privado, deve dar lugar ao direito à identidade, que salvaguarda, em última análise, um 

interesse também público”
210

. 

À alegação de inexistência de lei obrigando a realização do exame feita na 

impetração, o voto opôs o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual veda qualquer 

restrição ao reconhecimento do estado de filiação.  

Já o argumento de violação à intimidade foi rechaçado com referência, uma vez 
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mais, ao parecer ministerial, no trecho fixando que “a intimidade de um não pode escudá-lo à 

pretensão do outro de tê-lo como gerador pelo primeiro”
211

. 

O ministro Ilmar Galvão apontou que a recusa ao exame é um mero indício de 

paternidade, incapaz de satisfazer o interesse moral do investigante, o qual possui conotação 

de ordem pública, suplantando, “em favor do pretenso filho, o egoístico direito à recusa, 

fundado na incolumidade física”
212

. 

Iniciando a divergência, o ministro Marco Aurélio salientou a violência retratada na 

condução debaixo de vara para a realização de exame no próprio corpo, cabendo ao juiz saber 

dar à recusa o efeito jurídico-processual mais consentâneo, afastada a execução específica e 

direta da obrigação de fazer. 

Prosseguindo, logo após ter registrado que a lei que poderia compelir alguém a se 

submeter ao DNA seria inconstitucional se existisse, face à inviolabilidade da intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, indagou em seu voto onde “ficam a intangibilidade do 

corpo humano, a dignidade da pessoa, uma vez agasalhada a esdrúxula forma de proporcionar 

a uma das partes, em demanda civil, a feitura de uma certa prova?”
213

  

Assim, a recusa do investigado “há de ser resolvida não no campo da violência física, 

da ofensa à dignidade humana, mas no plano instrumental, [...], sopesadas a prova coligida e a 

recusa do réu”, pois não se trata de preponderância do interesse público sobre o privado, como 

no exemplo da vacinação obrigatória em época de endemias. 

Por seu turno, o ministro Carlos Velloso transcreveu em seu voto o art. 227, caput e § 

6º, da Constituição Federal
214

, para asseverar que o direito do filho de conhecer o seu pai 

biológico se insere na ideia de dignidade pessoal, não se confundindo com interesse 

patrimonial, que poderia se satisfazer ao se empresar a essa resistência o caráter de confissão 

ficta, mas, em verdade, “não há no mundo interesse moral maior do que este: o do filho 

conhecer ou saber quem é o seu pai biológico.”  

No mesmo sentido, o ministro Sepúlveda Pertence, acompanhando o relator, 

assinalou “que não se pode opor o mínimo ou – para usar da expressão do eminente Ministro 
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Relator – o risível sacrifício imposto à inviolabilidade corporal à eminência dos interesses 

constitucionalmente tutelados à investigação da própria paternidade.”
215

  

O ministro Sydney Sanches, acompanhando os ministros Marco Aurélio e Celso de 

Mello, considerou não ser “possível conduzir alguém a juízo e submetê-lo, contra sua 

vontade, e até à força, à extração de sangue, como também não me pareceria razoável forçá-lo 

à ejaculação, para obtenção de esperma”, repugnando, na ótica do ministro, à natureza das 

coisas compelir um ser humano a servir como objeto de prova, com violação à intimidade, 

quando a recusa “poderá repercutir, negativamente, contra aquele que dela se vale, podendo-

se, até, considerar provado o que se pretendia provar com o exame recusado”, sem prejuízo 

para a parte contrária, salientando que o direito ao reconhecimento da paternidade não é 

indisponível, mas personalíssimo, podendo ou não ser exercitado, cabendo até mesmo 

desistência da ação
216

. 

Invocando também o art. 5º, X, da Constituição Federal, o ministro Néri da Silveira 

salientou que a inviolabilidade da intimidade compreende, também, a inviolabilidade do 

corpo, reforçando os argumentos anteriores igualmente no princípio da reserva legal, por não 

haver “lei alguma, obrigando pai presumido, ou quem réu em ação de investigação de 

paternidade, a sujeitar-se a prova dessa natureza, que pressupõe, para a sua consecução, 

material extraído do corpo do próprio réu”, fazendo referência raciocínio do desembargador 

José Carlos Teixeira Georgis, no sentido de que a presunção da paternidade teria que ser assim 

tratada como consequência favorável à parte investigante, diante da recusa, ao argumento de 

que a dignidade da pessoa poderia ser afetada sempre que alguém levantasse dúvida em face 

da ausência de DNA, ressaltando que o complexo de provas não é definitivo e a paternidade 

“somente será reconhecida por via de decisão judicial, que é sempre susceptível de ser 

discutida [...]. Esta prova, que hoje se tem como quase incontrastável, admite, entretanto, erro. 

Há, teoricamente, a possibilidade de erro.”
217

  

Mesmo assim, consignou em seu voto que, “em princípio, nenhum juiz deixará, 

diante da recusa do réu de submeter-se ao exame do DNA, de dar pela procedência da ação, 

tendo nessa recusa o reconhecimento do réu quanto à paternidade”
218

, concedendo a ordem 

para evitar o constrangimento da extração forçada do material hematológico. 

Entendendo como disponível o direito do investigante, os ministros Moreira Alves e 
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Octavio Gallotti, este último na condição de presidente, também acompanharam o voto do 

ministro Marco Aurélio, que acabou sendo o relator para o acórdão, consolidando a tese 

vencedora no julgado paradigmático. 

 

4.2.1 Análise do leading case do Supremo Tribunal Federal 

 

A leitura do aresto mostra que, na época, a análise feita pela Corte Suprema não se 

mostrava apegada a qualquer método, nem estava preocupada com precisões conceituais ou 

de ordem técnica. A ideia de sopesamento foi lançada mediante simples comparação de 

interesses conflitantes, cujos contornos sequer foram bem delineados, tendo como parâmetro 

normas diversas de envergadura constitucional, implícitas ou explícitas. De um lado, lançam-

se argumentos a favor da preservação dos princípios da dignidade da pessoa humana, reserva 

legal, intimidade e intangibilidade física ou corpórea; de outro, proclamações em prol dos 

princípios da dignidade da pessoa humana, prioridade absoluta aos direitos da infância e 

juventude, além do direito à identidade real/biológica ou origem genética.  

Foi mencionado, ainda, com referência ao parecer do Ministério Público, o não 

cabimento do argumento referente à proteção contra a autoincriminação e, de um modo geral, 

também houve controvérsia quanto à natureza disponível ou indisponível do direito à 

investigação da própria paternidade
219

.  

O debate, reconstruído por uma leitura efetuada mais de duas décadas depois, revela 

a ocorrência de uma verdadeira colisão de direitos fundamentais, pois na pretensão que visa 

assegurar a plenitude do direito à filiação
220

, requer-se a restrição do direito à privacidade em 

sentido amplo
221

, abrangendo o tema referente à intimidade e vida privada
222

.  

É sabido que o âmbito de proteção constitucional da intimidade, aqui tomada como 

sinônimo de privacidade, é bastante amplo. Abrange não apenas situações relativas ao pudor e 

à vida familiar, mas também se destina a impedir invasões no corpo humano sem o 

consentimento da própria pessoa. Este, aliás, foi o aspecto sobre o qual se debruçou a Corte 

                                                 
219

  Sobre a indisponibilidade relativa do direito à filiação, confira-se o item 2.3.2 supra. 
220

  O item 3.4 versa sobre a fundamentalidade do direito à filiação. 
221

 Art. 5º, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
222

 Gilmar Ferreira Mendes observa que a jurisprudência, acompanhada de parte da doutrina, não faz distinção 

entre as esferas da privacidade e da intimidade, no entanto, “há os que dizem que o direito à intimidade faria 

parte do direito à privacidade, que seria mais amplo. O direito à privacidade teria por objeto os 

comportamentos e acontecimentos atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, às relações comerciais e 

profissionais que o indivíduo não deseja que se espalhem ao conhecimento público. O objeto do direito à 

intimidade seriam as conversações e os episódios ainda mais íntimos, envolvendo relações familiares e 

amizades mais próximas.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 282). 
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Suprema. A indagação primordial seria saber se o Estado-Juiz, para tutelar outro direito 

fundamental, poderia intervir de modo coercitivo para constranger alguém à retirada de 

material genético para fins de comprovação em ação filiatória. 

Consigne-se que o caso examinado não deixa dúvidas sobre o fato da intangibilidade 

do corpo humano ter sido considerada como circunstância abrangida pelo núcleo de proteção 

do direito fundamental à intimidade. Logo, qualquer intervenção estatal na privacidade, 

mesmo por ocasião do exercício da jurisdição, impõe ônus argumentativo suficiente, inclusive 

quando a pretensão limitadora corresponde à exigência de uma obrigação de tolerar por parte 

de terceiro que, em última análise, afirma em seu favor a necessidade de tal tolerância para a 

satisfação de direito igualmente amparado pela Lex Mater. 

Não se pode perder de vista, a bem da verdade, que a exigência de submissão do 

investigado ao exame de DNA se deu em um contexto destinado à produção de prova numa 

ação de investigação de paternidade. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma 

questão constitucional de relevante envergadura, na medida em que a restrição do direito 

fundamental do réu era buscada para se descortinar a existência de parentesco biológico entre 

os envolvidos, a fim de garantir o que a Corte compreendeu como “direito à identidade” ou 

“origem genética”, reclamando remissão ao item 2.2 deste trabalho.  

Considerando ainda o julgado levado a efeito no Habeas Corpus n. 71.373/RS, 

percebe-se que a ponderação – ou proporcionalidade em sentido estrito –, largamente utilizada 

para decidir os casos sobre colisões entre direitos fundamentais, foi declaradamente 

empregada no aresto, sem compromisso com as exigências da dogmática mais rigorosa. Os 

ministros explanaram, cada um, seu ponto de vista sobre qual interesse deveria preponderar, 

estabelecendo, por assim dizer, uma escala valorativa entre os interesses conflitantes, sendo a 

deliberação final tomada por maioria de votos. 

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal vem se utilizando da proporcionalidade de 

maneira semelhante ao sentido primevo, ou, ao menos, suas deliberações se aproximam um 

pouco mais das exigências dogmáticas, sobretudo no cuidado com a verificação dos seus 

elementos parciais
223

, para usar a expressão de Paulo Bonavides
224

.  

No caso em apreço, porém, mesmo se aderissem à idêntica metodologia para 

perseguir o necessário equilíbrio diante da colisão constitucional detectada, os ministros 

dificilmente chegariam a um resultado melhor, ao menos no tocante ao direito fundamental à 

filiação. Isso porque a restrição à intimidade por ordem judicial de condução coercitiva para 
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 A título de exemplo, cumpre registrar os seguintes precedentes: HC 122694, RE 349703, ADI 5136 MC/DF, 

RE 583523 e RE 603583. 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 405 et seq. 
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extração do material genético, embora seja indubitavelmente um meio adequado para atingir o 

fim desejado (investigar a paternidade), foi – em essência, e não exatamente no discurso – tida 

como desnecessária na circunstância fática, já que havia caminho menos invasivo apto a 

permitir o estabelecimento da parentalidade, qual seja, a presunção de filiação.  

É dizer, apesar do sopesamento efetuado declaradamente, o tema não exigiria, numa 

releitura do acórdão à luz da concepção aqui esposada, sequer uma incursão nos domínios da 

proporcionalidade em sentido estrito. Aliás, em muitas ocasiões onde a ponderação é invocada 

como técnica interpretativa, o próprio critério da necessidade já basta para definir se a 

intervenção na área de proteção do direito fundamental pode ser autorizada. Embora não se 

possa assumir como certa a noção de que o critério da necessidade seja apto a promover uma 

obsolescência da proporcionalidade em sentido estrito, principalmente no contexto de 

desenvolvimento do Direito Constitucional pátrio ante a jurisprudência da Corte Suprema, 

convém ter sempre a atenção voltada para a reflexão de Leonardo Martins, no sentido de que 

“o critério da necessidade é capaz de dar uma resposta assaz convincente senão para todos, 

com certeza para a grande maioria dos problemas envolvendo a justificação de intervenções 

estatais em direitos fundamentais.”
225

 

Destarte, a incolumidade física do investigado, abrangida que está pelo âmbito de 

proteção da intimidade, não necessita ser violada, manu militari, a fim de assegurar o acesso à 

filiação correspondente, na medida em que existe meio adequado para proteger este último 

direito fundamental qualificado pela nota de menor limitação da esfera de liberdade individual 

de quem figure no polo passivo da ação filiatória, qual seja, a presunção de parentesco 

decorrente da recusa injustificada em se submeter à perícia. 

Como já ficou sobejamente explicitado no item 2.3.2, o critério da presunção para a 

definição do parentesco sempre foi utilizado pelo Direito. É certo que a presunção pater is est 

se refere à filiação num contexto absolutamente diverso, o que não inviabiliza a conclusão no 

sentido de que, para a definição da parentalidade, nem sempre se exige a comprovação plena, 

científica e irrefutável da relação consanguínea. Esta pode ser, como de fato é, presumida em 

várias ocasiões, nada havendo de esdrúxulo em reconhecer outra circunstância fática apta a 

ensejar o uso da presunção como mecanismo de definição do parentesco.  

Em suma, é possível observar que a Suprema Corte, ainda que sem explicitar a 

técnica no HC 71.373-4/RS, harmonizou os direitos em conflito da seguinte forma: 

a) reduziu o alcance do direito à filiação – apesar de ter utilizado a expressão 
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 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 

relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 149.  
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“origem genética” equivocadamente – apenas na medida em que o mesmo estava avançando 

sobre a integridade física do suposto pai, sem qualquer limitação apta a inviabilizar tal direito, 

posto que indicou o caminho aceitável para a sua salvaguarda, através da presunção de 

paternidade do investigado que se recusa injustificadamente à perícia; 

b) preservou a imunidade física do investigado, garantindo a inviolabilidade de seu 

corpo, sem que isso, porém, possa servir de subterfúgio para a frustração do direito do 

investigante, posto que no aresto foi indicado meio alternativo apto a satisfazer a pretensão do 

investigante (a já propalada presunção de paternidade). 

Uma leitura cientificamente isenta do caso revelará que o Supremo Tribunal Federal 

apontou a presunção juris tantum da paternidade pela recusa injustificada em se submeter ao 

exame de DNA como uma solução eficaz e proporcional, capaz de mediar a colisão entre 

direitos fundamentais sem o sacrifício absoluto de qualquer deles. Vale dizer, ainda que sem 

registrar o nome do princípio instrumental (harmonização ou concordância prática), o Pretório 

Excelso soube aplicá-lo ao caso estudado. 

Importa verificar, no entanto, o que houve no cenário jurisprudencial e legal após a 

proclamação do resultado deste tão emblemático decisório, a fim de saber se a conclusão 

alcançada pelo Supremo Tribunal Federal vem realmente sendo respeitada, ou se os novos 

horizontes também guardam plena compatibilidade vertical com os preceitos emanados da 

Carta da República, especialmente no tocante a uma possível afetação exagerada do direito à 

filiação. 

 

4.2.2 Sequelas jurisprudenciais e legislativas do precedente 

 

O HC 71.373-4/RS gerou profunda repercussão não apenas na doutrina, mas também 

na jurisprudência e na legislação infraconstitucional. Ao longo do tempo, foram construídos 

numerosos entendimentos reforçando a linha interpretativa alcançada pela Suprema Corte, 

mas quase sempre indo um passo além, em detrimento do direito à filiação, senão vejamos. 

O Código Civil de 2002 foi o primeiro diploma normativo de destaque, após o 

leading case do Pretório Excelso, a positivar claramente a consequência para toda e qualquer 

recusa injustificada a exame pericial, através do seu artigo 232
226

, dispositivo que, ao ser 

estudado com os olhos voltados para o conteúdo da Súmula 301 do Superior Tribunal de 
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  Código Civil, art. 232: “A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia 

obter com o exame.” 
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Justiça
227

, parecia fixar uma presunção juris tantum de paternidade em caso de recusa 

injustificada ao exame de DNA, consolidando, assim, a orientação do Supremo Tribunal 

Federal. 

Mas a interpretação que já vinha se formando não permitiu o sucesso pleno desse 

raciocínio mais simplório. A análise prima facie do teor da referida Súmula pode causar a 

impressão de que não haveria questionamentos sobre a incidência de uma presunção relativa 

de paternidade, já que o seu texto é imperativo. Todavia, os precedentes da Corte Superior que 

se desenhavam no horizonte, inclusive alguns que serviram de base para o enunciado referido, 

pouco a pouco fizeram emergir um cenário mais desfavorável para o direito à filiação, 

culminando com a elaboração de normatividade infraconstitucional de redação questionável, 

para dizer o mínimo. 

Além disso, parte da doutrina passou a adotar também uma postura menos tolerante 

com a conclusão outrora alcançada. Impactantes termos foram popularizados, como a 

dessacralização do exame de DNA
228

, para combater o que se entendia por aviltamento da 

jurisdição e supervalorização da prova técnica.  

Paulatinamente, migrou-se da concepção festiva, resultante de uma conquista 

científica manifestamente emancipatória para os filhos rejeitados, para uma desconfiança em 

relação ao próprio meio de prova e, principalmente, no tocante às consequências jurídicas 

para quem infringe o direito à filiação.  

A primeira delas foi um manifesto enfraquecimento da presunção relativa que a 

situação deveria propiciar. A grande diferença conceitual entre as chamadas presunções 

relativa (ou juris tantum) e absoluta (ou jure et de jure) está na admissibilidade ou não de 

prova em contrário. Quando se trata de presunção relativa, se ela for da subespécie legal, 
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  “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris 

tantum de paternidade.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 301. Segunda Seção, julgado em 18 

out. 2004, DJ 22 nov. 2004, p. 425. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?processo= 

301&&b=SUMU&thesaurus=JURIDICO#DOC1>. Acesso em: 25 maio 2016). 
228

  Zeno Veloso, autor de célebre pronunciamento a respeito do tema, observa criticamente: “Ao laudo pericial 

tem-se conferido o poder e a força de estabelecer uma paternidade, de transferir fortunas de uma pessoa para 

outra, determinando consequências de grande importância. Temos de limitar o prestígio e o vigor que se tem 

dado a tais exames periciais, tirando-os do altar, ou do cume da montanha, e colocando-os num contexto 

probatório [...] o mais desconcertante é que faltam respostas para indagações simples e de extrema gravidade: 

que laboratórios são estes, que se disseminam e estão fazendo exames de DNA por todo o País? Num negócio 

de milhões de dólares, até que ponto os interesses econômicos têm prevalecido? Que critérios foram 

observados para credenciar tais laboratórios? Que técnicos, especialistas, doutores trabalham nesses locais? 

Que cuidados foram tomados na identificação das pessoas, na colheita e preservação dos materiais? Quem 

faz o controle de qualidade desses laboratórios? O Estado tem fiscalizado esses serviços? Que laboratórios 

mantêm banco de dados que reúnam os testes realizados em grandes populações, de diferentes origens 

raciais, de modo a conhecer a frequência de cada gene ou alelo?” (VELOSO, Zeno. A dessacralização do 

DNA. A Família na Travessia do Milênio - Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família, do 

IBDFAM. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 200). 
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significa que a ocorrência da condição prevista em lei traz a sua incidência; se for do tipo 

comum (ou hominis), será baseada em uma operação dedutiva judicial decorrente daquilo que 

ordinariamente acontece
229

. Em outras palavras, quando um fato goza de presunção legal, 

basta a ocorrência da circunstância legalmente prevista como pressuposto para que a parte 

submetida ao onus probandi seja dele dispensada. Uma vez estabelecida a presunção relativa, 

é necessário prova para derrubá-la, já que a absoluta é imune a outros elementos probatórios.  

Na decisão do Supremo Tribunal Federal examinada no item 4.1.1 supra, as discussões 

entre os ministros durante os debates deixaram nítido que a intenção da maioria da Corte, ao 

afastar a coação física, sempre foi presumir a paternidade em caso de recusa injustificada ao 

exame de DNA, obviamente sem fechar os olhos para as demais provas dos autos.  

Cada vez mais distante da orientação primeira do Guardião da Constituição, o 

ordenamento jurídico infraconstitucional vem sendo contaminado por uma tendência que 

busca dificultar o alcance da conclusão em prol do parentesco, impondo obstáculos 

injustificáveis sob a perspectiva constitucional. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera insuficiente a recusa do réu 

para o estabelecimento da filiação, exigindo acréscimo probatório
230

. Tal concepção, se levada 

ao extremo, acaba por criar uma ineficaz presunção que não presume. Considerar que somente 

haverá presunção se, nos autos, já houver outros elementos a indicar a paternidade, é o mesmo 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord.); ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMIN, Eduardo. Curso 

Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. v.1. 8 ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 403. 
230

  “A recusa do investigado a submeter-se ao exame de DNA, segundo a jurisprudência desta Corte, apenas 

contribui para a presunção de veracidade das alegações trazidas pelo investigante com a petição inicial, 

devendo ser interpretada em conjunto com o contexto probatório desfavorável ao réu. 4. No caso em apreço, 

tanto a sentença primeva quanto o acórdão recorrido, à luz da prova dos autos, concluíram pela existência de 

indícios favoráveis às alegações esposadas na inicial” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 

1.312.972/RJ. 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 18 set. 2012. DJ de 01 out. 2012. 

Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo= 

1312972&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO> Acesso em: 21 jul. 2015). E ainda: “Apesar da Súmula 

301/STJ ter feito referência à presunção juris tantum de paternidade na hipótese de recusa do investigado em 

se submeter ao exame de DNA, os precedentes jurisprudencias que sustentaram o entendimento sumulado 

definem que esta circunstância não desonera o autor de comprovar, minimamente, por meio de provas 

indiciárias a existência de relacionamento íntimo entre a mãe e o suposto pai.” (Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial n. 692.242/MG. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi. Brasília, 28 jun. 2005. DJ de 12 set. 

2005. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo= 

692242&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO> Acesso em: 21 de jul. 2015). E mais: “A prova a ser produzida 

nos autos pelo autor não se mostra impossível. Isso porque não é necessário demonstrar o relacionamento 

amoroso decorrente de encontros esporádicos ou clandestinos, mas os fatos casuais, como os que decorrem 

do relacionamento de amizade, trabalho, faculdade, dentre outros. Precedente. 6. Não se pode atribuir à 

recusa ao teste de DNA consequência mais drástica que a própria revelia do réu - situação em que o pedido 

não pode ser julgado procedente de plano -, cabendo ao autor a prova mínima dos fatos alegados” (Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.281.664/SP. 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão 

Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, 23 out. 2014. DJ de 05 fev. 2015. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=processo+e+civil+e+revel

ia+e+presun%E7%E3o+e+relativa+e+ind%EDcios&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 21 jul. 

2015).  
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que torná-la um arremedo de presunção, dependente de outros subsídios para reforçá-la, 

diante de sua fraquíssima efetividade. Em suma, pode-se dizer que tal reflexão consiste em 

aplicar à presunção normativa um raciocínio que deveria prevalecer somente em se tratando 

de presunção hominis. Registre-se que a condição exigida pelo Código Civil para suprir a 

prova que se pretende com a perícia é apenas a recusa injustificada do investigado. Se a 

recusa fosse justificada, não haveria que se falar em presunção. Esta fórmula parecia ser 

suficiente para o equacionamento da questão, em uma ótica interpretativa mais consentânea 

com o equilíbrio exigido pelo princípio da concordância prática, como visto acima.  

Ademais, a declaração de paternidade resultante de recusa injustificada ao exame 

pericial, baseada em presunção relativa, consiste em singela perspectiva que supera as críticas 

relacionadas à (suposta) pouca confiabilidade de certos laboratórios brasileiros. Ora, se a 

recusa for motivada por desconfiança de imprestabilidade de determinado laboratório em 

razão de deficiência técnica, não haverá a presunção porque a recusa foi, obviamente, 

justificada. O mesmo se diga quando o questionamento se dirigir à formação dos profissionais 

responsáveis, sobretudo quando não possuírem habilitação adequada. Basta escolher outro 

laboratório ou indicar profissionais suficientemente habilitados. O importante é frisar que a 

presunção juris tantum somente incide diante de uma conduta voltada a sabotar o 

descobrimento da filiação controvertida, tão corriqueira nos processos judiciais, e não de 

situações perfeitamente motivadas. 

Todavia, o raciocínio da Corte Superior foi, prima facie, acolhido pelo legislador 

ordinário, ao introduzir no ordenamento jurídico a Lei nº 12.004/2009, que acrescentou o art. 

2º-A à Lei nº 8.560/92
231

. Se já era visível a tendência de se negar à recusa uma plenitude 

eficacial em favor da parte investigante, a nova redação da Lei de Investigação de Paternidade 

pareceu sepultar de vez qualquer perspectiva de sucesso processual daquele interessado em 

estabelecer sua própria ascendência parental sem a colaboração do réu, a não ser que já 

tivesse meios probatórios para reforçar sua pretensão. 

O caminho interpretativo que vem sendo trilhado por parte da doutrina e da 

jurisprudência não reflete, em espírito, a orientação primeira consagrada no leading case do 

Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, o Pretório Excelso exerceu seu múnus, mesmo 

que possa haver críticas pontuais ao julgamento, especialmente no tocante à técnica 

empregada. O desvio vislumbrado nas proposições mais extremadas não encontra respaldo 
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 “Art. 2º-A. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente 

legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. (Incluído pela Lei nº 12.004, de 2009). Parágrafo 

único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da 

paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. (Incluído pela Lei n. 12.004, de 2009)”. 
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constitucional, principalmente quando alcançam a conclusão que enfraquece demasiadamente 

a presunção de parentalidade decorrente da recusa injustificada, pois incorrem no equívoco de 

restringir o acesso ao direito fundamental à filiação. 

Como se não bastasse, a interpretação majoritária que se vem extraindo do art. 2º-A 

da Lei nº 8.560/92, especialmente do seu parágrafo único, tem causado perplexidade diante da 

própria isonomia constitucional entre todos os filhos. Há quem sustente, mesmo entre os 

autores mais renomados da doutrina familiarista, que a recusa injustificada do investigado ao 

exame de DNA é incapaz de fomentar a presunção da filiação pleiteada, fazendo-se necessário 

o acréscimo de outras provas para deflagrá-la
232

. 

A fim de superar obstáculos argumentativos estranhos ao presente debate, impõe-se 

fixar, desde logo, que nenhuma objeção deste trabalho conclama repúdio à conclusão 

processual de que não existe prova tarifada e que os demais meios probatórios não devem ser 

desprezados. Não se trata disso. Aqui, a reflexão que se exige é outra. A indagação se 

restringe em verificar se a postura extrema de negar validade à presunção juris tantum de 

paternidade, na hipótese de recusa injustificada ao exame de DNA, exigindo, sempre e 

sempre, acréscimo de substrato probante, deve prevalecer inflexivelmente. 

A noção de que tais elementos adicionais são meros indícios, incapazes de ensejar 

qualquer convicção judicial definitiva sem o amparo de outros mecanismos processuais – 

onde a presunção, como um plus à formação da prova, surgiria triunfante –, não se apresenta 

como uma resposta satisfatória, notadamente diante da perspectiva de violação à isonomia 

entre todos os filhos. 

Como já mencionado no item 3.4, o próprio direito à filiação não tem mais como ser 

concebido sem o entrelaçamento com a noção de isonomia entre todos os filhos. Não há, no 

sistema constitucional vigente, filiação sem que seja igualitária. Por isso que toda sorte de 

discriminação no que se relaciona com a fixação da paternidade ou maternidade resulta, em 
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  “Vivemos passagens processuais de inconcebível divinização dos testes de DNA, como se a sua verdade 

fosse incontestável, e incontrastável, tornando obsoletos todos os outros métodos de prova até então 

utilizados para estabelecer a filiação, quando em realidade o juiz não deve julgar antecipadamente que a 

prova convencional é impertinente e superada, diante do aparente resultado mágico e sacro da perícia em 

DNA, especialmente porque não coaduna com o melhor tratamento processual, compelir o investigado a 

promover a perícia genética com o início do processo, sob o risco de ver sua negativa servir como presunção 

absoluta de paternidade, tornando-se pai do silêncio, genitor da presunção pela sua indignada recusa. [...] 

Portanto, não há como superar os demais meios de prova em troca apenas da presunção da paternidade pela 

recusa de submeter-se ao exame genético, por isso que nunca a negativa ao exame poderá ser suficiente para 

interpretar em favor da paternidade, sendo essencial confrontá-la com o restante da prova tradicional, que 

também não pode deixar de ser coletada, e que tem mostrado a experiência, como se faz essencial recolher a 

priori, os indícios mais seguros de plausível vinculação biológica, mostrando ao decisor um juízo mínimo de 

verossimilhança entre os fatos narrados e a prova adredemente colhida.” (MADALENO, Rolf. A presunção 

relativa na recusa à perícia em DNA. Disponível em: <http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo. 

php?id=44> Acesso em: 28 nov 2014). 
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última análise, em infração ao próprio direito fundamental à filiação. 

Realmente, o Texto Magno é expresso não apenas em garantir a isonomia – o que, 

por si só, já vedaria a possibilidade de tratamento substancialmente desigual –, mas em deixar 

clara a vedação de quaisquer designações discriminatórias. Isso implica na proibição 

constitucional de qualquer iniciativa tendente a categorizar os filhos, sendo óbvia, em razão 

da experiência histórica, a preocupação em evitar que a origem da prole possa influenciar na 

aquisição de direitos, sobretudo aqueles de índole existencial.  

Pois bem. Enquanto prevalecer o entendimento ora combatido, qual seja, aquele 

segundo o qual a recusa injustificada ao exame de DNA somente poderá acarretar a presunção 

de paternidade se houver outros elementos de corroboração – como, por exemplo, provas ou 

indícios do envolvimento sexual entre o investigado e a genitora –, o fruto de relacionamento 

casual jamais poderá ter sua paternidade estabelecida sem a vontade do suposto pai, pois outra 

prova não se mostra possível no mundo dos fatos para tais seres humanos.  

O legislador ordinário, portanto, nessa linha de raciocínio, estaria impondo uma 

limitação inadmissível ao direito fundamental à filiação, repristinando, por assim dizer, a 

odiosa hierarquização dos filhos, na medida em que somente seria lícito obter a tutela 

jurisdicional do reconhecimento forçado aos filhos provenientes de relacionamentos mais 

estáveis, como se a liberdade sexual da mãe pudesse eximir a responsabilidade paterna ou 

afetar o direito do filho, mesmo numa época em que os custos dessa perícia caíram 

substancialmente e, aos necessitados, é garantido o seu acesso sem ônus
233

.  

Em outras palavras, a interpretação de que a presunção prevista no art. 2º-A, 

parágrafo único, da Lei nº 8.560/92, requer, para sua incidência, mais do que a mera recusa 

injustificada do suposto pai, é inconstitucional porque viola a isonomia entre todos os filhos, 

já que estabelece, por via oblíqua, dois tipos de prole: (a) aquela advinda de um 

relacionamento mais duradouro ou público, merecedora de proteção legal; (b) aquela 

decorrente de um encontro furtivo, clandestino ou imoral aos olhos da sociedade, que não 

teria direito à proteção de seu direito à filiação, na medida em que a única prova que lhe seria 

disponibilizada, qual seja, o exame genético, estaria sob a potestade do investigado, que 

poderia se eximir de qualquer responsabilidade, mesmo se utilizando um expediente tido pelo 

Poder Judiciário como injustificável. 

À toda evidência, o tratamento diferenciado que implica na rejeição de filhos, através 

do odioso expediente da proibição de reconhecimento com base, ainda que disfarçada, na 

origem de sua concepção, infringe também o direito fundamental à filiação do investigante, 
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  Conforme visto no item 2.4.2 supra. 
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pois se trata de uma manobra que veda a tais filhos o acesso ao próprio estado de filiação.  

Sendo assim, a hermenêutica constitucional deve ser chamada para orientar a correta 

compreensão da norma descrita, a fim de evitar que ela seja utilizada como forma de eliminar 

completamente um direito fundamental, ao invés de limitá-lo em grau apenas suficiente para a 

prevalência de outro que, em algumas circunstâncias, merece primazia. 

 

4.3 A CONSEQUÊNCIA POSITIVADA DA RECUSA AO EXAME PERICIAL DE 

DNA À LUZ DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO 

 

O Direito de Família constitucionalizado, assim como todos os demais ramos 

jurídicos, não se curva irracionalmente à legislação ordinária quando esta se mostra em 

dissonância com a Lex Mater. Assim, o fato da genitora do investigante não ter se acautelado, 

à época do relacionamento sexual com o suposto pai, para provar esse encontro íntimo em 

juízo, ou mesmo situações que indiquem amizade, conhecimento prévio em razão do trabalho 

ou faculdade, por si só, não pode ser usado pela própria ordem jurídica para punir um direito 

existencial do filho, mormente quando há meios cientificamente aptos a descobrir a origem 

biológica – vínculo que se busca demonstrar neste tipo de demanda –, mesmo sem detalhes do 

acontecimento que já se supõe. 

O entendimento contrário impõe à genitora, ainda não sendo parte no processo, mas 

mera representante do investigante, expor aos agentes estatais, desnecessariamente, aspectos 

íntimos de seu relacionamento com o investigado, algo inconcebível em pleno século XXI, 

quando basta apontar como genitor aquele com quem se manteve relações sexuais no período 

da concepção, sem interessar pormenores (publicidade, frequência ou quantidade de contatos), 

pois eventuais dúvidas podem ser sanadas através dos meios científicos atualmente 

disponíveis e dotados de elevado grau de confiabilidade. 

Se, por um lado, considera-se como imprescindível a narração, na petição inicial, do 

período em que ocorreram as relações sexuais entre genitora e investigado, enxergando-se 

nessa exigência o pressuposto processual da causa petendi, necessária ao exercício do direito 

à ampla defesa do suposto pai, de outra banda deve ser considerada demasiadamente invasiva 

o detalhamento de minúcias absolutamente desnecessárias, que podem ser objeto de questões 

incovenientes formuladas até mesmo em audiência. Incoerentemente, sob a alegação de que a 

privacidade do investigado deve ser preservada a todo custo, acaba-se admitindo, uma vez 

adotado o posicionamento sob vergasta, uma exagerada intromissão na intimidade de terceira 

pessoa, não integrante, em regra, da relação jurídica processual. 
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Vale observar que a boa técnica jurídica pode ser bastante para conciliar as teses 

conflitantes e preservar suficientemente a intimidade materna, com a limitação, pelo julgador 

e mesmo pelos advogados das partes, de questionamentos impertinentes e posturas que visam 

muito mais o constrangimento feminino do que o esclarecimento do objeto controvertido. É 

indubitável, porém, que o exame de DNA se mostra substancialmente mais eficiente para 

aprimorar a civilidade no ambiente judiciário.  

Não se pode olvidar que aquela linha interpretativa infringe também o princípio da 

unidade da Constituição
234

, pois significaria suprimir integralmente o direito fundamental 

daquele filho concebido em um relacionamento oculto, que nunca poderá produzir prova 

diversa da pericial por impossibilidade física, dada a natureza do relacionamento de sua mãe, 

a fim de fazer prevalecer o direito do investigado mesmo em sede abstrata, sem qualquer 

averiguação fática, numa verdadeira hierarquização a priori de direitos fundamentais. 

Cumpre explicitar que, com essa prática, não se está apenas a negar um direito com 

base na ausência de provas que poderiam ser produzidas, mas sim por vedação do acesso ao 

meio lícito, por pura decisão unilateral da parte contrária, aliada à recusa do intérprete em 

aplicar inteiramente a consequência inerente a tal postura desleal.  

Pela mesma razão, até porque decorrente da unidade constitucional, é que se percebe 

a violação ao princípio da harmonização ou concordância prática. Na medida em que o 

intérprete, ao dar prevalência absoluta ao direito do investigado em detrimento absoluto do 

interesse do filho, nada mais faz do que aplicar a mera subsunção, incompatível com a 

solução de casos difíceis (hard cases). Escolhe-se um direito e elimina-se o outro, sem 

preocupação em preservá-lo ainda que minimamente, o que se verifica apenas quando, apesar 

da proteção à intangibilidade do corpo do investigado, garante-se, ao menos, uma presunção 

relativa para a satisfação do direito ao estado de filiação. 

E mesmo que o princípio da concordância prática fosse esquecido e se permitisse a 

prevalência pura e simples de um dos direitos fundamentais sobre o outro mediante a singela 

técnica da subsunção, ainda assim seria inadmissível que tal preponderância incidisse sobre 

outro interesse diverso do infanto-juvenil, uma vez que, conforme o texto expresso do art. 

227, caput, da Lei Maior, confere-se “absoluta prioridade” aos direitos da criança e do 

adolescente. 

Todavia, o que se almeja neste item, em verdade, é realçar que o dispositivo legal de 

regência da matéria na atualidade, qual seja, o art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 8.560/92, 

já transcrito, permite interpretação compatível com os comandos advindos da Constituição 
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Federal, senão vejamos. 

A disposição normativa aponta para a existência de uma presunção de paternidade 

em caso de recusa injustificada, ao enunciar, no seu parágrafo único, que a “recusa do réu em 

se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade”. 

Assinala, em seguida, que tal presunção deve ser “apreciada em conjunto com o contexto 

probatório”. Interpretar a segunda parte do dispositivo como uma condição para a incidência 

da presunção é equivocado, em nosso sentir. Em verdade, as violações constitucionais acima 

apontadas são prontamente contornadas se o comando final for visto não como uma condição, 

mas como uma possibilidade de reversão da presunção já estabelecida. Assim, a presunção 

vale e é plenamente eficaz, salvo se os demais elementos dos autos a infirmarem. 

Exemplificando, se um investigado se recusa peremptoriamente ao exame de DNA, 

apesar de devidamente ordenado pela autoridade judiciária, sem apresentar justificativa 

plausível, deve-se presumir juris tantum a paternidade, exceto se, nos autos, houver elementos 

suficientes para afastar tal presunção, como um exame médico provando a esterilidade à 

época da concepção, documento demonstrando viagem ou distanciamento físico impeditivo 

de contato sexual nesse período, ou, como diz o caput do texto legal, quaisquer outros “meios 

legais, bem como os moralmente legítimos”. 

Convém pontuar uma reflexão acerca dos demais meios probatórios. É que não se 

está a sustentar que somente o exame de DNA é legítimo para comprovar a relação de 

parentesco. De maneira alguma. Outro é o viés das observações aqui consignadas. O que a 

Constituição não admite, sob pena de infração ao direito fundamental à filiação, é que o 

investigado tenha a prerrogativa de impedir a descoberta de uma filiação onde somente o 

exame de DNA se mostra como elemento probatório disponível ao investigante, dado o 

contexto vivenciado. 

Aqui não cabe a invocação de rótulos inconsequentes, a exemplo de expressões como 

“divinização do exame de DNA” ou “preponderância de fatores biológicos aos socioafetivos”, 

pois o corte investigativo deliberadamente assumido neste momento da pesquisa restringe o 

objeto àquelas demandas onde não se tem qualquer vínculo socioafetivo, mas ausência de 

filiação e necessidade de se estabelecer um liame de parentesco que, nestes específicos casos, 

correspondem aos laços de consanguinidade. As causas que versam sobre filiação socioafetiva 

exigem outra espécie de produção probatória, mas aquelas onde o cerne é saber se 

determinada pessoa é, biologicamente falando, pai ou mãe de outra, resolvem-se pelo 

conjunto probatório possível de ser produzido e, em tal arcabouço, devem ser privilegiadas as 

provas dotadas, no caso concreto, do maior grau de precisão, mormente quando não refutadas 
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por outros elementos. 

Compreende-se a cautela que tenta impedir o risco do magistrado ser tolhido de sua 

capacidade de conferir valor aos elementos de prova produzidos, elegendo-se um único meio 

como se fosse incontrastável. Porém, tal receio não pode motivar o extremo oposto, que seria 

desconsiderar, por completo, a possibilidade de se comprovar uma paternidade em razão, 

exclusivamente, da vontade do investigado, já que existem meios de exercer um controle de 

racionalidade da prova pericial e, por conseguinte, de se obter uma presunção a partir do 

comportamento daquele que voluntariamente tenta frustrá-lo, valendo, uma vez mais, 

transcrever a percuciência do ministro Luiz Fux: 

 

Com efeito, há um grande risco de que o julgador simplesmente se demita da 

prestação da jurisdição, delegando-a ao expert, sem que tome em consideração a 

prova técnica produzida em seus devidos termos, isto é, como um componente da 

instrução processual, e que, para lastrear uma decisão de mérito, deve se submeter, 

como qualquer outro material probatório, ao dever de motivação inerente ao sistema 

do livre convencimento motivado de valoração da prova civil (CPC, art. 131). 

Foi diante desses riscos, que se concretizam muitas vezes com a utilização, por 

peritos, de supostas técnicas que sequer gozam de aceitabilidade nos respectivos 

campos do conhecimento humano (junk science), que a Suprema Corte dos Estados 

Unidos da América impôs aos juízes, principalmente a partir do célebre caso 

Daubert vs. Merrell, de 1993, um controle sobre a racionalidade da prova pericial a 

ser valorada em juízo. Com efeito, e como narra Michele Taruffo, a Suprema Corte, 

pela lavra do Justice Blackmun, determinou que a admissão ou exclusão da prova 

científica deve ser submetida aos seguintes critérios: (i) a controlabilidade ou a 

falsificabilidade da teoria que se encontra na base na técnica empregada, fazendo 

expressa remissão à filosofia da ciência de autores como Carl Hempel e Karl 

Popper; (ii) a explicitação do percentual de erro relativo à técnica empregada; e (iii) 

sua aceitação pela comunidade científica especializada. 

[...] 

Esses novos questionamentos em torno da prova pericial não são capazes de pôr em 

xeque, em abstrato, a confiabilidade do exame de DNA para a definição da 

paternidade biológica. Com efeito, tal exame, que ostenta a natureza de prova 

estatística, é dotado de ampla aceitação na comunidade científica e de altíssimo grau 

de probabilidade de acerto, mencionado pelos estudiosos do tema como de 98-99% 

de chance de alcançar um resultado que corresponda à verdade. No entanto, a 

verdade é que os índices abstratos de acerto do teste de DNA, para que se reflitam 

em uma prova técnica realizada em um processo judicial, dependem da 

confiabilidade in concreto do método científico realizado pelo laboratório 

especificamente designado pelo magistrado para a feitura do exame.
235

  

 

O importante, assim, para a confiabilidade do exame de DNA, é que sua realização 

seja feita corretamente, de acordo com as rigorosas exigências científicas para validar o seu 

resultado. Se o investigado demonstra falta de credibilidade do método no caso concreto, seja 

em razão da inépcia do laboratório ou da impropriedade do procedimento técnico adotado, 

não se tem como reputar injustificada a sua recusa. Mas, insista-se nesta restrição temática, o 
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que se estuda no presente trabalho é justamente o fato de não haver motivos para se deixar de 

fazer a perícia genética.  

A Suprema Corte não concedeu ao investigado um direito potestativo de frustrar a 

filiação, mas, tão somente, garantiu-lhe a preservação de sua incolumidade corpórea, dizendo 

expressamente que a controvérsia resolve-se não no campo da violência física, com ênfase 

para o plano instrumental. E, neste plano, tem-se que o texto normativo em comento permite 

enxergar a presunção juris tantum de paternidade como uma consequência natural da negativa 

injustificável em fazer a perícia, podendo ceder diante de outras provas. 

Quando uma redação legal apresenta mais de um significado, sendo apenas um deles 

compatível com a Constituição Federal, o meio empregado para o exercício do controle de 

constitucionalidade não é o de expurgar a norma da ordem jurídica, mas sim de preservá-la, 

desde que se tome como correto o significado constitucional. 

Paulo Bonavides, em sua obra, descortina as origens do instituto, ressaltando ser ele 

um método especial de interpretação oriundo do Direito alemão, que não considera qualquer 

lei inconstitucional se dela puder ser extraído um significado em harmonia com a 

Constituição. Observa ainda que algumas normas podem admitir várias interpretações, 

devendo o intérprete que adotar este método acolher aquela que seja compatível com a Lei 

Maior para evitar a anulação da lei em razão da dubiedade legal, partindo da presunção de que 

toda lei é constitucional e, portanto, em caso de dúvida, há de ser interpretada coerentemente 

com o sistema, já que nenhuma norma deve ser analisada isoladamente, mas sim considerando 

o conteúdo geral da Constituição, de onde provém princípios elementares e decisões 

fundamentais do constituinte que não podem ser ignorados, e sim levados na devida conta na 

aplicação, sem jamais perder de vista a noção de unidade. Acrescenta que a jurisprudência 

alemã, “ao utilizar o presente método, [assinala] que o fim da lei também não deve ser 

desprezado, de sorte que da intenção do legislador há de conservar-se o máximo possível de 

acordo com a Constituição”.
236

 

A harmonização almejada para assegurar a unidade da Constituição não se coaduna, 

por óbvio, com a interpretação aqui censurada, no sentido de que a presunção de paternidade 

pela recusa ao exame de DNA somente se dará se outros elementos de prova forem acrescidos 

aos autos. Isso porque, persistindo tal entendimento, o fruto do relacionamento clandestino 

somente terá acesso ao seu direito fundamental à filiação, paradoxalmente, a depender do 

arbítrio do investigado, uma vez que este último, sponte sua, poderá decidir se fará ou não o 

exame genético, sabedor de que o investigante jamais poderá promover quaisquer outros tipos 
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de prova. Em contrapartida, já se tem método interpretativo para vislumbrar um sentido na 

norma cuja compatibilidade vertical com o Texto Magno é plena, sem ferir o sentido da 

unidade e da harmonização de direitos fundamentais em colisão. 

Outrossim, considerando que a interpretação conforme a Constituição encontra freio 

ou limite não apenas no texto, como já analisado, mas também na mens legislatoris, a norma 

em comento teve inspiração em projeto de lei que apresentou, originariamente, a seguinte 

justificativa: 

 

Esse assunto vem sendo motivo de grande debate acadêmico, bem como judicial, 

uma vez que recentes decisões impedem o exame de identificação genética no caso 

de recusa em submeter-se a ele. Realmente é inconstitucional a obrigatoriedade 

desse exame, de forma manu militari, mas, essas mesmas decisões judiciais também 

impedem a presunção de paternidade nos casos de recusa de submeter-se ao exame 

de DNA. Ora, nesse sentido as decisões, com a devida vênia, são equivocadas, pois 

os princípios constitucionais devem ser harmonizados.  

[...]  

Ou seja, no caso de recusa à submissão ao exame, sem provas suficientes do 

descabimento dos argumentos iniciais, há que ser interpretada como clara tentativa 

de furtar-se a reconhecer a paternidade. Esse réu deve sofrer a presunção, 

obviamente relativa, de veracidade da paternidade.  

A medida, se aprovada, será de grande valia social, protegendo a criança ou 

adolescente, de forma a preservar o seu crescimento sadio, sem discriminações 

advindas da filiação incompleta. Nesse sentido tem atuado o Ministério Público do 

Distrito Federal, de forma heroica antes os reveses judiciais, tentando modificar a 

jurisprudência
237

. 

 

Assim, até mesmo o intuito originário do legislador pátrio foi confirmar uma 

tendência que se amolda à harmonização entre os interesses colidentes, qual seja, a de que a 

recusa injustificada gera presunção relativa de paternidade, que pode ser afastada por prova 

em sentido contrário, extraídas do conjunto probatório, sendo esta a única forma de preservar 

a norma no ordenamento jurídico, dada a superioridade hierárquica da Constituição Federal. 

Em síntese, pode-se dizer que o dispositivo legal que atualmente regula a matéria, 

diante de sua redação, permite duas intepretações: (a) a recusa injustificada do réu em se 

submeter ao exame de código genético (DNA) somente gerará presunção da paternidade se 

corroborada por outros elementos do contexto probatório; (b) a recusa injustificada do réu em 

se submeter ao exame de código genético (DNA) gerará presunção da paternidade, que pode 

ser afastada por outros elementos do contexto probatório. A última hipótese, porém, por todos 

os motivos declinados, é a única que guarda compatibilidade vertical com a Constituição da 

República, mormente quando o direito à filiação é considerado, como já estabelecido neste 
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trabalho, como fundamental implícito. 

 

4.4 A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA COMO RESTRIÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA 

PARENTALIDADE JÁ ESTABELECIDA 

 

Uma vez definida a filiação pela presunção pater is est (art. 1.597 do Código Civil), 

o genitor tem direito, em tese, a utilizar a via da ação negatória
238

 para desconstituí-la, 

lembrando que, na hipótese de reprodução assistida heteróloga realizada com prévia 

autorização do cônjuge, a presunção se revela absoluta e não admite prova em contrário para 

desconfigurá-la, conforme explicitado no item 2.3.2.  

A ação negatória de filiação, também chamada ação de contestação de paternidade 

(ou maternidade), é o mecanismo legal para o genitor buscar corrigir a inclusão equivocada de 

uma ascendência parental substancialmente falsa no registro civil. No sistema anterior, ela 

estava sujeita a prazos decadenciais
239

. Hoje em dia, não está submissa a lastro temporal, 

podendo ser exercida a qualquer tempo, assim como ocorre com a própria ação investigatória 

de paternidade ou maternidade.  

Apesar de sua vocação originária para combater a presunção instituída pelo 

casamento, a jurisprudência alargou consideravelmente o espectro de abrangência da referida 

ação, ao admitir seu ajuizamento pelo pai registral
240

 – e não somente pelo marido – para 

obter judicialmente o reconhecimento da inexistência do vínculo filial contido no registro 

civil de alguém. Como adverte Fernanda Tartuce, evitando preciosismos e distinções que 

sequer a legislação cogitou e permitindo o acesso à justiça, a jurisprudência mais recente não 

percebe relevância na distinção, outrora importante, entre ação negatória de paternidade e 

anulatória do registro civil
241

. 

Válido frisar que o tema não se restringe à interpretação literal da legislação 

ordinária, reclamando ser examinado à luz do direito à filiação dotado de fundamentalidade, 
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de estado, que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor, não comportando sub-rogação dos 

avós, porquanto direito intransmissível.” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.221.269/MT. 

3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 07 ago. 2014. DJ de 19 ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1221269&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO

>. Acesso em: 18 jul. 2015) 
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  TARTUCE, Fernanda. A parentalidade socioafetiva e suas repercussões processuais. In: HIRONAKA, 

Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernandes (Coord.). Direito de família 

e das sucessões: temas atuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 262-263. 
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além de se ter em mente a diferenciação, já inconteste, entre origem genética e parentalidade. 

Neste cenário, tem-se que a mera desconformidade entre o registro e o liame biológico não 

basta para o êxito da desconstituição parental almejada.  

A primeira observação neste viés reside na necessidade de se demonstrar o vício de 

consentimento apto a excluir a filiação. É que, pelo disposto nos artigos 1.609, caput, e 1.610 

do Código Civil
242

, o reconhecimento voluntário da paternidade é irrevogável, valendo o 

mesmo raciocínio para a maternidade. Sendo assim, o ato não pode ser desfeito pela mera 

vontade do declarante, sob pena de se constituir em revogação do reconhecimento. É preciso 

que se demonstre a ocorrência de vício de vontade
243

, independentemente do resultado do 

exame pericial de DNA.  

Esta é uma observação especialmente relevante para os casos envolvendo aqueles 

reconhecimentos realizados pelo genitor que, posteriormente, em sede de ação negatória, 

alega que estava em dúvida sobre a parentalidade, dada a desconfiança sobre a fidelidade 

materna, à época do registro, sanada posteriormente por exame genético. Neste particular, a 

jurisprudência vem tratando a matéria não no campo processual, mas analisando que, nesta 

hipótese, o próprio meritum causae deve providenciar a improcedência do pedido negatório, 

na medida em que o art. 1.604 do Código Civil
244

 impõe valor absoluto ao registro de 

nascimento, independentemente de a filiação ter se verificado no âmbito do casamento ou fora 

dele, salvo se houver prova de vício de consentimento escusável, o que afasta o erro 

decorrente de simples negligência de quem registrou, não sendo lícito acarretar prejuízo à 

criança pelo capricho de um adulto que, de forma livre, realizou o reconhecimento em ato 

público e, posteriormente, pretende livrar-se do peso da paternidade. O mero arrependimento, 

portanto, “não pode aniquilar o vínculo de filiação estabelecido, e a presunção de veracidade e 

autenticidade do registro de nascimento não pode ceder diante da falta de provas 
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  Código Civil: “Art. 1.610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em 

testamento.” 
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  “O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito quando demonstrado vício de 

consentimento; não há como desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que 

o próprio pai manifestou que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o menor e, mesmo 

assim, reconheceu-o como seu filho. 3. As alegações do recorrido de que foi convencido pela mãe do menino 

a registrá-lo como se seu filho fosse e de que o fez por apreço a ela não configuram erro ou qualquer outro 

vício do consentimento, e, portanto, não são, por si sós, motivos hábeis a justificar a anulação do assento de 

nascimento, levado a efeito por ele, quatro anos antes, quando, em juízo, voluntariamente reconheceu ser o 

pai da criança, embora sabendo não sê-lo.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 

1.229.044/SC. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04 jun. 2013, DJe 13 jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1229044&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO

>. Acesso em: 25 maio 2016) 
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  Código Civil: “Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, 

salvo provando-se erro ou falsidade do registro.” 
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insofismáveis do vício de consentimento”
245

.  

Além disso, tem-se o princípio da afetividade como inibidor da desconstrução de 

uma parentalidade forjada no afeto. A doutrina reconhece tranquilamente que a filiação não se 

estabelece apenas em função da origem biológica, mas, como bem enfatiza o artigo 1.593 do 

Código Civil
246

, ela também pode ter “outra origem”. Ao conceber a possibilidade de 

parentesco decorrente tanto da consanguinidade quanto de outra origem, o Código Civil 

sinalizou para uma visão contemporânea do Direito de Família, no sentido de aceitar, via 

conceito jurídico indeterminado, figuras de parentalidade diversas da tradicional. Assim, nos 

últimos anos, os estudiosos vêm se debruçando sobre o paradigma da socioafetividade, 

vislumbrando-o como critério capaz de fomentar a filiação, tanto quanto a origem genética.  

Em verdade, o reconhecimento científico do princípio da afetividade, como 

fenômeno inerente às relações dirigidas pelo Direito de Família, realçou a importância da 

parentalidade como função, tomando por empréstimo, em grande medida, a colaboração da 

Psicanálise. Com efeito, a aproximação do Direito com outras ciências humanas colaborou 

para a compreensão de fenômenos tipicamente subjetivos com outro olhar. A Psicanálise tem 

papel de acentuada relevância na constatação de que a paternidade ou maternidade se 

apresenta muito mais como uma função do que uma condição biológica
247

. 

Ricardo Lucas Calderón, citando Giselda Hironaka, observa que o afeto está não só 

na conjugalidade, mas também na parentalidade. Acrescenta o autor, ainda, que o afeto 

assumiu o papel de vetor desses relacionamentos, com uma centralidade não percebida no 

passado, gerando na sociedade o questionamento sobre a prevalência da “família legítima”, do 

critério biológico, do formalismo para se reconhecer uma entidade familiar, dos obstáculos 

para se reconhecer uniões homoafetivas, dentre outros, de maneira que a própria sociedade 

passou a aceitar, gradativamente, o aspecto afetivo como bastante para amparar as escolhas 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo n. 533. 12 fev. 2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 17 abr. 2016. 
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  Código Civil: “Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 

origem.” 
247

  “Freud, com a invenção da Psicanálise, foi o grande responsável pela compreensão de um novo discurso 

sobre o afeto. É a legalidade da subjetividade. Na ciência jurídica, Giorgio Del Vecchio foi um dos pioneiros 

quando introduziu a noção de ordem psíquica nos fatos jurídicos. [...] No Brasil, o primeiro autor a traduzir e 

introduzir esse novo valor jurídico foi João Baptista Villela. Na década de 70, século XX, seu texto A 

desbiologização da paternidade lançou as bases para a compreensão da paternidade socioafetiva. Depois, em 

Liberdade e família e em vários outros trabalhos, ele consolida essas noções, especialmente com sua frase ‘O 

amor está para o Direito de Família, assim como a vontade está para o Direito das Obrigações’. Após a 

Constituição da República de 1988 surgem os modernos doutrinadores, que vão alargar a trilha aberta por 

Villela. O primeiro deles foi Luiz Edson Fachin, que, além de dar passos adiante na concepção da paternidade 

desbiologizada, deu grande contribuição à evolução do pensamento jurídico para a família.” (PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 10-11) 
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pessoais, ladeado pelo declínio da importância de outros vínculos, possibilitando a percepção 

daquela centralidade, numa ordem tal que promoveu uma transição paradigmática na família 

brasileira contemporânea, ressoando no Direito de Família, que buscou assimilar a nova 

realidade e adaptar seus institutos
248

.  

Em matéria de filiação, a afetividade ganhou o poder de preservar o vínculo registral 

filiatório em grande parte dos casos, mesmo em dissonância com o liame biológico. Em se 

tratando de parentalidade socioafetiva, com base na lição de Fabíola Santos Albuquerque
249

, 

pode-se vislumbrar três espécies, estritamente relacionadas com sua origem, a saber: a técnica 

de reprodução assistida heteróloga, a adoção e a posse do estado de filiação.  

Realmente, são todas hipóteses em que não há consanguinidade, senão parentalidade 

com fulcro em genuíno afeto familiar
250

. A reprodução assistida heteróloga já foi mencionada 

nos itens 2.3.1 e 2.3.2 supra. A adoção, por sua vez, perfectibiliza-se por meio de ação judicial 

própria, seguindo o procedimento previsto na Lei n. 8.069/90. Para efeito de discussão no 

âmbito das demandas versando sobre a negação do vínculo filial, no entanto, exsurge 

comumente referida a paternidade ou maternidade socioafetiva, entrelaçada com a noção 

clássica da posse do estado de filiação. 

Pontes de Miranda, citado por Roberto Paulino de Albuquerque Júnior, salientava a 

existência de três postulados tradicionais para a caracterização da posse do estado: (a) nomen, 

relacionado com o uso do nome da família; (b) tractatus, o elemento mais importante, pois 

espelha o exercício fático do tratamento filial, correspondendo à educação, sustento, atenção, 

afeto e assunção de responsabilidade; e (c) fama, correspondendo à exposição pública da 

relação de convivência
251

. Adverte Luiz Edson Fachin que a conjunção das três características 

é, “às vezes, desnecessária, porque outros fatos podem preencher o seu conteúdo quanto à 
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  CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 

2013, p. 210-211. 
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  ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Ações de filiação: da investigação e negatória de paternidade e do 

reconhecimento dos filhos. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite 

(Coords.). Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 165. 
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 “No Direito brasileiro atual, com fundamento no art. 227 da Constituição e nos arts. 1.593, 1.596 e 1.597 do 

Código Civil, consideram-se estados de filiação ope legis: a) filiação biológica em face de ambos os pais, 

havida de relação de casamento ou de união estável, ou em face do único pai ou mãe biológicos, na família 

monoparental; b) filiação não-biológica em face de ambos os pais, oriunda de adoção regular; ou em face do 

pai ou da mãe que adotou exclusivamente o filho; e c) filiação não-biológica em face do pai que autorizou a 

inseminação artificial heteróloga. [...] Os estados de filiação não biológica, referidos nas alíneas b e c, são 

irreversíveis e invioláveis, não podendo ser contraditados por investigação de paternidade ou maternidade, 

com fundamento na origem biológica, que apenas poderá ser objeto de pretensão e ação com fins de tutela do 

direito da personalidade.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das Relações de Família. Revista 

Brasileira de Direito de Família, v.6, n. 24, jun.-jul., 2004, Porto Alegre: Síntese, IBDFAM). 
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  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. A filiação socioafetiva no direito brasileiro e a 

impossibilidade de sua desconstituição posterior. Revista Brasileira de Direito de Família. v. 8. n. 39. Porto 

Alegre: Síntese, 2007, p. 65. 
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falta de algum desses elementos”
252

. 

Diz-se, portanto, que aquele que cultivou ao longo da vida, por tempo que não se 

pode determinar senão em face da situação concreta, a perspectiva da paternidade, tratando a 

criança como filho e recebendo dela o tratamento de pai, é, para todos os fins, o verdadeiro 

pai. A verdade afetiva, nesta hipótese, assume um papel preponderante sobre a biológica, na 

medida em que atrelada à própria construção da personalidade do infante, que não enxerga 

outrem como pai e nem nutre, por terceira pessoa, o sentimento correspondente. 

Um firme exemplo do reconhecimento jurisprudencial acerca da temática está na 

chamada “adoção à brasileira”, consistente na conduta de um pai registral que providencia o 

reconhecimento da criança, incluindo o seu nome como genitor, mesmo sabendo que não 

existe vínculo biológico entre ele e o infante. Em princípio, a conduta se mostra como 

criminosa, posto que tipificada no artigo 242 do Código Penal
253

. Mas tanto a doutrina quanto 

a jurisprudência já pacificaram o entendimento no sentido de que o expediente, formalmente 

ilícito em seu nascimento, consolida-se perante a ordem jurídica, caso sirva de causa para o 

vínculo socioafetivo, nos seguintes termos: 

 

1. A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente à margem do 

ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de 

registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar sujeito a 

distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a condição resolutiva 

consistente no término do relacionamento com a genitora. 

2. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição 

Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende da 

demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que 

não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações 

socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a pretensão voltada 

à impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem 

genética, mas em aberto conflito com a paternidade socioafetiva. 

3. No caso, ficou claro que o autor reconheceu a paternidade do recorrido 

voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho biológico, e desse 

reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo que só cessou com o término da 

relação com a genitora da criança reconhecida. De tudo que consta nas decisões 

anteriormente proferidas, dessume-se que o autor, imbuído de propósito 

manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de nascimento, pretende 

negá-lo agora, por razões patrimoniais declaradas. 

4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 do Código 

Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que resulta do 

registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro", do que 

efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada pelo autor, 

por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne à origem genética, 

certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com o infante vínculos 

afetivos próprios do estado de filho, verdade social em si bastante à manutenção do 
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 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1992, p. 161. 
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  Código Penal: “Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar 

recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: Pena - reclusão, de 

dois a seis anos.” 
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registro de nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro.
254

 

 

Quando o reconhecimento voluntário de paternidade é realizado indevidamente, 

posto que o reconhecedor estava ciente da ausência de vinculação biológica, mas ainda assim 

assumiu para si a paternidade do popularmente chamado “filho de criação”, esta filiação não 

pode ser desconstituída, como já se viu, por interesses posteriores, notadamente os de ordem 

patrimonial. É importante notar que o precedente jurisprudencial não afirma, textualmente, 

que haverá uma convalidação de ato inicialmente inválido, apenas proclama que não se trata 

de “negócio jurídico vulgar”, sujeito a distrato por “mera liberalidade”. Ocorre que a 

consequência necessária de tal raciocínio é, exatamente, perenizar a relação filiatória já 

consolidada no mundo dos fatos, em tudo se assemelhando à convalidação do ato, ainda que 

não se tenha reconhecimento pretoriano com esta terminologia.  

A questão considerada mais polêmica, contudo, é a situação do genitor que foi 

enganado sobre a origem biológica do filho, desenvolveu relação afetiva paterno-filial com a 

criança e, ao descobrir a farsa e a inexistência do vínculo biológico, pretende desconstituir a 

filiação. Prima facie, nada impediria o genitor de assim proceder, tendo em vista que, além de 

enganado, ainda passaria a sofrer uma punição a mais, consistente na obrigatoriedade de 

sustentar o filho de outrem, normalmente concebido na circunstância de uma infidelidade da 

qual fora vítima, por assim dizer. Nas palavras do Ministro Eduardo Ribeiro, no julgamento 

do REsp 194.866/RS, a manutenção do vínculo não beneficia a prole:  

 

“Vale notar que não se percebe a quem possa interessar se tenha como intocável a 

situação de falsidade. A criança é que certamente não receberá carinho e apoio de 

alguém que sabe não ser seu pai, não deseja como tal ser tido e se vê compelido a 

sustentar o filho de outrem, fruto de infidelidade conjugal. Nada disso se modifica 

com uma certidão de registro civil que contém, substancialmente, uma falsidade 

ideológica. Poderá o filho receber alimentos, mas é profundamente injusto que a 

esse pagamento se veja obrigado quem não tem com ele vínculo algum verdadeiro. 

A pretensão deve ser dirigida ao pai biológico”
255

. 

 

Embora a jurisprudência da Corte Superior, na atualidade, não seja mais tão atrelada 

ao aspecto biológico, ainda se percebe uma restrição à socioafetividade, na medida em que os 

julgados mais recentes incluem mais um requisito para considerar válida a socioafetividade, 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.352.529/SP. 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão. Brasília, 24 fev. 2015. DJ de 13 abr. 2015. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/ 
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Acesso em: 25 maio 2016. 
255

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 194.866/RS. 3ª Turma, Rel. Ministro Eduardo 
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documento/ mediado/?num_registro=199800840826&dt_publicacao=14-06-1999&cod_tipo_documento=>. 
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qual seja, a voluntariedade do pai registral no estabelecimento da relação paterno-filial, assim 

entendida a expressão da vontade em constituir e preservar o vínculo socioafetivo diante da 

inocorrência de liame biológico.
256

  

Se a jurisprudência adota relevantes fundamentos para admitir a pretensão paterna de 

desconstituir a filiação em função de ter sido enganado, tanto assim que rompeu com os 

vínculos afetivos com a criança após descobrir o embuste, deixa de considerar o aspecto 

potestativo de tal postura em face da própria criança. É dizer, referida argumentação leva a 

uma situação jurídica em que se outorga ao próprio genitor, unilateralmente, romper o vínculo 

afetivo que mantivera com a prole e, posteriormente, mover a negatória sob o pretexto que a 

socioafetividade fora construída tendo na base uma enganação, assumindo, portanto, o direito 

potestativo de recusar efeitos à socioafetividade, desde que o faça assim que descobrir a falta 

de consanguinidade. 

A doutrina tem se preocupado com as mazelas sofridas pelo infante. Jédison Daltrozo 

Maidana adverte para os aspectos psicológicos do rompimento da socioafetividade, 

lembrando que todos os referenciais de vida adquiridos na convivência familiar servem para 

construir muito do caráter do indivíduo, assim como a percepção de si mesmo, de maneira que 

um filho, independentemente da natureza da filiação, que se vê de uma hora para a outra 

desprovido dessa condição, nutrida a vida inteira, provavelmente sofrerá efeitos desastrosos 

em sua personalidade, devido à perda do referencial e destruição do núcleo a partir do qual 

construiu sua identidade.
257

 

A constatação de que o rompimento da relação paterno-filial trará sofrimento, 

principalmente para quem está na condição de filho, mesmo sendo uma realidade, não é 

suficiente para fomentar uma argumentação verdadeiramente jurídica em prol da manutenção 

forçada do registro parental. Isso porque a referida tragédia pessoal ocorrerá com ou sem a 

intervenção do Judiciário, se o alicerce sobre o qual se firmou a relação afetiva for rompido 

no mundo dos fatos. Vale dizer, a partir do momento da descoberta do engodo que levou, por 
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  “Sem proceder a qualquer consideração de ordem moral, não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro 

substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, 
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  CHAVES, Adalgisa Wiedemann. A tripla parentalidade (biológica, registral e socioafetiva). Revista 
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exemplo, o pai a acreditar que existia vínculo biológico entre ele e o filho, cultivando, com 

base nisso, toda uma vivência afetiva com a prole, basta que o genitor passe a rejeitar 

emocionalmente a criança, ainda que mantendo o compromisso forçado com suas obrigações 

jurídicas patrimoniais, o dano será inevitável.  

Não é, portanto, a mera tentativa de impedir ou minimizar o infortúnio inerente a tais 

revelações que legitima um discurso jurídico em prol da manutenção do vínculo parental. O 

entendimento aqui esposado sustenta que a prevalência da parentalidade socioafetiva, mesmo 

nas hipóteses de cônjuge enganado, não pode se fundar em discussões extrajurídicas, e sim 

atentar para a interpretação da legislação vigente à luz da Constituição Federal, que propaga o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e garante o direito fundamental à 

filiação. Por tal razão, por mais que tenha havido erro na ocasião do registro, somente se 

admite a desconstituição da parentalidade incluída no registro se, no caso concreto, a ela não 

corresponder uma filiação real, fundada no afeto, sob pena de se interpretar a norma 

infraconstitucional como uma restrição excessiva – e, portanto, desproporcional – a direito 

fundamental que, por sua própria natureza, reclama que se lhe confira máxima eficiência, 

naquilo que for possível diante do ordenamento constitucional.  

Luiz Edson Fachin, há muito tempo, com base nas lições de Lautour sobre o sistema 

francês, que a posse do estado de filho exerce um “papel consolidador”, ou seja, quando ela se 

mostra congruente com o título de nascimento, tem o poder de estabilizar, em caráter 

definitivo, o estado de filiação, impossibilitando que se demande contra o estado de uma 

pessoa cuja posse de estado corresponde ao registro. Ao mesmo tempo, assinala o doutrinador, 

a posse de estado se revela como um obstáculo a algumas ações de filiação, pois se trata de 

um fato que revela a vontade do pai registral de aceitá-lo como um filho, sustentando a 

própria presunção pater is est e afastando a negatória, enquanto sua ausência tende a destituir 

a referida presunção
258

.   

Por mais contraintuitivo que possa parecer, a consolidação da filiação pela realidade 

sociafetiva jamais pode ser vista como uma punição ao genitor que já fora enganado, senão 

como uma garantia de estabilização para o filho, especialmente a prole incapaz, cuja 

fragilidade perante os adultos é manifestamente reconhecida pela ordem jurídica. Daí porque 

se mostra importante que a argumentação jurídica empreste a devida atenção para o valor da 

filiação como direito fundamental, sobretudo em um contexto onde se mostre clara 

prevalência dos interesses existenciais de crianças e adolescentes, com respeito à necessária 
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aplicação da proporcionalidade nos casos concretos. 

Compreende-se, portanto, que ainda há muito para se avançar nesta temática, 

sobretudo em nível jurisprudencial, até mesmo porque o debate pretoriano que vem se 

fixando, dada a função primordial da Corte Superior de interpretar a legislação federal, se dá 

em nível infraconstitucional, o que leva a soluções muitas vezes diferentes daquelas que 

poderiam ser adotadas com enfrentamento das controvérsias no âmbito da jurisdição 

constitucional, enxergando o aspecto fundamental do direito à filiação. 
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5  O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS 

INDISPONÍVEIS 

 

5.1  CONFIGURAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

BRASILEIRO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil considera o Ministério Público 

como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado
259

. Hugo Nigro Mazzilli 

observa que a expressão utilizada pelo Texto Magno, a um só tempo, diz menos e mais do que 

deveria, pois o Parquet tem inúmeras funções exercidas independentemente da prestação 

jurisdicional, por um lado, e, por outro, também não atua em todos os processos judiciais
260

.  

Apesar da observação parecer óbvia, José Galvani Alberton reproduz a notícia de 

Maria Helena Barboza, no sentido de que alguns magistrados passaram a entender, ao que 

tudo indica logo após a promulgação da atual Carta Magna, pela indispensabilidade da 

intervenção ministerial em qualquer ação, ao interpretarem de modo literal o imperativo 

constitucional referenciado, por isso o articulista ressalva que tal essencialidade não se espraia 

para todos os feitos submetidos à jurisdição do Estado, alcançando apenas aqueles que 

encerrem discussão em torno dos valores tutelados pelo Ministério Público
261

. 

Realmente, no âmbito do processo penal, a legitimidade privativa para a promoção 

da ação penal pública é sempre do Ministério Público
262

. É possível, para evitar o perecimento 

do direito, a propositura de ação penal privada subsidiária da pública, mas isso nos casos em 

que o dominus litis não observar o prazo que a lei fixar
263

, pois, relembrando o lúcido 

magistério de Antônio Scarance Fernandes, não cabe a queixa subsidiária nos casos de 

arquivamento do inquérito policial
264

.  

Já no que diz respeito ao processo civil, a atuação ministerial não se mostra tão 

abrangente, mas sim estritamente ligada à existência ou não de interesse público na causa. A 

participação do Ministério Público no cível se dá, basicamente, de duas formas: como órgão 

agente e como órgão interveniente, posições jurídicas estas que ensejam discussões sobre seu 
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enquadramento na moldura da relação jurídica processual clássica, gerando uma certa 

perplexidade doutrinária.  

Em qualquer esfera de atuação, incluindo as relevantes atribuições desempenhadas 

fora do âmbito judicial, apresenta-se o Ministério Público como a figura detentora da função 

similar ao Ombudsman dos países europeus
265

, com a peculiaridade de ser constituído por 

agentes dotados de prerrogativas equivalentes às da magistratura
266

, como são exemplos a 

independência e a vitaliciedade
267

, sendo a equiparação com o Poder Judiciário, no que 

couber, prevista no Texto Magno
268

.  

Embora controvertida origem da instituição, alguns apontam vestígios de sua gênese 

ainda na época do Egito Antigo, onde, há mais de quatro mil anos, havia o magiai (procurador 

do rei), tratados como verdadeiros olhos e língua do Faraó, com o domínio da repressão penal 

e atribuição para castigar rebeldes, reprimir os mentirosos e os violentos, formalizar 

acusações e proteger os cidadãos tidos por pacíficos através das existentes, participando das 

diligências probatórias necessárias à busca da verdade, além de atuar na defesa de pessoas 

mais frágeis, como órfãos e viúvas
269

.  

Todavia, não há dúvidas de que a figura do Parquet vislumbrada na França da Idade 

Média consiste na mais universalmente reconhecida origem, influenciadora das diversas 

civilizações ocidentais, especialmente aquelas que seguem a tradição jurídica romano-
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germânica, como bem enfatiza Victor Roberto Corrêa de Souza:  

 

A Instituição, por conseguinte, aparece ao mundo do Direito somente no século XIII, 

na França. É na "Ordonnance" de Filipe, o Belo, datada de 25 de março de 1302, que 

o Ministério Público vai ser reconhecido formalmente como Instituição, na figura 

dos procuradores do rei (les gens du roi), corpo de funcionários incumbidos da tutela 

dos interesses do Estado, diga-se, do Rei, que era o Estado. Eram eles delegados do 

Rei, incumbidos de denunciar e perseguir os criminosos. Suas presenças não 

reduziram os poderes do juiz inquisidor e sua correlata persecução criminal. Seguia 

este facultado a iniciar o processo penal. Inicialmente, estes procuradores do Rei 

serviram de meios pelos quais o Império imiscuía-se nos tribunais senhoriais, em 

defesa de seus interesses, e em detrimento do poder do senhorio feudal. Um dos 

maiores exemplos dos monarcas absolutistas, Filipe, o Belo, não detinha o poder de 

estar em todos os lugares, e como ele almejava o controle de toda a Jurisdição 

francesa, acabando com o poder dos senhores feudais, necessitava de representantes 

de sua confiança para velar pelos seus interesses perante a magistratura. Por este 

motivo, institucionalizou seus procuradores. Após a Coroa francesa consagrar a 

Monarquia absoluta, inclusive com o monopólio da jurisdição e com o firmamento 

do Poder Moderador (lá chamado de justice retenue), os procuradores do Rei 

continuaram defendendo os interesses estatais, além de exercer a acusação criminal. 

Como fiscal da lei (no que interessasse ao Estado-Rei e não à sociedade) ou como 

acusador público, o procurador desempenhava, sem dúvida alguma, nesse período 

turbulento da história francesa, o papel de longa manus do soberano, dado o caráter 

extremamente absolutista do governo.
270

 

 

A configuração constitucional brasileira anterior ao modelo instituído em 1988 

previa uma instituição com grau de independência reduzida ou mesmo inexistente. A Carta 

Imperial e a primeira Constituição Republicana não disciplinam a instituição, enquanto a 

demissão ad nutum do Procurador-Geral, por ordem do Presidente da República, foi prevista 

nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967. O caminhar do desenvolvimento institucional 

ao longo da história foi gradual e, por vezes, tormentoso, sendo que o crescente prestígio 

ministerial alcançou o ápice hodiernamente, com a Constituição de 1988. 

Importa salientar que o modelo brasileiro aglutina, em certa medida, concepções 

variadas para estruturar um órgão de natureza ímpar, não subordinado a qualquer dos poderes 

e comprometido com a defesa dos interesses da sociedade, especificamente a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
271

, razão 

pela qual seus membros gozam de prerrogativas e vedações equiparáveis àquelas previstas 

para os juízes. Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

Não é possível apontar outra instituição congênere de algum sistema jurídico 

aparentado ao nosso a que se possa buscar socorro eficaz para a tarefa de melhor 

compreender a instituição como delineada aqui atualmente. O Ministério Público no 

Brasil, máxime após a Constituição de 1988, adquiriu feições singulares, que o 

estremam de outras instituições que eventualmente colham designação no direito 

                                                 
270

  SOUZA, Victor Roberto Corrêa de. Ministério Público – Aspectos históricos. Revista Eletrônica PRPE, 

fev/2004. Disponível em: <http://www.prpe.mpf.mp.br/internet/index.php/internet/content/download/1669 

/14828/file/Souza%20-%20Ministerio%20Publico%20aspectos%20historicos.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2016. 
271

 Art. 127, caput, da Constituição Federal. 



115 

    

 

comparado.
272

 

 

Apesar das controvérsias doutrinárias sobre este novo modelo, algumas superadas 

pelos eventos históricos ou consolidação jurisprudencial, outras ainda carentes de exame 

joeirado, o que não mais admite qualquer tergiversação, por ser pacífico, é o fim do exercício 

das chamadas funções atípicas do Ministério Público, notadamente aquelas atribuições 

inerentes ao regime anterior, havendo ainda expressa vedação constitucional à representação 

judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, bem como ao exercício da advocacia
273

, 

sempre com o escopo de propiciar a atuação ministerial livre de influências ou indevidos 

estímulos externos.  

 

5.1.1 O Ministério Público como órgão agente 

 

Cabe ao Ministério Público promover as medidas necessárias para zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 

Constituição, bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e ainda a defesa dos direitos e 

interesses das populações indígenas ou quaisquer outras funções que lhe forem conferidas, 

desde que compatíveis com sua finalidade
274

. 

As funções constitucionalmente determinadas ao Parquet, somadas ao imenso 

número de atribuições previstas na legislação infraconstitucional, dão realce ao seu papel 

como autor. Alguns estudiosos, como salienta Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, vislumbram a 

necessidade de acrescentar uma qualidade ao termo “parte” quando discorrem sobre o tema, 

de maneira que surgem as expressões “parte imparcial”, “parte impessoal”, “parte formal”, 

dentre outras
275

. Aparentemente, guarda-se a expectativa de que o acréscimo de uma 

característica sui generis ao termo “parte” possa evitar a indesejável deturpação da função 

ministerial, ofuscando qualquer tentativa de se enxergar na configuração institucional a 

expressão de um acusador implacável ou de um demandante excessivamente persistente e 

incapaz de retroceder ou reconhecer o direito alheio.  

Contudo, há muito já se tem verificado uma tranquila convivência dos sujeitos 
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processuais em geral com o Ministério Público. Assim, tanto no âmbito cível quanto no 

criminal, a práxis forense sequer põe em dúvida a possibilidade do órgão ministerial, em sede 

de alegações finais, manifestar-se contrariamente à própria pretensão deduzida na inicial. 

Basta que, para isso, a instrução probatória tenha demonstrado uma realidade jurídica diversa 

daquela pressuposta por ocasião do ajuizamento, ou que o agente tenha se convencido das 

razões jurídicas expostas num segundo momento.  

Mesmo com a prática consagrada, a ratio essendi que autoriza o comportamento 

singular do órgão ministerial ainda se mostra relativamente obscura. Há quem sustente que a 

fonte se encontra no princípio da impessoalidade, consagrado no caput do art. 37 da 

Constituição Federal. É a posição esposada por Valter Foleto Santin, ao defender que a 

qualificação do Ministério Público como parte impessoal se dá justamente em homenagem ao 

princípio comentado, porque imparcialidade é função inerente à atividade jurisdicional
276

.  

Todavia, mostra-se indisfarçável a necessidade de se pensar sobre a inconveniência 

conceitual que é atribuir ao princípio da impessoalidade uma compreensão dessa magnitude, 

na medida em que outros órgãos públicos também são dotados da mesma obrigação de 

impessoalidade, mas mesmo assim se encontram vinculados a um posicionamento 

direcionado, a exemplo da Defensoria Pública, que, num processo penal, jamais poderá 

simplesmente concordar com o pedido de condenação insculpido na denúncia, sob pena de 

nulidade por evidente prejuízo, nos moldes da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
277

. 

Se, por um lado, não é o princípio da impessoalidade que fundamenta a possibilidade 

do Parquet agir sem tantas amarras processuais, tampouco esse papel merece ser conferido ao 

princípio da independência funcional
278

. É que, como incisivamente assevera Paulo Cezar 

Pinheiro Carneiro, a independência funcional se traduz na liberdade do Promotor de Justiça 

atuar sem adstrição à orientação de quem quer que seja, inclusive do Conselho Superior do 

Ministério Público, ainda que a recomendação do órgão superior se mostre conveniente para a 

atuação uniforme
279

, sendo decorrência de tal princípio muito mais a proteção da consciência 

jurídica de cada membro em face de outros integrantes da mesma instituição, do que um 
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fundamento para atuação desvinculada da tese exposta na inicial, ainda que subscrita pelo 

mesmo agente. 

A melhor explicação para embasar o papel assumido pelo Ministério Público é sua 

missão constitucional de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, prevista no caput do art. 127 da Lex Mater. Teori Zavaski, 

examinando o dispositivo em comento, indaga se ele contém carga de eficácia por si só 

suficiente para legitimar o Ministério Público a exercer as atribuições ali previstas, concluindo 

ser a resposta positiva, já que os preceitos constitucionais são obrigatórios, cuja observância e 

aplicação é dever de todos, exaurindo-se deles todo o potencial de eficácia que seja 

possível
280

.  

Partindo-se, assim, da premissa de que o art. 127 da CF é auto-suficiente, completo, 

apto a, desde logo, irradiar todos os efeitos, há de se concluir que o Ministério 

Público está constitucionalmente legitimado a utilizar de todos os instrumentos 

necessários ao adequado desempenho da incumbência, do poder-dever, de promover 

a defesa dos interesses sociais. Isto inclui, por certo, sua habilitação para manejar 

também os instrumentos processuais, se preciso for, de modo a que suas atribuições 

sejam exauridas às últimas consequências. Seria inimaginável supor que o dever de 

defesa – imposto ao Ministério Público pelo Constituinte – fosse limitado a 

providências extrajudiciais. 

Em suma: o art. 127 da CF contém, também, norma de legitimação processual
281

. 

 

Desse modo, percebe-se que se encontra verdadeiramente entranhado no cerne da 

própria instituição o dever de agir permanentemente comprometido com o sucesso do Estado 

Democrático de Direito, independentemente de previsão normativa infraconstitucional 

expressa, de maneira que o pronunciamento ministerial há de ser sempre a favor da correta 

aplicação do direito em cada caso concreto, mesmo que seja ele próprio o demandante e ainda 

que a tese autoral tenha de sucumbir no curso da demanda.  

Corroborando, Humberto Dalla salienta que sequer é possível considerar qualquer 

participação do Ministério Público apenas como parte em um processo, sendo certo que todas 

as vezes em que oficiar como órgão agente, ele estará atrelado à sua função fiscalizadora, 

agindo simultaneamente como fiscal da lei
282

. O autor assinala, em linguagem direta: 

 

Modernamente vem se entendendo que, mesmo nas hipóteses em que o Ministério 

Público participa do processo como parte, ele também o faz como fiscal da lei. A 

participação do M.P. como parte não acarreta a impossibilidade de, simultaneamen-

te, agir o Parquet como fiscal da lei. 
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Hoje, portanto, não é mais possível considerar-se qualquer participação do 

Ministério Público apenas como parte em um processo. Na verdade, é certo que 

todas as vezes em que o Ministério Público atuar como órgão agente, ele estará atre-

lado à sua função fiscalizadora, até mesmo por obediência ao objetivo precípuo que 

lhe é atribuído pelo art. 127, caput, da Constituição Federal
283

. 

 

Cândido Rangel Dinamarco salienta que ser parte não significa ser necessariamente 

parcial, mas sim sujeito do processo, com a titularidade e gozo de situações ativas e passivas 

inerentes a esta, quer postulando para si, para outrem ou em benefício direto da comunidade, 

de modo que a imparcialidade não compromete o conceito de parte, destacando haver um 

mero jogo de palavras similares e etimologicamente ligadas a uma origem comum
284

. 

Nesse contexto, vem ganhando espaço no cenário científico a visão de não mais 

adjetivar a condição de parte assumida pelo Ministério Público, uma vez que, do ponto de 

vista técnico, parte é sujeito processual que figura em um dos polos da relação jurídica 

processual. É uma posição jurídica de quem pede em seu próprio nome a prestação 

jurisdicional do Estado ou, ainda, aquele em face de quem tal pedido é formulado, como bem 

delineado por José de Albuquerque Rocha
285

.  

Não há que se fazer confusão entre a noção de parte com a de sujeito interessado 

meramente na vitória, até porque o representante ministerial que, por paixão ou ideologia, 

insistir em pugnar por um resultado que ele próprio sabe e reconhece como juridicamente 

incorreto, estará, em última análise, traindo o propósito maior que justifica a própria 

existência da instituição.  

Assim, a atuação ministerial como órgão agente não necessita de adjetivação, seja no 

âmbito do processo penal, ou ainda no do processo civil
286

. Agirá como parte, e apenas isso, 

nas hipóteses em que couber, sem qualificações desnecessárias. O que efetivamente importa é 

agir em consonância com a destinação constitucional que lhe fora conferida. 

 

5.1.2 O Ministério Público como órgão interveniente 

 

O Código de Processo Civil de 1973 prevê, no seu artigo 82
287

, que, na condição de 

custos legis, o Ministério Público deve intervir em todas as causas envolvendo interesses de 
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incapazes, concernentes ao estado da pessoa, poder familiar, tutela, curatela, interdição, 

casamento, declaração de ausência, disposições de última vontade e que envolvam litígios 

coletivos pela posse da terra rural. O mesmo enunciado normativo ainda acrescenta a 

obrigatoriedade de atuação ministerial em todas as demais causas em que há interesse público 

evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.  

Além das hipóteses acima, diversos outros dispositivos legais exigem a intervenção 

ministerial na causa, a exemplo dos conflitos de competência
288

, da ação de usucapião
289

 e dos 

procedimentos de jurisdição voluntária
290

, sem esquecer as leis especiais que também 

reclamam tal atuação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente
291

, a Lei da Ação Civil 

Pública, nos casos em que não for autor
292

, e o Estatuto do Idoso
293

. 

O novo Código de Processo Civil
294

 apresenta inovações moderadas no tocante à 

atividade interventiva. A primeira delas consiste na denominação fiscal da ordem jurídica, em 

superação ao clássico fiscal da lei, aproximando-se da nomenclatura constitucional. Outra 

novidade está na revogação das hipóteses inseridas no art. 82, inciso II, do CPC de 1973, 

acima mencionado. O novo Diploma regulamenta de forma mais genética que será o 

Ministério Público intimado a intervir nas causas envolvendo interesse público ou social, de 

incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana
295

, no prazo de 30 dias, o qual, 

se findar sem oferecimento de parecer, autorizará o juiz a requisitar os autos e dar andamento 

ao processo, independentemente de manifestação
296

.  

Não paira qualquer dúvida sobre a possibilidade jurídica do legislador ordinário 

estatuir novas hipóteses de intervenção ministerial, desde que não corrompam a natureza 

constitucional dada ao órgão, ou seja, desde que não se distancie da destinação prevista na Lex 

Mater para a instituição, como preconiza o já mencionado inciso XI do art. 129, o que 

autoriza a conclusão de que ao Legislativo não é dado conferir funções atípicas ao Ministério 

Público.  

Expressamente, a atuação como órgão interveniente não consta do rol de atribuições 

constitucionais do Parquet. Alguns autores enxergam na defesa da ordem jurídica o 
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fundamento para atuação interventiva, como Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos
297

 e Hugo 

Nigro Mazzilli
298

. A base constitucional apontada como ratio essendi do mister interventivo, 

no entanto, mostra-se duvidosa. Isso porque a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, foi conferida à própria 

instituição, que não pode dela se furtar sob o pretexto de que a natureza de sua atuação no 

processo é diferenciada, ora como parte, ora como fiscal. Em qualquer hipótese ou posição, o 

agir ministerial permanece comprometido com os desígnios constitucionais que animam sua 

participação no processo.  

A tarefa outorgada pelo já citado art. 127, caput, da Constituição Federal permite que 

o Poder Legislativo estabeleça, em muitos casos, como operacionalizar o funcionamento do 

órgão, mas isso não implica atribuir missão oposta àquela prevista no Texto Constitucional. 

Desse modo, quando não for parte no processo, mas presente o interesse público justificador, 

o Ministério Público há de intervir, preservando os valores insculpidos na Carta Magna.  

Justamente por isso, mostra-se inevitável oferecer resistência ao posicionamento 

acolhido por José Galvani Alberton
299

, para quem a manifestação do Ministério Público, 

atuando como fiscal da lei em feitos relacionados a direitos individuais indisponíveis, 

obrigatoriamente há de ser favorável à parte titular desse direito.  

Antônio Cláudio da Costa Machado, a propósito, aduzindo que a atividade de 

fiscalização pressupõe um equilíbrio entre as partes a fim de justificar a liberdade opinativa, 

sequer reconhece, na intervenção fundada em razão da presença de incapaz, uma autêntica 

atuação imparcial do fiscal da lei, pois o equilíbrio necessário aqui seria inexistente, de modo 

que a lei teria ligado o Ministério Público aos interesses do hipossuficiente para defendê-lo
300

. 

Hugo Nigro Mazzilli também vincula a atuação interventiva ao interesse, sob o 

argumento da natureza protetiva de tal intervenção. Com fulcro nesse raciocínio, aliás, caberia 

ao Parquet contestar em proveito do incapaz, como forma especial de assistência ao litigante, 

vedada a iniciativa de impulso processual em favor da parte adversa, maior e capaz, 

preservando, porém, a liberdade de opinião
301

. 

Com a devida vênia, há de se verificar que nem mesmo quando atua como parte é 
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possível subtrair do órgão ministerial sua liberdade de compreensão jurídica do caso, não se 

justificando – ainda que lastreado em respeitável doutrina – o entendimento no sentido de que 

a consciência do membro estaria submetida à defesa irrestrita da pretensão almejada pelo 

hipossuficiente.  

Reforçando a ideia de que o Ministério Público sempre defende os mesmos 

interesses e mantém incólume sua independência de convicção jurídica, o novo Código de 

Processo Civil agora expressa que os motivos de impedimento e suspeição dos juízes 

aplicam-se aos membros da instituição, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos 

imparciais do processo
302

, sem fazer qualquer ressalva sobre atuação como parte ou fiscal, 

como na pretérita codificação
303

, deixando implícito que, em qualquer hipótese, o 

pronunciamento ministerial deverá estar cercado da necessária imparcialidade.  

Em verdade, insuperável seria a contradição de se instituir um defensor da ordem 

jurídica e do Estado Democrático de Direito, porém obrigado a se pronunciar em favor de um 

interesse antijurídico, exclusivamente porque titularizado por incapaz. O Superior Tribunal de 

Justiça, a propósito, já enfrentou o tema, garantindo a preservação da necessária liberdade de 

opinião do órgão ministerial
304

.  

Rejeitando a divisão da atuação interventiva entre fiscal imparcial e fiscal assistente, 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro observa se tratar da reprodução do mesmo equívoco daqueles 

que pretendem adjetivar a atuação do Ministério Público como parte, de maneira que o 

Parquet interveniente pode se pronunciar desfavoravelmente ao destinatário da norma 

protetiva, havendo limites, todavia, para certos atos, notadamente o interesse recursal, que 

deixaria de existir na hipótese de sentença favorável ao incapaz
305

. Demonstra o autor, assim, 

que tem enfrentado o tema da forma que melhor se adapta à configuração constitucional do 

Ministério Público. 

Logo, há de se compreender que a atuação ministerial como órgão interveniente, 

embora a causa do seu chamamento possa ser diversa, exige sempre a postura de custos iuris, 

comprometido com a destinação constitucional que lhe fora conferida, a qual não dispensa a 

busca constante pela correta aplicação do direito. 
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5.2  DIREITOS E INTERESSES PROTEGIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O agigantamento do Ministério Público ocorrido após vigência da Constituição da 

República de 1988 foi notável. Não apenas pela promulgação da Lex Mater, mas, sobretudo, 

pela transformação da realidade prática vivenciada desde então, propiciando à sociedade 

brasileira a oportunidade de assistir uma das maiores evoluções institucionais de que se tem 

notícia. Esta guinada evolutiva, aliás, teve um impacto inédito no cenário jurídico, mesmo em 

se reconhecendo que, nos textos anteriores, já havia uma escalada progressiva de prestígio da 

instituição.  

Assim, a própria Constituição passou a atribuir ao Parquet, textualmente, a 

incumbência de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
306

, o 

que talvez tenha potencializado o entusiasmo dos estudiosos com o desenvolvimento de um 

órgão dotado de independência similar à magistratura, porém voltado para a efetivação dos 

mais relevantes direitos consagrados na Lei Maior sem as amarras da inércia jurisdicional, 

mas, ao revés, incumbido do poder de iniciativa para promover a solução entre o descompasso 

da realidade fenomenológica e o ideal jurídico, de modo que a doutrina se empenhou no 

exame desse novo Ministério Público em sincronia com sua atuação pertinente aos assim 

chamados direitos transindividuais.  

Evitando a fluidez que o significado de tais termos pudessem trazer, o legislador 

ordinário resolveu conceituar os interesses ou direitos difusos como os transindividuais de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato, enquanto os coletivos seriam os transindividuais de natureza 

indivisível, titularizados por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 

parte contrária por uma relação jurídica base, sem olvidar também os chamados interesses ou 

direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum
307

. 

 

Ao contrário do que sempre se entendeu quanto aos conflitos intersubjetivos de 

cunho individual, os interesses difusos, por definição, não comportam atribuição a 

um titular definido, em termos de exclusividade: eles constituem a reserva, o arsenal 

dos anseios e sentimentos mais profundos que, por serem necessariamente referíveis 

à comunidade ou a uma categoria como um todo, são insusceptíveis de apropriação a 

título reservado. Do fato de se referirem a muitos não deflui, porém, a conclusão de 

que sejam res nullius, coisa de ninguém, mas, ao contrário, pertencem 

indistintamente, a todos; cada um tem título para pedir a tutela de tais interesses. O 

que se afirma do todo resta afirmado de suas partes componentes. 

De outro lado, não é possível “enquadrar” tais interesses em contornos precisos, 
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devido à própria extensão do objeto e à indeterminação dos sujeitos a eles afetos: 

garantia de emprego; defesa da ecologia, tutela do consumidor; defesa da qualidade 

de vida etc.
 308

 

 

O interesse coletivo, no magistério de Mazzilli
309

, em sentido amplo constitui 

sinônimo dos interesses metaindividuais, mas em sentido estrito diferem dos difusos pela 

origem, pois seus titulares são determinados ou determináveis, ligados pela mesma relação 

jurídica base, como na ilegalidade de cláusula contratual envolvendo contrato de adesão.  

Por sua vez, Teori Zavascki observa, quanto aos direitos individuais homogêneos, 

que a homogeneidade não é característica intrínseca desses direitos subjetivos, não alterando 

nem comprometendo a essência individual, mas decorre de uma visão do conjunto de tais 

direitos materiais, identificando pontos de afinidades e semelhanças entre eles para lhes 

conferir um agregado formal próprio, apto a permitir e recomendar sua defesa conjunta
310

. 

Não se pode esquecer, entretanto, que a missão constitucional do Ministério Público 

na tutela dos direitos individuais indisponíveis também encontra assento no Texto Magno e, 

ao lado dos interesses sociais, constitui espécie do gênero interesse público, cuja presença é 

imprescindível para justificar, por exemplo, a intervenção ministerial em um determinado 

processo.  

Neste particular, é preciso consignar, de plano, que a doutrina faz referência à 

distinção estabelecida pelas lições de Renato Alessi, que, segundo André de Vasconcelos Dias, 

teria sistematizado a conceituação engendrada por Carnelutti e Piccardi, surgida em meados 

do século passado, no contexto do pós-guerra, em uma Itália ainda marcada por estruturas 

fascistas, identificando o interesse público primário com o do bem comum da coletividade, 

enquanto o secundário seria o interesse meramente da Administração
311

, cumprindo registrar o 

posicionamento do articulista, discordando da diferenciação histórica: 

 

Eis, então, o ponto axial dessa doutrina: não existem dois tipos de interesses 

públicos – uns, da coletividade, outros, dos entes públicos. Apenas os primeiros são 

interesses públicos; os demais, somente em tese concebíveis, sequer de interesses 

podem ser designados, porquanto o Estado tem por fim a serventia ao bem comum. 

Significa dizer: não há interesses dos entes estatais qualitativamente diversos dos 
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interesses da sociedade. 

Em conclusão: somente o interesse da coletividade (interesse público primário) se 

qualifica como interesse público. Tudo o mais é rotunda nugacidade, ressoando a 

instigante proposição de Wittgenstein: “Aquilo de que não se pode falar, deve-se 

calar.”
 312

 

 

Para a maioria, no entanto, diz-se interesse público secundário o que decorre da 

condição de sujeito de direito do Estado, abrangendo os seus direitos patrimoniais. Consiste, 

na verdade, no que Giannini, citado por Alice Maria Gonzalez Borges, classifica como 

referente à pessoa jurídica pública como tal, em sua qualidade de sujeito de direitos
313

, não 

coincidindo necessariamente com o interesse da sociedade. 

Apesar de ser noção originária do Direito Constitucional Administrativo, o fato é que 

a importação do conceito de interesse público primário, como contraposição ao conceito do 

interesse meramente patrimonial da Administração Pública, para o âmbito do Direito 

Constitucional Processual, especialmente no bojo das demandas de caráter cível, serve de 

norte para se identificar a causa justificadora da intervenção ministerial. Nesse contexto, 

deve-se compreender que o interesse público que autoriza o ofício do Ministério Público no 

processo civil é o primário, correspondente, portanto, aos interesses sociais e individuais 

indisponíveis previstos na Constituição Federal.  

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já conta com valiosos 

precedentes, merecendo destaque um julgado da Primeira Seção onde consta justamente que o 

interesse público que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à 

simples presença de ente público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse 

público secundário ou interesse da Administração), exigindo que o bem jurídico tutelado 

corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário): 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.  AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PROPOSTA POR ENTE PÚBLICO. 

INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 

1. A interpretação do art. 82, II, do CPC, à luz dos arts. 129, incisos III e IX, da 

Constituição da República, revela que o "interesse público" que justifica a 

intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente 

público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário 

ou interesse da Administração). Exige-se que o bem jurídico tutelado corresponda a 
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um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário). 

2. A causa de pedir ressarcimento pelo ente público lesionado, considerando os 

limites subjetivos e objetivos da lide, prescinde da análise da ocorrência de ato de 

improbidade, razão pela qual não há falar em intervenção obrigatória do Ministério 

Público. 

3. Embargos de divergência providos para, reformando o acórdão embargado, dar 

provimento ao recurso especial e, em consequência, determinar que o Tribunal de 

origem, superada a nulidade pela não intervenção do Ministério Público, prossiga no 

julgamento do recurso de apelação.
314

  
 

O mesmo raciocínio foi incorporado pelo novo Código de Processo Civil, ao prever 

expressamente que a simples presença da Fazenda Pública no feito não é motivo suficiente 

para ensejar intervenção do Parquet
315

. A distinção tem relevância jurídica e, ainda, auxiliou 

na transformação histórica institucional, na medida em que evitou, no nosso país, a 

possibilidade do uso do Ministério Público em conluio com o aparato burocrático-

administrativo estatal, fomentando, paralelamente, o desenvolvimento que culminou no perfil 

atualmente vislumbrado.  

A propósito, pondera Pedro Porto: 

 

Em poucas hipóteses, fora da atribuição penal, o Ministério Público atuava como 

órgão agente, a regra, neste caso, era atuação como órgão interveniente.  

Entretanto, como o legislador não definiu interesse público, nem deixou tal mister 

para leis posteriores, a partir de 1973, quando o autoritarismo militar engendrou 

mais desconfiança contra o governo, o Ministério Público soube defender a tese de 

que a noção de interesse público era mais ampla que o interesse da administração 

estatal, compreendendo o interesse social, por vezes, até confrontado pelo interesse 

da administração pública. Ademais, partindo-se da premissa de que pudessem existir 

interesses sociais diversos dos interesses do governo, a sociedade brasileira, pouco 

organizada e recém engatinhando seus primeiros passos democráticos, era um titular 

de direitos que demandavam proteção especial, como os incapazes do art. 81, I, do 

CPC. 

Esta alegada incapacidade social – por falta de organização comunitária – para 

defender interesses comuns era outra razão para uma atuação ministerial mais ativa 

em prol do interesse público, situando-se aqui o ponto de inflexão na virada histórica 

do Ministério Público rumo à almejada posição de tutor dos interesses – difusos e 

coletivos – da sociedade. 

Assim é que, na história institucional do Ministério Público, conceitos bastante latos 

como interesse público, qualidade da parte e interesse indisponível, inicialmente, 

restritos, respectivamente, às ideias de interesse da administração pública e interesse 

de incapazes passam a significar interesses da sociedade.
316  

 

Logo, uma vez presente o interesse da sociedade, seja este caracterizado pela defesa 

de valores diretamente relacionados à coletividade ou mesmo a interesse individual dotado de 
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relevância singular a ponto de impedir que o particular dele possa dispor, há espaço para a 

atuação ministerial, com os contornos a serem estabelecidos legal e cientificamente, sendo 

importante ter em mente que, no tocante aos últimos, há necessidade de uma reflexão em 

apartado. 

 

5.3 OS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS SOB A TUTELA MINISTERIAL 

 

Muito se tem discutido sobre a prioridade que o Ministério Público deve conferir aos 

chamados direitos difusos e coletivos. Humberto Dalla registra não adotar o posicionamento 

de defender uma legitimação ativa para o Parquet em ações individuais, justificando que o 

fenômeno ocorre, hoje em dia, em razão da falta de sistematização legislativa e por causa de 

um forte apelo de alguns segmentos da sociedade, sendo entendimento do autor que o 

Ministério Público deve ser voltar cada vez mais à tutela dos direitos coletivos lato sensu
317

. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, em contundente tom crítico, Millen Castro 

Medeiros de Mora e Márcio Soares Berclaz salientam que a estrutura organizacional do 

Ministério Público encontra-se à beira do colapso, de modo que a instituição precisa superar o 

modelo demandista, baseado no mero agente processual, bem como de um choque 

paradigmático de revisão e reformulação de conceitos e práticas, com a desoneração e 

desapego de atividades perfeitamente dispensáveis para bem exercer o papel de ombusdman, 

de modo que a releitura das atribuições ministeriais, a partir de um processo de filtragem 

constitucional capaz de extirpar a atuação do Promotor de Justiça de intervenções obsoletas 

não deixa escapar do foco coletivo nem mesmo a defesa dos interesses individuais 

indisponíveis
318

.    

Ocorre que o intuito de excluir a legitimidade ministerial para a defesa dos direitos 

individuais indisponíveis, objetivo que parece implícito nas colocações acima, esbarra na 

expressa determinação constitucional. O multicitado art. 127, caput, da Lei Maior está longe 

de ser uma mera recomendação. A hermenêutica constitucional, o neoconstitucionalismo, o 

pós-positivismo ou quaisquer outros fenômenos acadêmicos de enorme sucesso na 

contemporaneidade, por mais relevantes que tenham sido suas contribuições para o 
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desenvolvimento da ciência jurídica, não podem ter sua própria essência distorcida, 

artificialmente forçada, exageradamente esticada, para atender a desejos de categorias ou de 

grupos majoritários. 

Lenio Streck, ao discorrer sobre o problema da ponderação e o ativismo-

decisionismo, alerta estar convicto que, se o pós-positivismo tem sido considerado o principal 

elemento diferenciador do neoconstitucionalismo, a ponderação acabou por se transformar no 

grande obstáculo ao próprio neoconstitucionalismo, sobretudo quando se percebe que, do 

modo como vem sendo aplicada, ponderação e discricionariedade são faces da mesma moeda, 

não passando daquilo que Phillipp Heck chamava de sopesamento, na chamada 

Jurisprudência dos Interesses. E tais elementos, a ponderação e a discricionariedade judicial, 

na concepção do autor, não são democráticos
319

.  

Já se estabeleceu no item  3.3 que a ponderação, conforme a linha doutrinária 

seguida nesta pesquisa, guarda compatibilidade com a ordem constitucional democrática, 

sendo obviamente necessário alcançar a objetividade possível na sua aplicação, naturalmente 

excepcional e restrita aos chamados casos difíceis. Ainda que não se observe inteiramente as 

posições estrangeiras acerca do assunto, o fato é que a preocupação com o arbítrio 

interpretativo não deve se voltar inteiramente contra o método em si mesmo, uma vez que não 

há qualquer garantia, nem mesmo histórica, de que métodos alternativos não descambem, de 

uma forma ou de outra, para o mesmo subjetivismo que se deseja combater.  

Em verdade, os próprios aplicadores do Direito, muitas vezes, não resistem à 

tentação de encontrar soluções criativas, por assim dizer, para problemas que entendem de 

grande monta, sejam eles sociais ou institucionais. Ocorre que a textura aberta dos enunciados 

contidos na Constituição não se confunde com uma autorização para o exercício do mero 

subjetivismo ou arbítrio, presente sempre que a conclusão alcançada é estranha ao próprio 

texto constitucional
320

. Este, aliás, é justamente o tipo de postura que autoriza críticas ao 

processo de interpretação, quando, em verdade, o respeito aos limites do próprio comando 

constitucional é obrigação do intérprete. Assim, vale anotar que a deficiência da atividade 

jurídica, a qual muitas vezes percorre uma direção ideológica, calcada mais na vontade de 
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quem interpreta do que no legítimo sentido que poderia ser dado ao enunciado normativo 

constitucional, exige o franco combate por parte de quem se compromete efetivamente com a 

supremacia da Lei Maior
321

. E é assim que deve ser observado o tópico destinado a perscrutar 

sobre a tutela ministerial dos interesses individuais indisponíveis. 

 

5.3.1 O interesse individual indisponível e o Ministério Público como órgão agente 

 

Grandes foram os poderes outorgados ao Parquet pela Constituição da República, 

mas a mesma Lei Suprema também depositou imensa expectativa na instituição, incumbindo-

lhe de uma gama impressionante de funções e responsabilidades. As dificuldades porventura 

existentes para a concretização dos desígnios emoldurados pelo constituinte devem ser 

superadas através de complexas decisões de gestão e organização administrativa, jamais com 

abdicação de tarefas expressas no corpo da norma constitucional, que claramente optou por 

conferir à lei a oportunidade até mesmo de ampliar o rol de atribuições ministeriais
322

, mas 

não autorizou o legislador ordinário, ou o intérprete, a abolir qualquer delas.  

Outra, no entanto, passa a ser a perspectiva voltada a dimensionar a forma dessa 

tutela pelo Ministério Público. Fixar diretrizes sobre o que efetivamente constitui interesse 

individual indisponível, com aptidão para atrair a proteção ministerial, mostra-se como 

alternativa viável para aumentar a eficiência e preservar a observância do comando 

constitucional, revelando seu real significado tanto através da atividade interpretativa dos 

órgãos de aplicação do direito, quanto pelas escolhas legislativas a respeito da legitimidade ad 

causam, desde que reverenciem o Texto Magno.  

E é neste último aspecto onde se constata a constitucionalidade de dispositivos legais 

prevendo exatamente a possibilidade de ajuizamento, pelo Ministério Público, de ações 

voltadas para a defesa de direitos individuais indisponíveis, mormente quando circunstâncias 

e condicionamentos à legitimidade são fixados para evitar que se interprete como ilimitada a 
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sua atuação. Como exemplos mais evidentes, vale lembrar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Lei da Averiguação Oficiosa de Paternidade. 

No primeiro caso, a legislação preconiza a legitimidade do Ministério Público para 

promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição e designação de curador 

especial, além de agir como substituto processual do idoso em situação de risco, definida esta 

como sendo a hipótese de lesão ou ameaça de violação aos direitos de idosos por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 

entidade de atendimento, ou ainda em razão da condição pessoal do ancião
323

. 

Com relação a crianças e adolescentes, no entanto, percebe-se que as mesmas 

limitações não são feitas de forma expressa pelo Estatuto
324

, de tal sorte que a Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando os diversos posicionamentos que se conflitavam 

na própria Corte relacionados com a legitimidade para a ação de alimentos, fixou as teses de 

que o Ministério Público pode promovê-la em favor de criança ou adolescente, 

independentemente do exercício do poder familiar dos pais, de situação de risco ou de 

questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública no local
325

.  

Quanto à legitimidade ad causam para a investigação de paternidade, a Lei nº 

8.560/92, as observações foram consignadas no item 5.4 infra.  

Logo, a proteção do interesse individual indisponível prevista na Constituição da 

República pode ser modelada pelo Poder Legislativo, estabelecendo hipóteses de legitimação 

para agir, bem como dimensionada pelo trabalho dos intérpretes, no sentido de não violar a 

destinação constitucional do órgão. Porém, as conveniências políticas ou de funcionamento de 

uma instituição não podem servir de subterfúgio para interpretações distantes do texto 

constitucional, a ponto de se concluir que a Constituição quer dizer o contrário do que 

efetivamente diz, sob pena da função interpretativa se converter em ato de arbitrariedade que 

afronta a própria Lei Maior.  
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5.3.2 O interesse individual indisponível e o Ministério Público como órgão 

interveniente 

 

A atuação interventiva, principalmente com a revogação das hipóteses inseridas no 

art. 82, inciso II, do CPC de 1973, mantém acesa a discussão sobre a noção do interesse 

público como causa para intervenção do custos iuris.  

João Câncio de Mello Júnior realça ser claro e evidente que a tarefa de precisar o 

conceito de interesse público envolve a chamada interpretação constitucional, concluindo pela 

sua estatura de conceito aberto ou indeterminado, vislumbrando-o como as aspirações ou 

vantagens licitamente almejadas pela sociedade, cuja noção é historicamente variável e 

flexível
326

. 

Teori Zavaski observa que o preceito constitucional conferindo ao Ministério Público 

a defesa dos interesses sociais é, em tudo, semelhante à previsão legal que atribui ao mesmo 

órgão função interventiva quando houver interesse público, para destacar, mais adiante, com 

base no magistério de J. J. Calmon de Passos, ser o interesse cuja tutela é julgada oportuna 

para o progresso material e moral da sociedade
327

.  

Rodolfo de Camargo Mancuso realça o sentido amplo do interesse social como sendo 

aquele que concerne à maioria da sociedade civil, o que ela entende por bem comum ou a 

tutela daqueles valores e bens mais elevados, espontaneamente escolhidos por essa sociedade 

como sendo os mais relevantes
328

. 

Hugo Nigro Mazzilli vai além e introduz o assunto já observando que a expressão 

interesse público ora se evidencia pela natureza da lide, ora pela qualidade das partes 

envolvidas. No último caso, a relação jurídica contemplada no processo não é, em si mesma, 

indisponível, mas um dos titulares não tem plena disponibilidade dos próprios interesses
329

.  

De fato, como lembra Dinamarco, o interesse público resguardado pelo Ministério 

Público não é o puro e simples interesse da sociedade no correto exercício da jurisdição, 

senão o encargo de cuidar para que, mediante o processo e a jurisdição, certos valores 
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recebam tratamento adequado
330

. 

Dessa maneira, nem sempre a ideia de interesse público, que norteia a atuação do 

Parquet como órgão interveniente, será limitada aos chamados interesses da sociedade 

coletivamente considerada, porquanto, em algumas hipóteses, pode ser um interesse em si 

mesmo disponível, mas que passa a lograr a nota de indisponibilidade em função de seu 

titular, cuja circunstância especial instiga o Direito a conceder um tratamento de maior 

proteção, sendo típico o exemplo da presença de interesse de incapaz no processo.  

Internamente, o Ministério Público vem discutindo, há bastante tempo, sobre os 

contornos da sua atividade como fiscal da ordem jurídica. O Conselho Nacional do Ministério 

Público havia expedido a Recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, reconhecendo a 

necessidade de racionalizar a intervenção do Ministério Público no processo civil, 

notadamente em função da utilidade e efetividade da referida intervenção em benefício dos 

interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis, reorientando a atuação ministerial em 

respeito à evolução institucional e ao perfil traçado pela Constituição da República, que 

prioriza a defesa de tais interesses na qualidade de órgão agente
331

, conferindo manifesta 

primazia à atuação ministerial como parte, relegando a segundo plano o tradicional papel 

fiscalizatório. 

Com efeito, o Colegiado proclamava, salientando respeitar a independência funcional 

de cada membro, a desnecessidade de intervenção em inúmeras hipóteses, todas elencadas no 

art. 5º da mencionada Recomendação, merecendo destaque, para evitar a referência integral 

ao dispositivo regulamentar, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, as 

habilitações para o casamento, várias questões de registros públicos, alimentos, divórcio e 

dissolução de união estável sem interesse de incapazes, a ação de indenização decorrente de 

acidente do trabalho, as ações em que sejam partes a Fazenda ou Poder Público com interesse 

meramente patrimonial, a assistência à rescisão de contrato de trabalho e a intervenção em 

mandado de segurança.  

Ocorre que, recentemente, tal ato regulamentar foi revogado pela Recomendação n. 

34, de 05 de abril de 2016
332

. O novo regramento leva em consideração a recente vigência do 

novo Código de Processo Civil e adota uma nova forma de disciplinar a matéria. Consigna 
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expressamente que o Ministério Público deve priorizar os temas de relevância social, 

limitando sua atuação nos casos em que esta não se verifique, mas, ao invés de enumerar os 

casos onde o representante ministerial pode declinar de sua intervenção, dispõe: 

 

Art. 5º Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de 

relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos:  

I – ações que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por lei;  

II – normatização de serviços públicos;  

III – licitações e contratos administrativos;  

IV – ações de improbidade administrativa;  

V – os direitos assegurados aos indígenas e às minorias;  

VI – licenciamento ambiental e infrações ambientais;  

VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores;  

VIII – os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de 

vulnerabilidade;  

IX – ações relativas ao estado de filiação ainda que as partes envolvidas sejam 

maiores e capazes;  

X – ações que envolvam acidentes de trabalho, quando o dano tiver projeção 

coletiva;  

XI – ações em que sejam partes pessoas jurídicas de Direito Público, Estados 

estrangeiros e Organismos Internacionais, nos termos do art.83, inciso XIII, da Lei 

Complementar nº 75/93, respeitada a normatização interna; 

XII – ações em que se discuta a ocorrência de discriminação ou qualquer prática 

atentatória à dignidade da pessoa humana do trabalhador, quando o dano tiver 

projeção coletiva; 

XIII – ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 

da Constituição da República/88; 

XIV – ações rescisórias de decisões proferidas em ações judiciais nas quais o 

Ministério Público já tenha atuado como órgão interveniente;  

Parágrafo único. Os assuntos considerados relevantes pelo planejamento 

institucional (Art.1º, inciso I) são equiparados aos de relevância social
333

. 

 

Um equívoco que não pode passar despercebido relaciona-se intimamente com o 

inciso IX transcrito, posto que desconsiderou completamente o tratamento científico da 

matéria, na medida em que a indisponibilidade do estado de filiação é relativa, não sendo 

necessária a tutela ministerial dos adultos, que podem, inclusive, recusar o reconhecimento 

ainda que imotivadamente, ou seja, pelo livre exercício da própria autonomia privada, 

consoante já estudado no item 2.3.2.  

De uma forma ou de outra, no aspecto geral, a posição encampada pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, de certa forma, pode ser tida como um pronunciamento 

institucional sobre o que efetivamente significa interesse público primário, para fins de 

informar a atuação ministerial no âmbito do processo civil, com ênfase para a restrição da 

participação interventiva, porém sem qualquer tendência a abdicar da defesa dos interesses 

individuais indisponíveis. 
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Parte da rejeição à atuação do Ministério Público como órgão interveniente é 

injustificada. De um lado, existe a preocupação com o viés político, e não jurídico, desta 

discussão, ao menos sob a ótica de Carlos Ernani Constantino, ao denunciar que determinada 

ala da instituição proclama atuação ministerial somente nas hipóteses em que for necessária a 

promoção de inquéritos civis e de ações civis públicas ou em casos que envolvam direitos da 

sociedade como um todo, mormente naqueles atinentes a interesses difusos e coletivos, 

estando desobrigado de intervir em procedimentos ou processos envolvendo direitos 

individuais, sendo defendido pelo articulista que não se pode negar o interesse público ou 

social na atuação fiscalizatória nos procedimentos de habilitação de casamento, em uma 

separação judicial, envolvendo os acidentados do trabalho e os portadores de deficiências 

físicas ou psíquicas
334

.  

De outra banda, há que se ter em mente, a fim de evitar confusão nociva, que o 

pronunciamento do órgão interveniente em sede de “Parecer” é apenas uma das formas de 

atuação. Com certeza a mais corriqueira, mas não exclusiva.  

Até mesmo no CPC de 1973, há regra estabelecendo que, na condição de fiscal, 

poderá o representante ministerial juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência 

e requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade
335

, o que não 

difere muito da nova codificação, ao prever que o órgão poderá produzir provas, requerer as 

medidas processuais pertinentes e recorrer
336

, sendo que o novo texto foi produzido de forma 

até mais abrangente, do ponto de vista gramatical. 

A juntada de documentos certamente vai além da simples cota ou requerimento de 

diligência pelo Judiciário, demandando, às vezes, diligências extraprocessuais, sempre que se 

mostrem necessárias ao resguardo do interesse público primário. Para a oitiva de uma 

testemunha, tem-se tanto a indicação de alguém referido por outrem no bojo dos autos, como 

também a possibilidade do membro diligenciar extraprocessualmente a fim de localizar 

pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos. Também é lícito ao órgão 

ministerial, em ações versando sobre alimentos para criança ou adolescente, por exemplo, 

mesmo não figurando a instituição na condição de autora, postular pela juntada de 

informações sobre a capacidade econômica dos envolvidos, tanto aquelas obtidas pelo próprio 

custos iuris, quanto outras dependentes de atuação judicial, incluindo aí as excepcionais 

quebras dos sigilos bancário e fiscal.  
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Marinoni e Mitidiero lecionam que a indicação legal sobre as medidas possíveis ao 

Parquet no CPC de 1973 nunca se mostrou exaustiva, sendo lícito ao Ministério Público 

promover o que entender como conveniente à guarda do interesse público primário, desde que 

não amplie o mérito da causa
337

. O entendimento acolhido permite ao órgão ter a iniciativa de, 

por exemplo, propor medidas muitas vezes drásticas no curso de uma demanda, como a 

indicação de terceira pessoa, diversa dos genitores litigantes, para ser guardiã de uma criança, 

quando perceber que os pais não possuem condições de exercer a guarda
338

, ou ainda postular 

pela instauração de incidente de alienação parental
339

. 

Nada impede, aliás, que o exercício da função de fiscal da ordem jurídica possa 

acabar impulsionando uma atuação como parte, fenômeno que já evidencia a complexidade 

do ofício ministerial visualizado em sua integralidade, sendo exemplo típico a interposição de 

ação cautelar incidental para a suspensão do direito de visitação quando, mesmo numa singela 

ação de divórcio, surgem indícios de abuso contra incapaz. Neste caso, aliás, é possível até 

mesmo uma ação inteiramente nova, mas embasada no conhecimento da causa pelo órgão 

interveniente, como a destituição do próprio poder familiar. 

Pode-se dizer, na realidade, que a percepção confundindo o custos iuris com um 

mero parecerista é juridicamente incorreta. Em verdade, a atuação interventiva constitui 

campo fértil para auxiliar na preservação dos direitos individuais indisponíveis, posto que a 

instituição ingressa, por força de lei, em demandas já estabelecidas, tomando conhecimento e 

podendo atuar nos mais diversos aspectos relacionados com os valores que estão dentre os 

mais relevantes para a ordem jurídica. Para tanto, basta um exercício funcional imbuído do 

mais genuíno esforço para garantir a eficiência da atuação como órgão interveniente. 

 

5.4 LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAÇÃO EM DEFESA 

DO DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO 

 

O agir ministerial em prol da preservação de direito individual indisponível, como 

ficou registrado no item 5.3 supra, encontra forte resistência, tanto no âmbito meramente 

institucional, como também em obras doutrinárias e até mesmo na jurisprudência. 

Todavia, não se pode olvidar a existência de contraponto relevante, exibindo intensa 

argumentação científica apta a revelar a necessidade de superação das visões restritivas. Para 
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Robson Renault Godinho e Fredie Didier Jr, a legitimidade do Parquet para demandar na 

condição de substituto processual em defesa de direito individual indisponível sequer 

necessita de previsão infraconstitucional, pois decorre de dispositivo constitucional evidente: 

 

É certo que a substituição processual necessariamente deve ser precedida de 

autorização normativa, mas no caso do Ministério Público existe uma previsão 

constitucional genérica de substituição processual para a tutela de direitos 

individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição). Em nosso atual sistema jurídico, 

toda a legitimidade do Ministério Público decorre diretamente da Constituição, 

inclusive a substituição processual, de modo que nos parece um desvio de 

perspectiva negar a possibilidade de o Ministério Público ajuizar uma ação para a 

garantia de um direito indisponível sob o argumento de inexistir lei ordinária 

autorizativa.
340

  

 

Embora reconheçam os autores que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

acerca do tema tenha se apresentado de forma restritiva, prosseguem na exposição de seu 

pensamento, adjetivando de equivocada e lamentável o posicionamento esposado nos julgados 

que negam a possibilidade do Ministério Público atuar como substituto processual: 

 

A legitimidade do Ministério Público não está condicionada a nenhum fator externo 

que não seja a indisponibilidade do direito. O fato de o menor estar sob o poder 

familiar se mostra irrelevante no particular, especialmente porque, se os pais são 

omissos, é necessária a atuação de um terceiro – no caso, o Ministério Público – 

para que o direito seja adequadamente tutelado. Não é por outro motivo que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 98, II, considera que a situação 

de risco ensejadora de medidas protetivas pode ser caracterizada pela omissão dos 

pais. 

Não deixa de ser curioso observar que o Superior Tribunal de Justiça admite que o 

Ministério Público ajuíze ação de investigação de paternidade cumulada com ação 

de alimentos em favor de menor, estendendo a legitimidade à fase executiva, sem, 

contudo, mencionar a questão do poder familiar, que obviamente se faz presente, 

demonstrando uma incongruência jurisprudencial. 

A partir do momento em que a Constituição confere legitimidade ao Ministério 

Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, é evidente que se trata de 

hipótese de substituição processual decorrente de norma constitucional de eficácia 

plena e aplicabilidade imediata.
341

  

 

Se a Constituição impõe ao Ministério Público a defesa dos chamados direitos 

individuais indisponíveis, sendo o direito à filiação de natureza individual indisponível por 

excelência, quando titularizado por criança ou adolescente, não há sequer como cogitar em 

afastar ou impedir a legitimidade ministerial para propor a respectiva ação. 

O legislador ordinário, através da Lei n. 8.560/92, fixou as diretrizes do 

procedimento administrativo de averiguação oficiosa que, quando não culmina com o 
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reconhecimento paterno, e desde que haja elementos suficientes, acarreta a remessa dos autos 

para o Ministério Público promover a ação mencionada
342

.  

Cuida-se, portanto, de disposição legal expressa que confere ao Parquet mais uma 

incumbência, como não poderia deixar de ser. O Supremo Tribunal Federal, aliás, entendeu 

que a referida legislação, condicionando o exercício do direito de ação ministerial à 

provocação do interessado e diante de evidências positivas, disciplina legitimação decorrente 

da proteção constitucional à família e à criança, bem como da indisponibilidade legalmente 

atribuída ao reconhecimento do estado de filiação, senão vejamos: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PARA AJUIZAR AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

FILIAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA 

PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A Constituição Federal adota a 

família como base da sociedade a ela conferindo proteção do Estado. Assegurar à 

criança o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar pressupõe 

reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade, 

decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3o, 4o, 5o e 7o; 227, § 

6o). 2. A Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a 

defesa dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras 

atribuições prescritas em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional 

(CF, artigos 127 e 129). 3. O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da 

pessoa humana e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o 

reconhecimento da família, razão pela qual o estado de filiação é direito 

indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força 

impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria (Estatuto da 

Criança e do Adolescente, artigo 27). 4. A Lei 8560/92 expressamente assegurou ao 

Parquet, desde que provocado pelo interessado e diante de evidências positivas, a 

possibilidade de intentar a ação de investigação de paternidade, legitimação essa 

decorrente da proteção constitucional conferida à família e à criança, bem 

como da indisponibilidade legalmente atribuída ao reconhecimento do estado 

de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de caráter patrimonial que 

determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para assegurar a 

sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não reconhecimento 

voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai. 5. O direito à intimidade não 

pode consagrar a irresponsabilidade paterna, de forma a inviabilizar a imposição ao 

pai biológico dos deveres resultantes de uma conduta volitiva e passível de gerar 

vínculos familiares. Essa garantia encontra limite no direito da criança e do Estado 

em ver reconhecida, se for o caso, a paternidade. 6. O princípio da necessária 

intervenção do advogado não é absoluto (CF, artigo 133), dado que a Carta Federal 

faculta a possibilidade excepcional da lei outorgar o jus postulandi a outras pessoas. 

Ademais, a substituição processual extraordinária do Ministério Público é legítima 

(CF, artigo 129; CPC, artigo 81; Lei 8560/92, artigo 2º, § 4º) e socialmente relevante 

na defesa dos economicamente pobres, especialmente pela precariedade da 

assistência jurídica prestada pelas defensorias públicas. 7. Caráter personalíssimo do 

direito assegurado pela iniciativa da mãe em procurar o Ministério Público visando a 

propositura da ação. Legitimação excepcional que depende de provocação por quem 

de direito, como ocorreu no caso concreto. Recurso extraordinário conhecido e 

provido.
343

 (grifo nosso) 
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Em seu voto, o relator destacou que a indisponibilidade de certos direitos não decorre 

da natureza da relação jurídica subjacente, seja privada ou pública, mas sim da importância 

social de tais relações, que constitui interesse público relacionado à preservação do bem 

comum e estabilidade das relações sociais, de maneira que ao Estado se reconhece não apenas 

o direito, mas o dever de tutelá-los.
344

 Contudo, acabou estabelecendo como essencial a 

iniciativa da genitora para provocar o órgão ministerial, recusando ao último a legitimação 

ampla e absoluta, impedindo-o de agir ex officio e promover uma verdadeira devassa social 

em busca dos pais de filhos havidos fora do casamento e não reconhecidos voluntariamente, 

assegurando-lhe apenas a legitimidade em situação específica, prevista e autorizada pela 

legislação ordinária. Destacou, por fim, a ausência de Defensoria Pública no local da ação, 

embora tenha julgado desnecessária essa condição para o caso concreto. 

Nos debates, somente o Ministro Cezar Peluso se pronunciou pela legitimação 

extraordinária do Ministério Público com força o suficiente para suprir as omissões das mães, 

como representantes legais, pois o Ministro Sepúlveda Pertence enxergou um virtual conflito 

de atribuições entre Parquet e Defensoria Pública, evocando, desse modo, a tese do processo 

de inconstitucionalização anteriormente preconizado pela Suprema Corte na questão da 

legitimidade para a ação civil ex delicto, ou seja, julgados que levaram em conta a ausência de 

Defensoria Pública para o caso concreto, resultando numa legitimidade preservada em razão 

dessa carência, mas susceptível ao gradativo processo de inconstitucionalização até sua 

transferência à Defensoria Pública, na medida em que a estruturação real do órgão fosse sendo 

efetivada
345

.  

De forma contundente, o Ministro Nelson Jobim nem reconheceu a existência de 

substituição processual, nem a legitimidade ministerial independente da manifestação da mãe, 

por representar, no seu entender, “uma enorme intervenção em algo que seria do Estado na 

intimidade das pessoas. Isto representaria um Estado totalitário de absoluta disponibilidade 

dos assuntos em relação ao próprio Ministério Público”
346

, somente admitindo a propositura 

no caso julgado porque houve provocação materna.  
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Por sua vez, o Ministro Marco Aurélio, que restou vencido, não enxergou como 

reconhecer ao Ministério Público, com ou sem autorização da genitora, a legitimidade para 

propor ação investigatória de paternidade, a ser ajuizada pelo próprio titular do direito 

substancial personalíssimo, colocando “pelo menos no mesmo patamar, o interesse do menor 

e o da família, porque, como disse, a investigação de paternidade, principalmente se o 

suspeito de ser pai for casado, é impactante e acarreta o abalo da própria família”
347

.  

O Ministro Cezar Peluso reiterou seu posicionamento no sentido de que a questão do 

direito à intimidade não estaria em jogo no caso, nem haveria intromissão do Estado, mas 

justa tutela de incapaz, na medida em que tal legitimidade assegura ao infante o direito de não 

ver postergado, por omissão da mãe, o reconhecimento de sua filiação. Indaga por que se teria 

de aguardar “que a mãe, lá pelas tantas, resolva tomar a iniciativa, ou, então, que o menor 

atinja a maioridade? [...] o menor sofreria grande lesão, daí ter sido sábia a atuação do 

legislador ao atribuir legitimação extraordinária ao Ministério Público”
348

.  

Sem dúvida, o posicionamento restritivo da Suprema Corte analisado no leading case 

referido merece ser superado. Não se trata de questão de concorrência com a Defensoria 

Pública – que, por sinal, obviamente tem legitimidade ad causam em se tratando de 

investigatória relativa a determinada pessoa economicamente vulnerável – ou qualquer outra 

instituição, mas de legitimação extraordinária própria, expressamente prevista em lei e 

absolutamente compatível com a finalidade constitucional de defender os interesses 

individuais indisponíveis, em especial os da infância e adolescência.  

As objeções registradas no aresto, à época em que fora examinado, além de 

vinculadas ao caso concreto, pecaram pela superlativa preocupação com aspectos advindos da 

legislação infraconstitucional, quando, em verdade, o direito material subjacente – a filiação –

, alçado ao seu justo status de direito fundamental, reclama menos amarras impostas pela 

interpretação para o exercício da legitimidade do Parquet, na medida em que não há violação 

ao princípio da intervenção estatal mínima quando se justifica a ação do órgão público no 

sentido de proteger e preservar preceito constitucional que consubstancia dever de toda a 

sociedade e do Estado, mormente quando cercado pelas cautelas do resguardo do sigilo 

processual e circunspecção ao devido processo legal. 

Outra leitura que se faz do acórdão é que os Julgadores hesitaram em reconhecer a 

legitimação extraordinária do Ministério Público de acordo com a concepção largamente 
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aceita pela doutrina. Humberto Theodoro Júnior ressalta que o órgão, mesmo quando atua no 

processo civil tutelando interesses particulares de outras pessoas, a sua função processual 

nunca é a de um representante da parte material, pois sua posição jurídica é a de substituto 

processual, em razão da natureza e fins da instituição, agindo em nome próprio, embora 

defendendo interesse alheio
349

.  

Também não encontra qualquer respaldo a alegação de intromissão indevida no 

direito à intimidade materna, na medida em que não se presume a obrigatoriedade da genitora 

abrir mão de sua vida privada para apontar a pessoa do pai, se assim não for sua vontade. 

Deve-se assegurar ao Ministério Público, porém, a possibilidade de ajuizar a demanda sempre 

que houver suporte probatório suficiente para acionar judicialmente acerca da paternidade, 

provas estas que podem ter origem diversa da colaboração materna, embora seja uma 

realidade suposta e excepcional, que dificilmente se apresentará viável no cotidiano jurídico. 

Os percalços com os quais se depara o representante ministerial para exercer o seu mister, 

porém, não constituem motivação bastante para condicionar o direito de ação e, até mesmo, 

como se verá oportunamente (Capítulo 6), de sua atuação extrajudicial. 
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6  ATUAÇÃO MINISTERIAL EM DEFESA DA CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À FILIAÇÃO 

 

6.1  ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO 

DIREITO AO ESTADO DE FILIAÇÃO 

 

A tônica do Ministério Público contemporâneo é cumprir sua missão institucional 

dentro ou fora do processo judicial. A inércia é atributo da jurisdição, não da atividade 

desenvolvida pelo Parquet. Muito pelo contrário. A cultura profissional vigente requer dos 

membros do Ministério Público uma postura que vai além do fórum e, muitas vezes, capaz de 

alcançar a resolução dos problemas jurídicos que lhe incumbe sem qualquer interferência do 

Poder Judiciário. 

Desde a vigência da Lei da Ação Civil Pública, há previsão normativa expressa sobre 

o instrumento adequado para ordenar a investigação ministerial, inicialmente concebida no 

âmbito da defesa dos interesses transindividuais
350

.  

No magistério de Hugo Nigro Mazzilli, o inquérito civil deve ser considerado uma 

“investigação administrativa prévia, presidida pelo Ministério Público, que se destina 

basicamente a colher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa 

identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de ação civil pública”
351

.  

Atualmente, o inquérito civil é citado na própria Constituição Federal, no seu artigo 

129, inciso III, como uma das funções institucionais do Ministério Público “para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 

O inquérito civil também é mencionado na Lei Orgânica do Ministério Público da 

União (Lei Complementar n. 75/93), na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 

8.625/93), no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), e foi regulamentado, em 

âmbito nacional, pela Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público. Aliás, vale salientar que o artigo 1º da regulamentação já enxerga o 

inquérito civil como o instrumento destinado a “apurar fato que possa autorizar a tutela dos 
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cabendo ao juiz requisitá-los.” 
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interesses ou direitos a cargo do Ministério Público”, ampliando, desta forma, a abrangência 

original do instituto, pois autoriza a conclusão de que o mencionado procedimento também 

pode investigar situações concernentes a interesses individuais indisponíveis, já que dizem 

respeito a interesses a cargo do Ministério Público. 

Além disso, a disciplina regulamentar apresenta, de forma ostensiva logo no 

parágrafo único do primeiro dispositivo, a indubitável característica da dispensabilidade do 

inquérito civil, na medida em que não constitui condição de procedibilidade para qualquer 

ação a ser promovida pelo Parquet
352

.  

No curso do inquérito civil, pode ser firmado compromisso de ajustamento de 

conduta entre o Ministério Público e o investigado, com o escopo de reparar o dano 

eventualmente causado, ou então para adequar a atividade do responsável pela ameaça ou 

lesão ao interesse público primário que se busca proteger, bem como a indenização ou 

compensação de danos insusceptíveis de recuperação (art. 14). Uma vez reduzido a termo, o 

referido compromisso se constitui em título executivo, geralmente acrescido de cláusula penal 

para os casos de descumprimento. 

Também é possível expedir recomendação fundamentada, no curso do procedimento 

extrajudicial, com o escopo de melhorar os serviços públicos e de relevância pública, desde 

que tal instrumento não seja utilizado como substitutivo ao compromisso de ajustamento de 

conduta ou à própria ação civil pública (art. 15). Trata-se, inclusive, de prática corriqueira nos 

dias atuais, onde o órgão ministerial busca obter, muitas vezes com sucesso, uma readequação 

de postura em prol do interesse público, de acordo com a disciplina jurídica pertinente. 

Se, por um lado, a instauração do inquérito civil reclama a publicação de portaria 

descrevendo o fato que constitui seu objeto, o nome e a qualificação possível da pessoa física 

ou jurídica investigada, bem como do autor da representação, se houver (art. 4º, I a III), por 

outro, não se deixa de enxergar as possibilidades em que se mostre necessário completar as 

informações iniciais para apurar melhor os elementos para identificação dos investigados ou 

do objeto, caso em que poderá instaurar um procedimento preparatório, antes de convertê-lo 

em inquérito civil, se for o caso (art. 2º, §§ 4º e 6º). Mazzilli considera razoável que o 
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  “Mesmo sem o inquérito civil, se houver elementos necessários, a ação principal ou cautelar poderão ser 

ajuizadas tanto pelo Ministério Público como por qualquer dos demais co-legitimados. O inquérito civil pode 
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Promotor de Justiça adie temporariamente a instauração do inquérito civil, a fim de realizar as 

diligências preliminares imediatas e necessárias, mas adverte também que uma investigação 

mais complexa deve ser realizada no bojo do inquérito civil, meio adequado para tanto, 

apontando que se tem percebido uma deformação no sistema, do ponto de vista prático, com o 

abuso de procedimentos anteriores ao inquérito civil, que acaba por ser substituído por 

procedimentos outros, mas com finalidades e conteúdo diversos. Em tom de forte crítica, o 

autor assinala que tal realidade passou a se descortinar “depois que altas autoridades federais 

perderam cargos em virtude de improbidade administrativa e outras tantas começaram a ser 

investigadas pelo Ministério Público em decorrência desses mesmos motivos”
353

. 

É na seara procedimental extraprocessual que o órgão ministerial deve coletar os 

elementos necessários ao ajuizamento da ação de investigação de parentalidade em favor de 

criança ou adolescente, independentemente da roupagem regulamentar dada ao procedimento 

de apuração, uma vez que, em essência, nenhum deles é conditio sine qua non para instruir a 

inicial, que pode, em tese, ser proposta mesmo sem qualquer instauração, mas com base 

apenas em peças de informação, face à característica da dispensabilidade referida acima.   

Vale salientar que a atividade extraprocessual do Ministério Público não é apenas de 

caráter apuratório. Se o compromisso de ajustamento de conduta e a recomendação não são 

compatíveis com a tutela extrajudicial do direito à filiação, dado o seu caráter de individual 

indisponível, nada impede uma atividade resolutiva de outra espécie, com benefício para a 

sociedade e para o Estado, que dispensará a movimentação do órgão jurisdicional. Tal 

realidade se mostra viável, principalmente, quando o suposto pai, ciente do procedimento 

instaurado no âmbito ministerial, prontifica-se a reconhecer o parentesco. Ora, como a 

legislação permite o reconhecimento voluntário até mesmo mediante escrito particular, um 

termo de declarações no bojo de procedimento preliminar devidamente subscrito pelo genitor 

vale, para todos os fins, como reconhecimento escrito a ser arquivado em cartório e apto a 

produzir todos os efeitos decorrentes da legislação de regência. 

Outra possibilidade é que os interessados, notadamente a genitora e o suposto pai, 

desejando um esclarecimento em nível laboratorial, celebrem acordo extrajudicial para a 

feitura do exame do código genético, passando a tomar atitudes após a apresentação do 

respectivo laudo, com grandes chances de ter uma aceitação inconteste, posto que fruto de 

espontânea vontade e realização em estabelecimento profissional de livre escolha dos próprios 

interessados. 
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A coleta de elementos de convicção suficientes apoiará a promoção de ação filiatória, 

mas pode ocorrer uma situação ensejadora do arquivamento procedimental. E o exemplo 

maior é realmente a postura intransigente da genitora, que se recusa injustificadamente a 

apontar a identidade paterna, desejando, expressamente e em razão de seu próprio interesse, 

manter a criança apenas com a indicação da maternidade em seu registro de nascimento. 

Diante de tal situação, deveria o Ministério Público adotar postura combativa? Vale dizer, 

deveria pedir a nomeação de curador especial para a criança e ajuizar alguma demanda para 

obter, da genitora, a indicação do pai oculto?  

A resposta é necessariamente negativa. Ao considerar os pontos já dissecados sobre a 

colisão entre direitos fundamentais
354

, e utilizando os mesmos critérios ali consignados, tem-

se que a intimidade materna estaria inteiramente suprimida caso houvesse mecanismo legal 

para obrigar a genitora a esclarecer a identidade paterna, diferentemente do direito 

fundamental à filiação, cuja imprescritibilidade garante o seu exercício a qualquer tempo, 

podendo surgir oportunidade mais favorável, no futuro, à revelação materna de sua 

ascendência. Pensar de outra forma, aqui, é estabelecer uma hierarquia fatal do direito à 

filiação sobre outros direitos fundamentais, até mesmo porque não se tem como imaginar 

meio hábil – e juridicamente legítimo em nosso sistema – a compelir uma mãe a dizer 

efetivamente quem é o genitor de sua prole, quando se sabe que, às vezes, nem mesmo a 

própria genitora sabe quem é, preferindo o silêncio a ter que relatar detalhes sobre aspectos de 

sua intimidade que poderiam gerar algum preconceito até mesmo no âmbito familiar. 

Há de se reconhecer, portanto, que ao exemplo analisado não se oferece sequer um 

meio adequado para o Estado fomentar a entrega forçada do indivíduo que pode ser o pai 

biológico, salvo se violentar a própria dignidade da pessoa humana – o que, por si só, é 

juridicamente inconcebível –, com restrições de ordem econômica ou física sem qualquer 

amparo normativo. E, mesmo se o legislador resolvesse, a pretexto de realizar a ponderação 

abstrata e legitimada pelo Parlamento, fixar que a declaração constituir-se-ia uma obrigação 

de fazer com penalidade pecuniária expressamente cominada, a legislação seria examinada à 

luz da proporcionalidade, sequer se mostrando adequada a fomentar o direito à filiação, na 

medida em que, no exercício do esforço para preservar sua intimidade, a genitora poderia 

substituir a recusa peremptória em informar a identidade paterna pela alegação falsa de 

desconhecimento, criando qualquer cenário fático para escapar da responsabilização. 

Também não se pode negar que, se a investigação ministerial se depara com exame 

de DNA excludente da paternidade inicialmente apontada pela mãe, cabe ao promotor de 
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justiça saber aquilatar o conteúdo da prova. Não havendo suspeita sobre o exame pericial e 

não desejando a genitora indicar outra pessoa que possa ter o vínculo biológico perseguido – 

eis que a situação hipotética retrata especificamente a busca da ascendência paterna de caráter 

consanguíneo –, nada mais resta ao órgão ministerial senão promover o arquivamento do 

procedimento extrajudicial. 

Em todos esses casos, quando o órgão do Ministério Público se convencer de que não 

há elementos suficientes para adotar qualquer outra medida extrajudicial ou para propor a 

ação filiatória correspondente, há de providenciar o arquivamento do procedimento realizado 

no âmbito extrajudicial, sendo importante salientar que existe um rigoroso controle deste 

arquivamento
355

, realizado internamente na própria instituição, por meio do Conselho 

Superior, facultando-se o acompanhamento pelas pessoas interessadas, que serão 

pessoalmente cientificadas sobre a deliberação do órgão de execução (art. 10, § 1º, da 

Resolução 23/07-CNMP).  

 

6.2  O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DA 

PATERNIDADE E A ATUAÇÃO MINISTERIAL 

 

A Lei n. 8.560/92, conhecida também como Lei da Investigação de Paternidade, 

estabeleceu os critérios a serem adotados pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais 

nos casos de filhos nascidos fora do matrimônio. Rememore-se, por oportuno, que os filhos 

nascidos na constância do casamento gozam da presunção pater is est, a qual também deve 

ser aplicada às uniões estáveis comprovadas, por interpretação analógica
356

. 

No mundo dos fatos, é mais fácil providenciar o registro da ascendência integral, 

materna e paterna, de uma criança nascida de relacionamento abarcado pela presunção, não 

havendo sequer a necessidade da presença do outro genitor por ocasião da lavratura do 

assento, bastando a comprovação de que a situação convivencial alegada efetivamente existe. 

Por sinal, cabe aqui uma reflexão, dada a crítica de Maria Berenice Dias acerca do 
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tratamento diferenciado na constituição da paternidade. Para a autora, enquanto a Constituição 

determina a isonomia entre todos os filhos, o legislador ordinário se limitou a retirar os 

rótulos legítimos e ilegítimos, mas continuou a prever a filiação decorrente do casamento em 

um capítulo, denominado “Da filiação” (no regime anterior, “Da filiação legítima”), enquanto 

aquela havida fora do matrimônio está em outro, qual seja, “Do reconhecimento dos filhos” 

(no passado, “Do reconhecimento dos filhos ilegítimos”). Considera a doutrinadora que “o 

legislador retroage cem anos antes e reproduz institutos já totalmente ultrapassados”
357

. 

Anteriormente, já foi frisado que a presunção pater is est tem a característica de 

simplificar a aquisição da paternidade em algumas situações – posto que o entendimento mais 

consentâneo com o pluralismo familiar, indubitavelmente apregoado pela Carta da República, 

é o de estender o instituto à união estável comprovada, não sendo, apesar do enunciado 

normativo ordinário, limitada ao casamento –, sem que disso possa se extrair qualquer 

violação, ainda que indireta, ao princípio da isonomia entre todos os filhos, na medida em que 

não se trata de um discrímen preconceituoso ou hierarquizante, senão um atalho, por assim 

dizer, de manifesto viés pragmático, que não pode ser reproduzido em todas as situações 

diante da impossibilidade material. Ora, como se presumiria uma parentalidade decorrente de 

uma convivência, sem que haja a demonstração da convivência? Certamente que a alternativa 

sugerida pela crítica não é extirpar a presunção do ordenamento jurídico, sob pena de 

dificultar o acesso à filiação por alguns, ao invés de trazer benefícios aos demais. É dizer, a 

presunção não acarreta qualquer tratamento ou designação discriminatória, mas apenas se 

perfaz insuficientemente abrangente por consequência da realidade fática subjacente, como 

ocorre também com a adoção, onde a aquisição do status de filho se dá por meio bem mais 

dificultoso – um processo judicial com elevadas exigências formais –, sem que isso acarrete 

qualquer insinuação sobre possível descumprimento da isonomia constitucionalmente 

assegurada a todos os filhos. 

Em verdade, ficou claro ao longo da exposição que o entendimento aqui sustentado 

favorece o direito fundamental à filiação quando, ao invés de se tomar a convivência como 

mero meio de prova a complementar a recusa injustificada ao DNA, atribui às famílias, tanto 

matrimonial quanto convivencial, a presunção pater is est, permitindo aos demais filhos o 

reconhecimento voluntário ou forçado, conforme o caso, inclusive advogando a presunção de 

paternidade quando o suposto genitor, injustificadamente, se opuser ao fornecimento de 

material genético para o exame laboratorial, sempre maximizando a probabilidade do 
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indivíduo, especialmente criança ou adolescente, alcançar a posição jurídica de filho. 

Assim, se a criança for proveniente de uma maternidade desatrelada de qualquer 

relação familiar estável comprovada, a via mais corriqueira para o estabelecimento da filiação 

em relação a ambos os genitores é o reconhecimento, cuja forma é descrita tanto no primeiro 

artigo da legislação especial
358

, como também no art. 1.609 do Código Civil, este já 

examinado anteriormente
359

. 

É possível, porém, que a genitora não tenha como providenciar o reconhecimento 

paterno de plano. As vicissitudes múltiplas da vida de cada um podem convergir para uma 

realidade que impede a lavratura do registro civil do infante com indicação da paternidade, o 

que não implica em subtrair da criança o seu integral direito à filiação. Para assegurar a 

concretização deste direito, tem-se o procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, 

destinado à proteção daquela prole que nem conseguiu se beneficiar da presunção, nem 

obteve o reconhecimento paterno voluntário no ato do registro. 

A averiguação oficiosa consiste em procedimento que tem início perante o oficial do 

registro civil de pessoas naturais, a quem se atribui o dever legal de, diante de um registro de 

nascimento de criança ou adolescente apenas com a maternidade estabelecida, remeter à 

autoridade judiciária competente a certidão integral do registro e os dados de qualificação do 

suposto pai, tais como nome, prenome, profissão, identidade e endereço residencial
360

. Por 

óbvio, a declaração materna é reduzida a termo escrito e por ela assinado, a fim de que se 

possa ter a formalização de sua imputação. 

Na lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, que consideram atécnica 

a expressão utilizada pela legislação brasileira, revela-se a origem portuguesa do instrumento, 

sendo que a ordem jurídica lusitana buscou inspiração no direito dinamarquês, prevendo um 

procedimento administrativo sem caráter judicial, porém contando com a presença do juiz em 

sua tramitação, cuja finalidade é regularizar, da forma mais econômica e célere, o estado 

familiar de menores sem paternidade no seu registro civil
361

.  

Caberá ao juiz, portanto, a realização de diligências preliminares. Ritualisticamente, 

a primeira delas é a oitiva da genitora. Nesta ocasião, o magistrado poderá coletar dados sobre 

o relacionamento anterior havido entre a mãe e o suposto pai, especialmente a época das 
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relações sexuais em relação ao período de concepção, bem como os possíveis motivos que 

impediram o reconhecimento voluntário. Paralelamente, enviará notificação ao endereço do 

suposto pai, independentemente do seu estado civil, para que ele se manifeste sobre a relação 

de parentesco atribuída, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
362

. 

Após a notificação, abrem-se três possibilidades de comportamento jurídico para a 

pessoa indicada como pai: (a) a confirmação da paternidade imputada; (b) a manifestação 

negando a paternidade atribuída ou afirmando dela ter dúvida; (c) o silêncio.  

No primeiro caso, o pronunciamento do pai é recebido como reconhecimento 

voluntário da paternidade, devendo ser lavrado o “termo de reconhecimento e remetida 

certidão ao oficial do registro, para a devida averbação”
363

.  

O reconhecimento paterno levado a efeito no curso da averiguação oficiosa sequer se 

submete à polêmica da concordância materna, sendo despiciendo que a mãe assine o termo, 

ainda que na qualidade de representante legal da criança, na medida em que foi ela própria 

quem, na declaração inaugural, apontou o indigitado genitor.  

Alcança-se, neste cenário, o objetivo primário da averiguação oficiosa, que é 

justamente sanar a ausência paterna do registro civil de criança em tenra idade, para evitar que 

ela cresça desprovida do seu direito fundamental à filiação, ainda que parcialmente, 

minimizando os danos existenciais que seriam experimentados tão somente em função do 

afastamento físico ou emocional de seus genitores.  

Já nas outras duas perspectivas de comportamento do notificado, os autos devem ser 

encaminhados ao Ministério Público, para que seja ajuizada a investigatória de paternidade, se 

houver elementos suficientes para tanto. 

A existência de “elementos suficientes” é condição para a legitimidade da atuação 

ministerial. Não há, do ponto de vista do enunciado normativo, qualquer limitação decorrente 

da provocação materna, embora o procedimento, do modo como foi estipulado pelo legislador 

ordinário, reclame que a genitora, desde o início, tenha se pronunciado acerca da identidade 

do suposto pai, sem a qual não se pode iniciar qualquer ação judicial. 

É preciso enfatizar que o ajuizamento da ação não merece ser descartada se houver, 

nos autos, declaração da genitora sobre a identidade paterna, ainda que sem complementação 

probatória, pois, na linha interpretativa já assumida neste trabalho
364

, é possível que o caso 

concreto submetido à promoção ministerial somente tenha como ser comprovado por exame 

pericial, por suas próprias peculiaridades, como, por exemplo, a alegação de relação sexual 
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única e furtiva no período da concepção.  

Raras são as hipóteses que compelem o Parquet a pedir o arquivamento da 

averiguação oficiosa, ao invés de demandar judicialmente, valendo relembrar os exemplos em 

que a mãe se recusa a informar ou desconhece a própria identidade do suposto genitor, ou 

ainda diante de um exame de DNA, extrajudicialmente realizado entre a mãe o suposto pai, 

excluindo a vinculação biológica atribuída, sem que se apresentem outros elementos capazes 

de infirmar a conclusão da perícia. 

A tutela ministerial do direito à filiação pode levar à falsa impressão de que sua 

perseguição pelo Parquet não encontra limites. Não há que se confundir a busca da máxima 

eficácia possível do direito fundamental com uma postura implacável do órgão estatal, na 

medida em que, em certas circunstâncias, pode haver um conflito insuperável.  

Silmara Juny Chinelato, citada por Caio Mario da Silva Pereira, atenta para a 

situação da genitora que entra em conflito objetivo com o direito à filiação de sua prole, 

quando se recusa a fornecer dados do suposto pai, invocando o seu direito ao segredo. A 

autora menciona que o direito holandês condiciona expressamente, em seu Código Civil, o 

reconhecimento da paternidade fora do casamento ao consentimento expresso da mãe, porém 

já houve temperamento a este regramento, que confere poder quase absoluto à mãe para a 

constituição ou não constituição da paternidade, advindo de decisão do Tribunal de Amsterdã, 

no ano de 1985, baseada na aplicação direta do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, em um caso concreto em que se vislumbrava a recusa injustificada da mãe
365

.  

O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, não contempla possibilidade de se 

compelir a genitora a abrir mão de sua intimidade para revelar quem é o pai
366

. No Brasil, em 

verdade, outras situações podem ocorrer, como a falta de indicação materna do endereço do 

suposto pai, pelo simples fato de não se saber como encontrá-lo. Nesta hipótese, caberá ao 

órgão ministerial diligenciar, na medida do possível, para obter a localização. Vários cadastros 

públicos acessíveis pelo Parquet ou pelo Poder Judiciário contemplam os endereços 

pretensamente atualizados dos brasileiros, merecendo destaque o sistema informatizado da 

Justiça Eleitoral e da Previdência Social.  

O fato do rito procedimental ser estabelecido de maneira atípica, na medida em que 

confere ao Magistrado a competência para o exercício de apuração verdadeiramente 

probatória – o que poderia até mesmo ensejar questionamentos acerca de princípios 

processuais como os da inércia jurisdicional para a garantia de sua necessária imparcialidade 
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–, não exclui a atuação do Promotor de Justiça em consonância com as normas constitucionais 

que disciplinam a própria missão institucional. Não se pode negar ao Ministério Público, nem 

mesmo quando atua como custos iuris, sua vocação primária de procurar identificar, ainda 

que minimamente, informações relevantes para a defesa dos interesses que o próprio Texto 

Magno determinou que fossem protegidos pela instituição. 

 

6.3  A EXPERIÊNCIA DOS PROJETOS “PAI LEGAL” E “PAI PRESENTE” 

 

Em tese, o cuidado legislativo para a preservação do direito fundamental à filiação 

deveria ser suficiente. O procedimento de averiguação acima mencionado, do ponto de vista 

da intenção legislativa, tem o mérito de se antecipar a qualquer problema relacionado com a 

falta da paternidade, uma vez que busca o reconhecimento voluntário ou forçado ainda nos 

primeiros meses de nascimento da criança, minimizando o impacto emocional e psicológico 

que pode ser experimentado pelo infante diante da ausência de integralização do seu estado de 

filho.   

Ocorre que os efeitos da legislação não foram os esperados. Referindo-se à tese de 

doutoramento de Liési Thurler, pesquisadora que analisou milhares de certidões em cartórios 

de registro civil e dados do IBGE, Maria Celina Bodin de Moraes, em artigo publicado já no 

ano de 2005, destacou uma estimativa anual de cerca de 30% (trinta por cento) de crianças, no 

Brasil, sem a paternidade inserida no registro de nascimento, considerando o número 

aproximado de 800.000 (oitocentas mil) crianças sem paternidade estabelecida por ano, 

quantidade representando um terço do total de registros feitos, fazendo a doutrinadora 

ponderar que se trata de percentual acentuadamente relevante, resultado de uma cultura 

sexista que tende a blindar os homens no que tange à responsabilidade quanto ao sustento dos 

filhos
367

.  

Diante de uma escala tão considerável de problemas de ordem social, surgidos a 

partir de casos particulares onde o direito fundamental à filiação de inúmeros incapazes não se 

encontrava integralmente assegurado, alguns órgãos do Ministério Público, em unidades da 

federação diversas, incluindo o Estado do Rio Grande do Norte
368

, implementaram o Projeto 

Pai Legal, consistente, em síntese, numa série de iniciativas com o escopo de reduzir, na 
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medida do possível, os casos de registro apenas com a maternidade assentada. 

 Basicamente, a estrutura da atuação ministerial foi deflagrada mediante uma 

parceria com órgãos ligados ao sistema de educação. No ato da matrícula anual dos alunos, 

por ocasião da coleta de dados, os profissionais responsáveis pelos cadastros, ao observarem a 

falta de assento do nome paterno na certidão de nascimento da criança ou adolescente, 

encaminhavam as informações ao órgão ministerial correspondente, permitindo ao promotor 

de justiça oficiante o lançamento de convite para entrevistar o responsável legal do incapaz. 

Do ponto de vista da formalização, cada situação deveria ser documentada na forma 

de procedimento preparatório de inquérito civil, a fim de se implementar diligências mínimas 

com o escopo de chegar a uma solução, preferencialmente extrajudicial, da violação de 

direitos detectada. Se necessário, e havendo elementos de convicção bastantes para justificar a 

propositura de ação judicial, o caso passaria a ser judicializado. 

Paralelamente, uma outra experiência foi regulamentada, com similar finalidade e de 

âmbito nacional, envolvendo a Corregedoria Nacional de Justiça, que instituiu o Projeto Pai 

Presente através do Provimento n. 12, de 06 de agosto de 2010
369

, expedido com base no 

Censo Escolar de 2009, que identificara 4.869.363 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e 

nove mil, trezentos e sessenta e três) alunos sem o nome do pai no registro, sendo 3.853.972 

(três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois) menores de 18 

(dezoito) anos. O mencionado ato administrativo determinou a remessa, em caráter sigiloso, 

dos nomes e endereços dos alunos para as Corregedorias dos Tribunais de Justiça em todo o 

País, a fim de que fossem encaminhados os dados aos juízes competentes em cada localidade, 

com o escopo de que o Poder Judiciário adotasse medidas inclusive para a realização dos 

exames de DNA eventualmente necessários (artigos 1º e 2º).  

Nos termos da regulamentação estabelecida, incumbiu-se a autoridade judiciária de 

providenciar a notificação da mãe da criança para comparecer ao fórum com a documentação 

pertinente ao filho e, querendo, informar a qualificação do suposto pai, a fim de também 

notificá-lo e comparecer a uma audiência designada para ouvi-lo, juntamente com a genitora 

(artigos 3º e 4º). 

Um dispositivo que reclama interpretação cautelosa é o que informa ser facultativa a 

participação do Ministério Público (artigo 4º, § 2º). Ora, por tudo o que já foi exposto no 

Capítulo 5, percebe-se que a missão constitucional do Parquet não pode ser vista como mera 

faculdade. Ou está presente o interesse público primário que determina a sua intervenção, ou 
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então, se ausente, não há que se falar em qualquer atuação. O equívoco redacional, no entanto, 

pode ser suprido pela correta interpretação de seu sentido, qual seja, a de que o chamamento 

do representante ministerial somente se dará se, inexistindo reconhecimento voluntário da 

paternidade, o direito à filiação for titularizado por incapaz.  

   A mesma Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento n. 16, de 17 de 

fevereiro de 2012
370

, estabelecendo as normas de recepção, pelos Oficiais de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, de indicações dos supostos pais de pessoas já registradas, porém sem 

paternidade fixada, além de definir regras sobre o reconhecimento voluntário perante os 

órgãos de registro. 

Voltado também a facilitar e consolidar os objetivos do Projeto Pai Presente, mas 

observando uma disciplina de caráter permanente, a iniciativa buscou ampliar o próprio 

alcance da averiguação oficiosa de paternidade, pois permitiu a instauração de idêntico 

procedimento não apenas por ocasião da lavratura original do registro de nascimento, mas sim 

a qualquer tempo, sendo o filho menor devidamente representado, em regra, pela genitora, 

enquanto o maior poderá buscar a paternidade omitida em seu registro civil diretamente 

(artigos 1º e 2º).  

Atualmente, portanto, pode-se dizer que o representante do Ministério Público, ao 

invés de instaurar procedimento extrajudicial diretamente, pode, uma vez que seja procurado 

para a tutela do direito fundamental à filiação de pessoa incapaz, encaminhar a pessoa 

interessada diretamente ao cartório de registro civil, a fim de facilitar a coleta dos elementos 

preliminares, mostrando-se como uma opção viável para conciliar a atribuição constitucional 

irrecusável do Parquet com a falta de estrutura muitas vezes encontrada em diversas 

localidades. 

Embora sem precisão científica, dada a enorme dificuldade de coletar dados 

nacionais precisos, mesmo no âmbito do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça já 

contabiliza dezenas de milhares de reconhecimentos voluntários de paternidade no bojo do 

Projeto Pai Presente
371

. É preciso anotar que o sucesso de iniciativa como estas não se mede 

apenas por números, já que várias são as situações particulares que impedem o alcance de 

objetivos mais ambiciosos. O mais importante é facilitar o acesso, sem custos ou embaraços, à 

implementação, com a máxima eficácia possível, do direito fundamental tutelado.  

A colaboração de outras estruturas estatais, todavia, não afasta a tutela ministerial 
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daquele direito, dada a necessidade, em grande quantidade de casos, de atuação do promotor 

de justiça para alcançar o desiderato constitucional, até porque a instituição, por sua dimensão 

jurídica, com garantias de independência somente equiparadas como Judiciário, cuja vocação 

para decidir não se mostra compatível com uma postura combativa típica do órgão ministerial, 

é comumente chamada para promover o direito fundamental, ainda que, para tanto, seja 

necessário demandar em juízo. 

 

6.4 O PROTAGONISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS AÇÕES FILIATÓRIAS 

 

A atuação ministerial nas ações judiciais versando sobre as questões filiatórias é 

igualmente relevante. De antemão, importa lembrar que o Ministério Público não intervém 

nem promove qualquer ação investigatória envolvendo apenas partes maiores e capazes, a 

despeito da recente e equivocada Recomendação 34/2016 do CNMP, pois, como já referido, 

se cabe ao filho maior o direito de recusar o seu próprio genitor, ainda que biológico, nos 

moldes do art. 1.614 do Código Civil, não há que se falar em tutela ministerial nas demandas 

sobre o tema, como já visto
372

. 

Seja atuando como órgão agente ou interveniente, deve o Parquet verificar o 

cabimento, a viabilidade ou a necessidade do exame biológico no caso concreto. A maior 

parte dos litígios abrangendo a temática da filiação de criança ou adolescente pode ser 

concernente à relação biológica, de maneira que o órgão ministerial ciente de suas atribuições 

busca se socorrer da iniciativa probatória que lhe confere o ordenamento jurídico para buscar, 

com a maior precisão possível, a certeza científica que leva à composição da lide. 

Na tutela do direito fundamental à filiação, uma das situações que pode ocorrer é a 

necessidade de se rediscutir até mesmo a coisa julgada anterior. Qualquer decisão judicial, 

para prover a segurança jurídica, deverá se tornar indiscutível pela coisa julgada, entendida 

como a “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso”
373

, ou seja, não é um efeito da decisão, mas sim um efeito jurídico, decorrente da lei. 

Se há uma decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente, que não cabe mais recurso, 

faz-se mister que o ordenamento forneça a segurança jurídica necessária através de instituto 

apto a outorgar a imutabilidade e a indiscutibilidade do decisum.  

Entretanto, mesmo encontrando guarida constitucional
374

, a coisa julgada também 

                                                 
372

  Conforme visto no item 5.1.2 supra. 
373

  Art. 502 do Código de Processo Civil. 
374

  Constituição Federal: “Art. 5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada”. 



153 

    

 

não é absoluta, apesar de serem raríssimos os fenômenos jurídicos que autorizam seu 

afastamento. Um deles é justamente a hipótese envolvendo o direito fundamental à filiação, 

quando, por exemplo, ocorre o julgamento meritório pela improcedência do pedido fundado 

na ausência do exame de DNA, circunstância que ganhou o título “relativização da coisa 

julgada”. Põe-se em tela a seguinte hipótese: na década de 80, quando a realização do exame 

de código genético – DNA , ou era inacessível ou era onerosa demais para a maioria da 

população, houve o reconhecimento da paternidade de determinado indivíduo, com o devido 

trânsito em julgado e formação da coisa julgada da sentença judicial. Este, em 2002, 

considerando a popularização desse tipo de exame, bem como a gratuidade da Lei nº 

10.317/01, requereu, através da ação rescisória, a relativização da coisa julgada da citada 

decisão, tendo em vista a possibilidade da realização do exame de código genético, que 

poderia conferir uma maior certeza para a decisão. Como o Poder Judiciário deve responder a 

tal situação? No Recurso Especial n. 706.987
375

, o Superior Tribunal de Justiça, em 2008, em 

votação apertada, decidiu que a coisa julgada deveria prevalecer, uma vez que não seria 

coerente que fosse possível relativizá-la a cada avanço científico
376

.  

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, no RE 363889/DF, deu provimento ao 

recurso extraordinário para afastar coisa julgada material, de forma a permitir o 

prosseguimento de nova ação de investigação de paternidade. No caso concreto, a ação 

investigatória tinha sido ajuizada em 1989, mas foi julgada improcedente por ausência de 

provas, uma vez que a progenitora do autor não tinha condições financeiras de financiar o 

exame de DNA. Após a promulgação da Lei Distrital nº 1.097/1996 (que teve seu espírito 

consagrado em âmbito nacional na Lei nº 10.317/01), houve ajuizamento de nova ação, a qual 

foi julgada extinta sem julgamento de mérito considerando a coisa julgada material. O 

Pretório Excelso julgou no sentido de reconhecer o direito personalíssimo de todo filho a 

conhecer a sua origem biológica, bem como tendo em vista o avanço dos meios de prova, os 

quais o Poder Judiciário não pode permanecer alheio. 
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Encarando o direito à filiação como fundamental, mais forte ainda se torna a 

percepção de que os casos concretos, em típica colisão principiológica, podem afastar a 

incidência da coisa julgada para admitir uma nova demanda versando sobre a paternidade 

anteriormente afastada por insuficiência de provas. E, neste contexto, também se tem a 

possibilidade do Ministério Público, deparando-se com a provocação de representante legal da 

criança ou adolescente sem a paternidade (ou maternidade) definida, demandar judicialmente 

no sentido de promover a tutela da filiação, a fim de obter a permissão para produzir a prova 

faltante e absolutamente essencial para desvendar a parentalidade até então suspeita.  

Por outro lado, em muitos processos, sobretudo naqueles em que se constata a revelia 

do investigado, ou mesmo nas ações filiatórias post mortem – onde não se pode presumir a 

parentalidade pela recusa injustificada ao exame de DNA, pois os herdeiros, legitimados 

passivos que são nestas hipóteses, não dispõem de capacidade especial para o reconhecimento 

explícito
377

, de maneira que, com muito mais razão, também não podem reconhecer 

implicitamente –, é possível comprovar cabalmente a existência de união estável entre a 

genitora e o falecido à época da concepção, o que funciona, consoante o entendimento 

defendido desde o início deste trabalho, para atrair a aplicação analógica da presunção pater is 

est, excluindo a necessidade de prova exaustiva acerca do vínculo biológico. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a vergastada presunção de paternidade, num 

sistema jurídico que reconhece a pluralidade familiar, a isonomia de todos os filhos e a 

fundamentalidade do direito à filiação, adquire relevância superlativa e modernizada, apta a 

conferir o amparo desejado aos interesses infantis. Este é mais um dos reflexos da tônica que 

deve ser conferida ao direito à filiação elevado ao status de fundamental, alcançando um grau 

maximizado de eficácia quando se supera a cultura jurídica tradicional, sem violar o sistema 

normativo, mas apenas procedendo a uma releitura, desta vez com viés constitucional, de 

aspectos muitas vezes periféricos, mas dotados de elevada repercussão prática.  

Aliás, do ponto de vista eminentemente pragmático, a produção de outras provas que 

não necessariamente o exame de DNA indica a maturidade dos operadores do Direito em 
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evitar o deslumbramento desnecessário em relação a um único meio probatório, sem falar na 

oportunidade de se poupar o órgão jurisdicional das dificuldades enfrentadas em unidades 

federativas que tentam, sem êxito, organizar de maneira ininterrupta o fornecimento gratuito 

daquela perícia, tendo em vista os notórios problemas estruturais tão corriqueiros em 

inúmeras localidades do País.  

Registre-se, para evitar equívocos de compreensão, que se pretende, com a 

observação, apenas assinalar que, em algumas circunstâncias, o exame de DNA não se mostra 

essencial. Não há, nem poderia haver, espaço sequer para cogitar uma postura jurídica 

engendrada com o escopo de, tão somente, contornar as dificuldades estruturais, nem se 

promove, com as assertivas, qualquer minimização da profunda transformação em matéria de 

instrução processual decorrente do avanço científico que levou a jurisdição a requisitar esta 

prova em grande parte das demandas. 

Nesta toada, parte-se também para os questionamentos acerca do papel do Ministério 

Público no que diz respeito à parentalidade socioafetiva. Seria possível ao órgão ajuizar ação 

declaratória para ver reconhecida tal relação filial em favor de incapaz? A questão é 

demasiadamente tormentosa, na medida em que exige reflexões de ordem diversa.   

 Sabe-se que parte da doutrina, ao vislumbrar na socioafetividade uma causa para o 

estabelecimento da paternidade jurídica, não descarta a possibilidade de ação de investigação 

de paternidade socioafetiva. Berenice Dias afirma que o próprio desenvolvimento social 

implementou a visibilidade do afeto na definição de elos de parentalidade, de modo a ensejar 

o desprezo pela verdade real e o reconhecimento da posse do estado de filho, admitindo-se a 

este último buscar a identificação do seu verdadeiro pai ou mãe, sob o ponto de vista do amor 

recíproco
378

. Atribui a José Bernardo Ramos Boeira a primeira indagação sobre a 

possibilidade jurídica do pedido de filiação com suporte na posse do estado
379

, no que 

concorda com Belmiro Pedro Welter, assinalando que a tese permissiva da investigação da 

filiação socioafetiva vem sendo recepcionada em sede jurisprudencial
380

.  

Ao longo da pesquisa, já se sustentou que, uma vez estabelecida a paternidade (ou 

maternidade) jurídica com base na socioafetividade, ela não deve ser desfeita em prejuízo da 

criança ou adolescente
381

. Também não se desconhece a possibilidade de se reconhecer – e 
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declarar – a existência de relação de parentesco entre o filho “de coração” e o seu genitor (ou 

genitora) falecido, a depender da prova dos autos
382

.  

Questão diversa, porém, diz respeito ao ajuizamento de uma ação investigatória 

direta, já que se trata de expediente que apresenta problemas particulares, os quais devem ser 

levados em consideração, senão vejamos. 

O primeiro deles surge na concordância de todos os envolvidos. Imaginando uma 

situação em que alguém pretende registrar a filiação de uma criança com quem já convive, 

sendo possível comprovar o afeto mútuo e o tratamento recíproco caracterizador de uma 

relação parental, deve-se considerar que a opção legislativa para se alcançar tal desiderato é a 

ação de adoção.  

Sabe-se que o processo de adoção possui requisitos mais rigorosos para a consecução 

do fim pretendido, sobretudo após a vigência da Lei n. 12.010/09. Agora, a adoção exige 

prévia habilitação dos interessados em adotar, bem como o seu cadastro na forma legal, 

somente admitindo a adoção de quem não está cadastrado em hipóteses restritas
383

, não sendo 

abrangida, no texto normativo, a mera posse do estado de filiação.  

É certo que, diante dos princípios constitucionais do melhor interesse da criança, da 

dignidade da pessoa humana e do próprio direito fundamental ao estado de filiação, a 

legislação especial deve ser interpretada à luz do Texto Magno, de maneira que sua 

literalidade, mormente quando fadada a restringir desproporcionalmente o alcance das normas 

protetivas da infância e juventude, conforme a avaliação do caso concreto, merecem uma 

reanálise hermenêutica.  

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já vem abraçando uma visão diferenciada a 

                                                 
382

  “A constituição da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela 

voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: 

as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de 

convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, houver, por 

parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai/mãe daquela 

criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a 

pretensa mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post 

mortem).” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.328.380/MS. 3ª Turma, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. Brasília, 21 out. 2014, DJe 03 nov. 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/ 

revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1359215&num_registro=201102338210&data=

20141103&formato=HTML>. Acesso em: 27 maio 2016). 
383

  Lei n. 8.069/90: “Art. 50. [...] § 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado 

no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: I - se tratar de pedido de adoção 

unilateral; II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade 

e afetividade; III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos 

ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e 

afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 

238 desta Lei. § 14.  Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do 

procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei.” 
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respeito da matéria
384

. 

A socioafetividade, portanto, quando fundamenta a busca pela regularização registral 

de uma filiação, deve ser utilizada no bojo da própria ação de adoção, sob pena de subversão 

ilegítima do sistema normativo – para não utilizar a expressão burla –, que, por melhor ou 

pior que seja na visão dos aplicadores do Direito, não pode ser desobedecido, senão naquilo 

em que se distanciar da Lei Maior. Vale dizer, aspectos como a competência, o procedimento, 

a formação da relação jurídico-processual, dentre outros, não são sequer questionados no que 

diz respeito à constitucionalidade. Basicamente, os pontos relacionados com a obrigatoriedade 

de cadastro prévio e à obediência rigorosa a uma lista impessoal é que exigem, a depender do 

caso concreto, uma nova compreensão nos moldes da interpretação conforme a Constituição.  

Em sendo assim, dada a natureza do instrumento processual adequado para se obter a 

adoção, além da própria natureza jurídica do instituto, não há que se falar em legitimidade 

ministerial para a promoção deste tipo de demanda, pois estaria o órgão do Parquet 

desempenhando, tão somente, as vezes de um advogado particular ou de Defensor Público, 

dada a ausência manifesta de controvérsia envolvendo os interessados, ainda que um deles 

seja justamente uma criança ou adolescente, pois a parte autora é, na verdade, quem requer 

para si a condição de adotante, ou seja, o pai e/ou a mãe. 

O que pode acontecer é que, oficiando com custos iuris no processo de adoção em 

que se deseja o afastamento de algumas exigências normativas em função da alegada 

socioafetividade, o representante ministerial, para a defesa da ordem jurídica, acabe exigindo 

a comprovação deste liame, lançando seu posicionamento jurídico de acordo com o que for 

demonstrado durante a instrução processual, que pode acabar em um pronunciamento voltado 

à prevalência concreta da filiação socioafetiva sobre exigências de ordem formal contidas na 

legislação ordinária. 

A segunda hipótese, relacionada com o estabelecimento da relação filial em caráter 

contencioso, também não está livre de problemas. Seria justamente o caso em que se 

questiona a filiação socioafetiva em face do “pai de criação”, sem a concordância do último. 

Na visão de Adalgisa Wiedemann Chaves, em face do conflito entre o filho e o genitor, não se 

poderia obrigar o último ao reconhecimento forçado do vínculo, do mesmo modo que não se 

                                                 
384

  “A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas 

para adotar determinada criança não é absoluta. Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio 

do melhor interesse do menor, basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de 

existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se encontre sequer 

cadastrado no referido registro.” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.172.067/MG. 3ª 

Turma, Rel. Min. Massami Uyeda. Brasília, 18 mar. 2010, DJe 14 abr. 2010. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=955035&num_r

egistro=200900529624&data=20100414&formato=HTML>. Acesso em: 27 maio 2016). 
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pode obrigar qualquer pessoa a adotar
385

.  

Aqui, cumpre fazer um registro importante. Significativa parcela da doutrina 

familiarista, hodiernamente, defende a supremacia do critério afetivo sobre qualquer outro 

critério apto a identificar a relação filiatória, com destaque para o posicionamento rigoroso de 

Paulo Lôbo, para quem toda paternidade é necessariamente socioafetiva, vista como gênero, 

podendo ter como espécies a de origem biológica e a não biológica, sendo incabível manejar 

ação fundamentada na consanguinidade para contrariar a paternidade socioafetiva, pois o 

estado de filiação decorre da convivência familiar duradoura, não podendo ser desfeito se já 

existente, restando a investigação baseada no exame de DNA apenas para os casos em que a 

socioafetividade não existe, vale dizer, quando não houver paternidade de qualquer 

natureza
386

.  

A lógica doutrinária é, sem dúvida, sedutora, sobretudo quando dirigida à satisfação 

da comunidade acadêmica, na medida em que promove uma perfeita sistematização da 

matéria, propondo uma diretriz segura e ordenada. Ocorre que a jurisprudência não aceita tal 

compreensão e segue caminho diverso, rejeitando a restrição doutrinariamente proclamada ao 

estabelecimento de nova relação de parentesco fundada no vínculo biológico, nos casos de 

filiação socioafetiva fundada na posse do estado de filho
387

.  

Obviamente que, no âmbito do trabalho científico, não se pode restringir a análise à 

simples existência de precedente jurisprudencial. É preciso acentuar criticamente quais os 

motivos aptos a autorizar o contraponto a uma sistematização tão consagrada, sendo que, na 

matéria aqui debatida, a prevalência pura e simples da socioafetividade, mormente quando 

constituída em detrimento a normas legais compatíveis com o Texto Magno, viola a previsão 

constitucional da isonomia entre todos os filhos.  

Vale dizer, na esteira do magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, que não há, e nem poderia haver, norma legal definidora da paternidade com 

certeza única e inexorável, na medida em que a pluralidade de seus conceitos e origens resulta 
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  CHAVES, Adalgisa Wiedemann. A tripla parentalidade (biológica, registral e socioafetiva). Revista 

Brasileira de Direito de Família. v. 7. n. 31. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, 2005, p. 151. 
386

  LÔBO, Paulo. Socioafetividade no direito de família: a persistente trajetória de um conceito fundamental. In: 

DIAS, Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; e MORAES, Naime Márcio Martins (Coords.). Afeto e 

estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 462 e 465. 
387

  “A manutenção do registro de nascimento não retira da criança o direito de buscar sua identidade biológica e 

de ter, em seus assentos civis, o nome do verdadeiro pai. É sempre possível o desfazimento da adoção à 

brasileira mesmo nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da maioridade; 

assim como não decai seu direito de buscar a identidade biológica em qualquer caso, mesmo na hipótese de 

adoção regular. Precedentes.” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.352.529/SP. 4ª Turma, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, 24 fev. 2015. DJ de 13 abr. 2015. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=1352529&b=ACOR&

thesaurus=JURIDICO> Acesso em: 25 maio 2016) 
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em múltiplas possibilidades “que correspondem aos diferentes critérios para a determinação 

do estado de filho, sem que exista uma hierarquia entre os diferentes critérios existentes.”
388

 

A conclusão de que o caso concreto dirá qual o critério preponderante, por mais que 

não traga a mesma tranquilidade da sistematização rigorosa, mostra-se mais próxima de 

concretizar o direito fundamental à filiação, por tratá-lo como o fenômeno complexo e 

multifacetário, insusceptível, neste momento historio, de sofrer amarras advindas de uma pré-

concepção doutrinária, demasiadamente generalizante e, por via oblíqua, potencialmente 

danosa ao próprio direito que pretende proteger.  

Superada a digressão, voltando-se ao ponto central acerca da possibilidade ou não do 

Ministério Público demandar ação declaratória de parentalidade socioafetiva a favor de 

criança ou adolescente, nos casos onde houver litígio e recusa do pai afetivo, cumpre salientar 

que a resposta deve ser positiva, embora excepcional. Explica-se.  

Apesar de não se permitir a prevalência apriorística e abstrata de supremacia da 

filiação socioafetiva sobre as demais, justamente em função da isonomia entre os critérios 

biológico e afetivo é que surge, para o órgão ministerial, a legitimidade para demandar, pois 

seria uma flagrante contradição dizer que os critérios são iguais, porém a legitimidade 

ministerial seria restrita à ação investigatória de natureza biológica, mesmo quando esta se 

encontra nas mesmas condições fáticas e jurídicas da filiação socioafetiva que se pretende 

reconhecer judicialmente.  

Ora, se não há hierarquia entre as modalidades de filiação, somente um fator de 

discrímen justificável – como nas hipóteses de adoção, em que há consenso na busca pela 

constituição de nova relação filiatória – autorizaria o tratamento jurídico diferenciado. Logo, 

em se tratando de criança ou adolescente que necessita da concretização do seu direito 

fundamental à filiação, ainda que sob o caráter socioafetivo, a legitimidade do Ministério 

Público se dá pelos mesmos fundamentos da autorização para discutir a filiação biológica, 

devendo apenas se valer de elementos suficientes para demandar. 

A cautela que se deve ter para evitar uma ação temerária, portanto, há de ser exercida 

pelo representante ministerial na seara extrajudicial, através de procedimento preparatório ou 

inquérito civil
389

. É nesta sede onde os elementos suficientes condicionantes da legitimidade 

do Ministério Público, a exemplo da justa causa penal, devem ser coletados, sem os quais o 

órgão não está autorizado a demandar. E, dada a inexistência de prova pericial em nível 

laboratorial pelas características sociológicas desta espécie de parentalidade, não há como se 
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  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011, p. 587. 
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  Conforme visto no item 6.1 supra. 



160 

    

 

contentar com a mera declaração materna, exigindo-se do Promotor de Justiça uma 

investigação mais abrangente, concentrada, em especial, em elementos probatórios 

testemunhais e registros documentados de episódios vividos. 

Sobre a crítica de Adalgisa Wiedemann Chaves, ao comparar a medida com uma 

hipotética adoção forçada, há de se objetar que, por falta de regulamentação legal específica, a 

analogia do regramento concernente à filiação socioafetiva não deve ser com a adoção, que 

pressupõe consenso e se projeta para o futuro, mas sim com a investigatória de parentalidade 

biológica
390

, caracterizada pelo litígio e voltada ao reconhecimento com eficácia ex tunc, caso 

típico da socioafetividade forjada na posse do estado de filho e, portanto, exigindo o fator 

tempo já ocorrido para a declaração. 

Destarte, assumindo uma postura mais consentânea com a missão constitucional que 

lhe foi atribuída, o Ministério Público deve tutelar judicialmente o direito fundamental à 

filiação, em se tratando de incapazes, buscando a máxima efetividade do status jurídico de 

filho, mesmo quando precise enfrentar, no caso concreto, complexas questões como a garantia 

do acesso à justiça mediante a gratuidade do exame de DNA, a relativização da coisa julgada 

ou a promoção direta do reconhecimento da filiação socioafetiva. 
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  “1. A paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e doutrinária recente, ainda não 

abraçada, expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se aplica, de forma analógica, no que forem 

pertinentes, as regras orientadoras da filiação biológica. 2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, 

do ECA afasta as restrições à busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com a possibilidade 

de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, de forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje 

existentes, para assegurar ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação socioafetivo, trânsito 

desimpedido de sua pretensão. 3. Nessa senda, não se pode olvidar que a construção de uma relação 

socioafetiva, na qual se encontre caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o 

direito subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio de ação de 

investigação de paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento forçado de vínculo biológico.” (Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.189.663/RS. 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi. Brasília, n. 

06 set. 2011, DJe 15 set. 2011. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/ 

?componente=ITA&sequencial=1086992&num_registro=201000670469&data=20110915&formato=HTML

>. Acesso em 27 maio 2016). 
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7  CONCLUSÃO  

 

Como a mais importante dentre todas as relações de parentesco, a filiação estabelece 

um formidável complexo de direitos e obrigações entre os sujeitos envolvidos, de maneira que 

seu caráter relacional se sobressai e permite que o mesmo fenômeno receba alcunha distinta 

de acordo com o ponto de vista do sujeito, posto que, encarado sob a perspectiva do genitor 

ou da genitora, será intitulado paternidade ou maternidade.  

Merecedor de estudo por outros ramos do conhecimento humano além do jurídico, o 

fenômeno da filiação reflete no Direito contemporâneo influências incorporadas de outras 

disciplinas, com destaque para a Psicanálise, o que contribuiu para o aperfeiçoamento da 

distinção entre origem genética e filiação, que atualmente já não é mais misteriosa ou confusa 

para a doutrina jurídica, mesmo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda 

não tenha se desenvolvido a ponto de contemplar plenamente a diferenciação preconizada em 

sede doutrinária. Destarte, enquanto o estado de filiação acarreta múltiplos efeitos jurídicos 

decorrentes do parentesco em primeiro grau, a identidade genética cinge-se ao conhecimento, 

à informação sobre a história biológica, que pode se restringir a satisfazer uma necessidade 

psíquica, sem acarretar, necessariamente, mudança na posição jurídica do interessado. 

Ainda assim, a importância da consanguinidade filiatória é inescondível, sobretudo 

para quem não tem qualquer filiação juridicamente estabelecida, bem como nas hipóteses de 

vício de vontade no registro parental já constituído, caso em que a demonstração da falta de 

coincidência biológica complementa o arcabouço probante, posto que a dissonância genética 

raramente pode ser tida como a única causa ou motivo para o desfazimento do parentesco, 

salientando-se que, nas hipóteses de adoção ou reprodução assistida heteróloga, a condição de 

pai ou mãe será baseada exclusivamente no afeto que moldará a relação jurídica indissolúvel, 

não no critério biológico. 

No sistema anterior à Constituição de 1988, as formas de aquisição da paternidade ou 

maternidade significavam a inclusão ou exclusão de direitos para a prole, categorizada como 

legítima ou ilegítima de acordo com a origem da filiação. Expurgando em definitivo qualquer 

possibilidade de até mesmo designar de forma discriminatória os filhos, o projeto 

emancipatório dos integrantes da família e protetivo da infância e juventude, consagrado na 

Constituição de 1988, percebeu o caráter instrumental e plural da entidade familiar, tida como 

um lugar privilegiado de dignificação e desenvolvimento de seus membros, bem como a 

centralidade do ser humano para o ordenamento jurídico.  
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Se a nova ordem constitucional foi precedida de longo e tormentoso percurso, pois 

antes se enxergava a família como um fim em si mesmo, o que promovia uma confluência de 

esforços na busca da preservação do casamento, autorizando assim o desigual tratamento da 

prole com base no estado matrimonial dos pais, a isonomia entre todos os filhos apresenta-se 

como a guinada axiológica de mais intensa repercussão para a realidade prática do Direito em 

matéria de filiação, o que não diminui a importância de outros princípios constitucionais 

atrelados ao tema, como a solidariedade familiar, a paternidade responsável e a convivência 

familiar, intimamente relacionados com o direito à filiação, demonstrando o irrefutável 

rompimento com o passado de discriminação dos filhos e a elevação do tema à sede própria, 

relacionado com o Direito de Família constitucionalizado. 

E, no âmbito da Lei Maior, situam-se os direitos fundamentais, cujas características 

da essencialidade, historicidade, inexauribilidade, aplicabilidade imediata e vinculação dos 

Poderes Públicos, incluindo Executivo, Legislativo e Judiciário, são inerentes à generalidade 

desses direitos, valendo acrescentar que alguns ostentam um viés de universalidade, 

irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.  

O estudo dos direitos fundamentais requer uma aproximação com a rediscussão sobre 

o conceito de norma – que não se confunde com o próprio enunciado normativo, pois vai além 

dos signos linguísticos de sua formulação, alcançando o comando que dará a solução ao caso 

concreto – e suas espécies, largamente estimulada na segunda metade do século XX, 

envolvendo as propostas dworkiana e alexyana. A ampla produção acadêmica em torno do 

assunto fomentou entendimentos de várias ordens, partindo das concepções aludidos, mas 

acrescentando matizes ou adaptando algumas ideias que fomentaram o debate.  

No Brasil, por vezes é evitada a diferenciação meramente estrutural das espécies 

normativas, preservando o apego à antiga noção principiológica, dotada de uma visão 

hierárquica e enxergando uma profunda carga axiológica nos princípios, adaptando as lições 

das complexas teorias argumentativas alienígenas. E, diante de um neoconstitucionalismo 

fundado na nova dimensão principiológica e na centralidade dos direitos fundamentais, 

surgem os princípios instrumentais, destinados à interpretação da norma com status 

constitucional, como o da supremacia da Constituição, interpretação conforme a Constituição,  

unidade da Constituição e proporcionalidade. Se, por um lado, os consagrados métodos 

interpretativos permanecem válidos e, até mesmo, preferenciais na aplicação das regras, por 

outro, mormente em cenários envolvendo direitos fundamentais, o socorro à interpretação 

preconizada por este novo constitucionalismo se mostra imprescindível.  

Estabelecidas tais premissas, e constatando-se que o rol constitucional de direitos 
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fundamentais é decisivamente exemplificativo, dada a abertura proclamada pela Lei Maior em 

seu artigo 5º, § 2º, que informa a possibilidade de incrementar a ordem constitucional com o 

reconhecimento de novos direitos fundamentais além dos já expressos, com base não apenas 

em tratados internacionais, mas também decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, vislumbra-se que o direito ao estado de filiação tem existência autônoma e status 

fundamental, apesar de não ser textualmente descrito na Constituição.  

O direito à filiação decorre dos diversos princípios adotados explicitamente na Lex 

Mater, pois não haverá como assegurar isonomia entre todos os filhos sem que o parentesco 

seja reconhecido, quando a própria identidade da pessoa precisa ser acertada para que o 

tratamento como filho possa ser inserido num contexto igualitário. Também não existe espaço 

para se cobrar dos genitores que promovam a criação, o sustento, a educação, a proteção e a 

convivência familiar com os descendentes, nem como delinear o contexto em que se dará a 

responsabilidade parental, se, antes, como pressuposto inelutável, não restar fixada a 

paternidade e a maternidade. 

Cumpre registrar, ainda, que o alto grau de abstração do princípio da dignidade da 

pessoa humana não pode servir de pretexto para, sob o argumento de banalização do 

princípio, esquecê-lo como se não fosse fundamento da República Federativa do Brasil, ou 

como se não possuísse força normativa a ser respeitada. E o direito à filiação mostra-se 

inerente à dignidade humana, à convivência familiar e ao exercício da parentalidade 

responsável com respeito à isonomia entre os filhos, numa simbiose irrecusável, sendo 

absurdo negar sua nota de essencialidade com a cogitação extrema, aqui declamada para fins 

meramente ilustrativos, de uma iniciativa legislativa, seja do legislador ordinário ou poder 

constituinte derivado, tendente a aboli-lo.  

E, uma vez investida desta qualidade, a filiação irradia consequências pelo 

ordenamento jurídico em busca de sua efetividade, afastando exegeses incompatíveis com o 

sentido de proteção exigido pela Lei Maior. Assim, não cabe tratar de forma diferenciada a 

filiação inserida numa família hétero ou homoafetiva.  

Da mesma forma, impõe-se a revisão do entendimento pretoriano e doutrinário 

atualmente dominantes, para que o art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 8.560/92, receba 

interpretação conforme a Constituição, a fim de que a recusa injustificada do suposto pai gere 

presunção juris tantum de paternidade, exceto se o contexto probatório afastar tal conclusão, 

uma vez que, enquanto persistir o entendimento hoje majoritário, o fruto de relacionamento 

clandestino jamais poderá ter sua paternidade estabelecida sem a vontade do suposto pai, pois 

outra prova não se mostra possível no mundo dos fatos para tais seres humanos, de maneira 



164 

    

 

que o legislador ordinário, nessa linha de raciocínio, estaria impondo uma limitação 

inadmissível ao direito à filiação, repristinando, por assim dizer, a odiosa hierarquização dos 

filhos, na medida em que somente seria lícito obter a tutela jurisdicional do reconhecimento 

forçado aos filhos provenientes de relacionamentos mais estáveis, como se a liberdade sexual 

da mãe pudesse eximir a responsabilidade paterna ou afetar o direito do filho, em flagrante 

violação à isonomia da prole e, por conseguinte, ao próprio direito fundamental à filiação. 

Na mesma esteira, merece revisão também o entendimento jurisprudencial que 

outorga ao genitor a possibilidade de, unilateralmente, romper o vínculo socioafetivo que 

mantivera com a prole, ao argumento de que fora forjada originariamente com base em 

enganação, pois, por mais contraintuitivo que possa parecer, a consolidação da filiação 

socioafetiva jamais pode ser vista como uma punição ao genitor que incorrera em erro, mas 

sim uma garantia de estabilização para o filho, especialmente a prole incapaz, cuja fragilidade 

perante os adultos é manifestamente reconhecida pela ordem jurídica. Daí porque se mostra 

importante que a argumentação jurídica empreste a devida atenção para o valor da filiação 

como direito fundamental, sobretudo em um contexto onde se mostre clara prevalência dos 

interesses existenciais de crianças e adolescentes, com respeito à necessária aplicação da 

proporcionalidade nos casos concretos. 

A relevância fundamental do direito à filiação também não passa despercebida ao 

Ministério Público. A instituição atua no processo de duas formas: como agente e como órgão 

interveniente. Em ambos os casos, encontra-se o Parquet permanentemente comprometido a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, sendo equivocado imaginar que seu funcionamento será interessado como autor 

e imparcial como fiscal da ordem jurídica, pois sempre estará à serviço da correta aplicação 

do Direito.  

A mudança no perfil constitucional da instituição acabou trazendo uma sobrecarga de 

atribuições potencialmente comprometedora de sua eficiência e agilidade, fazendo surgir uma 

nova ideologia, abraçada pela maioria, no sentido de racionalizar a atividade ministerial, para 

concentrar seus esforços naquelas funções inerentes ao objetivo colimado pelo Constituição 

Federal. Porém, nenhuma interpretação pode prevalecer contrariando a Lei Maior, que 

continua exigindo, ao lado da proteção aos interesses sociais e coletivos, também a tutela dos 

interesses individuais indisponíveis, cabendo à instituição encontrar mecanismos para 

viabilizar o cumprimento das expectativas do Texto Magno, seja na condição de autor, seja 

intervindo como custos iuris nas causas pertinentes. 

Desse modo, não há como se voltar contra a constitucionalidade de dispositivos legais 
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prevendo a possibilidade de ajuizamento, pelo Ministério Público, de ações para a defesa de 

direitos individuais indisponíveis, sobretudo quando circunstâncias e condicionamentos à 

legitimidade são fixadas, para evitar que se interprete sua atuação como sendo ilimitada, 

embora não tenha como ser questionada com fulcro no argumento da pequena repercussão 

social ou da existência de Defensoria Pública no local.  

E, para a tutela do direito fundamental à filiação de crianças e adolescentes, cumpre 

ao Ministério Público promover atuação extrajudicial, atualmente regulamentada para além do 

inquérito civil, prevendo ainda a possibilidade de procedimento preparatório e normas 

disciplinadoras da forma e prazos para se desincumbir da missão atribuída, administrativa, 

intensificada no bojo do procedimento de averiguação oficiosa da paternidade, ou judicial, 

onde, oficiando como custos iuris ou mesmo como parte, ainda que para isso tenha de 

enfrentar situações juridicamente complexas, deve sempre perseguir a máxima efetividade do 

direito à aquisição do status jurídico de filho, em consonância com a ambiciosa expectativa 

constitucional depositada na instituição. 
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