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PRESUNÇÕES DE PATERNIDADE
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RESUMO: O presente trabalho enfrenta a questão
da presunção de paternidade, através da análise dos
aspectos jurídicos e éticos que envolvem o art. 1597 do
Código Civil de 2002. Analisar-se-á a paternidade a partir
dos princípios constitucionais e pela doutrina da proteção
integral expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente,
refletindo sobre os valores essenciais da dignidade da
pessoa humana.

ABSTRACT: The present work faces the question
of the presumption of paternity, through the analysis of the
legal and ethical aspects involving article 1597 of the
Brazilian Civil Code of 2002. There will be analysed the
paternity from the the constitutional principles and by the
doctrine of integral protection expressed on the Stature for
the protection of Infants and Adolescents.
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1. Introdução

A paternidade e a maternidade revelam um
fenômeno social imprescindível para a concretização de
direitos da personalidade, uma vez que todos têm o direito
de conhecer sua própria identidade, que não se resume a
características genéticas, mas também a aspectos sócio-
culturais. Assim, visa o presente trabalho tratar das
presunções de paternidade, através da análise dos
aspectos jurídicos e éticos que envolvem o art. 1597 do
Código Civil de 2002.

A partir da evolução legislativa, se analisará a
paternidade com enfoque na constitucionalização do direito
civil, posicionando o Direito Constitucional e os direitos
fundamentais, abarcados pela Doutrina da Proteção
Integral expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente,
como paradigmas de interpretação normativa, de modo a
contemplar a aparente colisão dos princípios. Após, com
base na jurisprudência, serão abordados os princípios da
paternidade socioafetiva e biológica, refletindo se a verdade
genética é o ponto fundamental dos vínculos familiares.
E, ainda, se a busca da verdade biológica – que ganhou
como aliado o exame de DNA – deve prevalecer à realidade
factual ou à paternidade jurídica que se vincula a
presunções legais.

Para tanto, refletindo a paternidade biológica, jurídica
e afetiva, dar-se-á destaque ao valor essencial e inerente
de cada pessoa que culmina no Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, demonstrando a família como palco para
o exercício da felicidade.

2. Evolução Legislativa

 O Direito de Família é um dos ramos jurídicos que,
no Brasil, tem apresentado maiores transformações, em
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face da necessidade sempre urgente de adaptação de
suas regras jurídicas às mutações sociais.

O Código Civil de 1916 teve a influência de um direito
individualista e patrimonialista, sendo considerado a
Constituição do direito privado. Assim, o Direito de Família
era extremamente matrimonializado, patrimonializado,
preconceituoso e hierarquizado.

A filiação, antes da Constituição Cidadã, era
discriminatória, havendo inúmeras dificuldades para o
reconhecimento da paternidade, vez que o art. 337, do
CC/1916, proibia o reconhecimento dos filhos fora do
casamento.  Conseqüentemente os filhos ilegítimos não
tinham os mesmos direitos sucessórios, pois, apenas a
filiação legítima e os filhos adotivos – estes em menor
escala - eram protegidos e contemplados pela legislação,
afinal, o antigo Código Civil não abria amplamente as portas
à paternidade, fundado na paternidade jurídica decorrente
da força da presunção pater is est.1

Nesta época, os poucos avanços em termos de
filiação foram a Lei 883/49 e a Lei 6515/77. A primeira
possibilitou, caso o casamento fosse dissolvido, o
reconhecimento dos filhos denominados ilegítimos,
prevendo, também, alimentos e, obviamente, o segredo
de justiça. A segunda, quase trinta anos depois, permitiu
que todos os filhos fossem herdeiros.

Com o advento da Constituição Federal de 1988,
verificou-se mudança radical nas normas disciplinadoras
das relações familiares, ao ser consagrado o princípio da
igualdade entre os filhos e entre cônjuges, além de alterar-
se o papel atribuído às entidades familiares e o conceito
de unidade familiar, ampliando-se, este último, para
abranger, além do matrimônio, a união estável e a família
monoparental.

1 FACHIN, Luis Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo
código civil brasileiro. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p. 225.
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Neste embalo, dinamizando o ordenamento jurídico,
foram criadas as seguintes normas infraconstitucionais
referentes à Investigação de Paternidade:

a) Lei 8.069/90  (Estatuto da Criança e do
Adolescente), cujo art. 27 é categórico ao afirmar que “o
reconhecimento do estado de fil iação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de justiça”.

b) Lei 8.560/92, que obteve grande êxito ao inovar
com a averiguação oficiosa da paternidade, bem como
quanto às formas de reconhecimento voluntário e judicial
da paternidade. E, como forma de reconhecimento judicial,
além da iniciativa do filho, esta lei conferiu ao Ministério
Público legitimidade para propor a ação de investigação
de paternidade.

Deste modo, o critério nupcialista foi “mudando
progressivamente para propiciar a declaração da verdade
biológica.”2

A Lei Maior oxigenou a legislação ordinária,
caracterizando-se pelo progresso na proteção dos direitos
dos filhos, estabelecendo-lhes plena isonomia,
assegurando, com absoluta prioridade, os direitos das
crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse
e a doutrina de proteção integral. Desde então, só é
possível interpretar o Direito no enfoque do garantismo.

A regulamentação das relações familiares passa a
ser exercida pela principiologia constitucional através dos

2 FACHIN, Luis Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo
código civil brasileiro. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p. 225. Como
demonstra Rose Vencelau, a presunção de paternidade deixa de ter a
conotação quase absoluta, o que facilita seu afastamento a favor da
consangüinidade e tem natureza relativa, juris tantum, admitindo prova em
contrário com a negatória de paternidade. VENCELAU, Rose Melo. O elo
perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva no
estabelecimento do vínculo paterno-filial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.  p.
146-148.
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princípios da igualdade; da afetividade; da paternidade
responsável; da supremacia dos interesses dos filhos e,
primordialmente, da dignidade da pessoa humana que, por
ser um valor nuclear, confere unidade teleológica a todos
os demais princípios e regras constitucionais e
infraconstitucionais.3

Os artigos 226 a 229 da nossa Lei Maior demonstram
que o centro da tutela constitucional deslocou-se do
casamento, como era até então, para as relações
familiares, de uma forma mais ampla, tutelando-se, além
da família como instituição, primordialmente a dignidade
de seus membros.4

Destaca-se que, em seu artigo 227 § 6.º, nossa Carta
Magna proíbe o uso de qualquer adjetivo para se referir
aos filhos havidos fora do casamento, não podendo mais
ser chamados de filhos ilegítimos, espúrios, incestuosos,
adulterinos, etc. Todavia, apesar de desaparecer a
designação discriminatória, permanece a distinção entre
os filhos matrimoniais e extramatrimoniais pois “há um
‘resíduo diferenciador’ sem que implique uma ofensa ao
princípio da igualdade, porque distinguir não significa
discriminar.”5

Na verdade, esta distinção aparece, principalmente,
no que tange a incidência da presunção pater is est para
os filhos matrimoniais (embora já seja admitida prova em
contrário, conforme art. 1599 e 1601 do CC/02, admitindo-
se impugnação  da certidão ou ação negatória de
paternidade), bem como pela forma de reconhecimento,

3 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 57.
4 João Baptista Villela esclarece que o modelo de família que prevalece na
cultura atual é o da concepção eudemonista, em que “cada um busca na
família sua própria realização, seu próprio bem-estar”. VILLELA, João Baptista;
MATTIETTO, Leonardo. Família hoje. In: BARRETO, Vicente (org.). A nova
Família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 72.
5 FACHIN, Luis Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo
código civil brasileiro. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p. 225.
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pois, enquanto os filhos nascidos do casamento sequer
necessitariam da presença do pai por ocasião do seu
registro civil, eis que a própria mãe poderia declarar a
paternidade tão somente apresentando a certidão de
casamento nas hipóteses em que a lei admite a presunção,
os filhos extramatrimoniais, quando não são reconhecidos
espontaneamente no termo de nascimento, somente
poderão ter a sua paternidade declarada voluntariamente
por escrito público ou particular, testamento, ou por
manifestação direta e expressa perante o juiz,  ex vi  art.
1º da Lei 8560/92 e art. 1609 do CC/02 ou, forçadamente,
via Ação de Investigação de Paternidade.

No entanto, segundo Luiz Edson Fachin “o contorno
do modelo patriarcal e hierarquizado de família, com sua
dimensão transpessoal, dá lugar a um novo modelo
igualitário e fundado no afeto.”6

De fato, como realça Heloisa Helena Barboza, a nova
ordem jurídica “deu lugar à tutela da família como núcleo
intermediário do desenvolvimento da personalidade dos
filhos e de promoção da dignidade da pessoa humana.”7

Inobstante, no âmbito do Direito de Família, o Novo
Código Civil praticamente se limitou a se adequar à
Constituição Federal. De acordo com Rosana Fachin, “o
limite do Código foi o horizonte normativo constitucional,”8

demonstrando que o capítulo da filiação inovou de forma
tímida e genérica no que concerne à fecundação homóloga
e heteróloga (art. 1597); estatuiu a irrevogabilidade do
reconhecimento da filiação (art. 1609), já prevista na Lei
8.560/92; sendo omisso quanto à paternidade socioafetiva.

6 FACHIN, Luis Edson. Direito além do novo código civil: novas situações
sociais, filiação e família. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto
Alegre, n.17, p. 19, 2003.
7 BARBOZA, Heloisa Helena. O estatuto da criança e do adolescente e a
disciplina da filiação no código civil. In: O melhor  interesse da criança: um
debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 110.
8 FACHIN, Rosana. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha
(coord.). Direito de família e o novo Código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002. p. 120-127.
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Diante disso, as modificações introduzidas pelo novo
Código Civil, na área do Direito de Família foram bastante
acanhadas diante da tendência natural de ajustamento da
lei aos fatos, pois, ao dormitar seu projeto durante décadas
no Congresso Nacional, enquanto o nosso cenário sócio-
político experimentava profundas e significativas
alterações, deixou de fora questões importantes como a
união de pessoas do mesmo sexo, a regulamentação do
destino dos embriões excedentários e a “mãe de aluguel”.9

Com efeito, por sofrer a família interferência direta
de todas as transformações sociais, sua legislação já vinha
passando por constante mudança, sempre objetivando
adequar-se às novas situações, mas, ainda assim, o nosso
direito de família não conseguiu alcançar a velocidade da
ciência e dos fatos da vida, tendo, então, a jurisprudência
dos tribunais, importante papel na adequação do direito à
realidade. De todo modo, a família é hoje considerada,
como o lugar do desenvolvimento das pessoas, do afeto,
da felicidade.

Necessário salientar que o art. 5º, §§ 1º e 2º c/c art.
4º, II, da CF, assegura respectivamente que as normas e
princípios garantidores de direitos fundamentais têm
aplicação imediata, inclusive os decorrentes de tratados
internacionais e que o Brasil rege-se pelo princípio da
prevalência dos direitos humanos nas relações
internacionais. Logo, mister se faz observar o disposto
nos arts. 17/19 do Pacto de São José da Costa Rica,10

que tratam da proteção da família, do direito ao nome e
dos direitos da criança.

Na verdade, a notoriedade do tema é tanta, que
ensina Hildebrando Accioly que estes direitos humanos

9 Na verdade, trata-se de temas polêmicos, interdisciplinares e que precisam
de maior tempo para amadurecimento. Por isso, concordo que não tenham
sido codificados.
10 Convenção Americana sobre direitos Humanos – “Pacto de San José da
Costa Rica”,  de 1969, promulgada pelo Decreto nº 678, de 1992.
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fundamentais (direito à vida, a proteção da família, o direito
ao nome, os direitos da criança, o direito à nacionalidade),
bem como as garantias indispensáveis à proteção, estão
conforme o art. 27, item 2, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica,
incluídos no rol das normas imperativas de Direito
Internacional, obrigando a todos os Estados, possuindo
eficácia erga omnes e sendo regras inderrogáveis.11

Quanto à identificação humana através de exame
de DNA, o mesmo despontou no cenário mundial como
importante instrumento da Justiça, vez que a produção de
provas hematológicas em nosso direito, principalmente,
nas lides relativas ao direito de família - como nos casos
de investigação de paternidade/maternidade, produz
presunção quase absoluta de veracidade.

A matéria ainda não se encontra totalmente
regulamentada, suscitando posicionamentos diversos na
doutrina e jurisprudência, principalmente quanto à
obrigatoriedade do exame.  Entretanto, o Superior Tribunal
de Justiça editou o Enunciado nº 301, em 22 de novembro
de 2004, segundo o qual “em ação investigatória, a recusa
do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz
presunção juris tantum de paternidade”, o que se coaduna
com o arts. 231 e 232 do CC/02.12

Salienta-se que a Constituição Federal de 1988
proporcionou garantia constitucional à pesquisa genética,
dispondo em seu art. 225, § 1.º inciso II que se deve
“preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético.”

A Resolução 1358/92 do Conselho Federal de
Medicina trata de normas éticas para a inseminação artificial,

11 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento;  ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito
internacional público. 15 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,  2002.  p. 75-76
12Art. 231 – “Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário
não poderá aproveitar-se de sua recusa. 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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segundo o qual: a reprodução assistida é “subsidiária”, tendo
“papel de auxiliar na solução de problemas de infertilidade
humana; toda manipulação genética deve evitar a seleção
de espécie;13 pode ser receptora a mulher, capaz nos
termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicação não se
afaste dos limites da Resolução e a casada ou em união
estável com a aprovação do cônjuge ou companheiro; o
consentimento informado é obrigatório e extensivo aos
pacientes inférteis e doadores; o registro das gestações
evitará que um doador tenha produzido mais de duas
gestações, de sexos diferentes, numa área de um milhão
de habitantes;14 a gestação por substituição deve ser feita
com pessoa da família – parente de 2º grau, para que não
haja contratação e vigore “parentesco e benemerência,
gratuidade e impossibilidade de reprodução pelas vias
normais”, equilibrando, assim, a “’doação gratuita e
temporária’ do útero.”15

13 A possibilidade de eugenia infringe o princípio constitucional da igualdade.
MARTINS-COSTA. Judith. Bioética e dignidade da pessoa humana: rumo à
construção do biodireito.  Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro,
v. 3. p. 70, jul.-set. 2000.
14Esta precaução é para evitar o caso de duas pessoas se casarem sem saber
que são filhos do mesmo doador do sêmen. Aliás, se isso ocorresse, poderíamos
ter casamentos nulos sendo realizados. Outra precaução seria a proposta de
Guilherme Calmon em assimilar o impedimento matrimonial (ECA, art. 41) para
os casos de reprodução heteróloga. 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. 1009-1010.
15 FRANÇA, Genival Veloso de. Pareceres e Resoluções. Disponível em:  http://
www.portalmedico.org.br. Acesso em: 28 jun. 2005. FACHIN, Luis Edson. Direito
de Família: elementos críticos à luz do novo código civil brasileiro. 2. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003 p. 256; e BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da
inseminação artificial e da fertilização “in vitro”. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.  p.
67-72; 113. Apesar da orientação da Res. 1358/92, II, 1, com relação aos usuários
das técnicas de Reprodução Assistida, doutrinadores como Luis Edson Fachin,
Heloisa Helena Barbosa, Guilherme e Rose Vencelau entendem que apenas mulher
casada ou em união estável devem poder fazer inseminação, para evitar o risco
da criança ficar sem pai ou de ser “filho de ninguém”.  Ressalta-se que para Judith
Martins Costa, a Resolução do CFM integra o ordenamento jurídico, na medida que
atua como tópico hermenêutico no momento da aplicação do Direito. MARTINS-
COSTA. Judith. Bioética e dignidade da pessoa humana: rumo à construção do
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A Resolução n.º 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde dispõe sobre o Código de Ética de Manipulação
Genética e sobre os procedimentos éticos das pesquisas
envolvendo seres humanos respectivamente.

A Lei 9263/96  regula o § 7º do art. 226 da Constituição
Federal, tratando do planejamento familiar, que é 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.

Há, ainda, a Resolução nº 340 de 8 de julho de 2004
do Conselho Nacional de Saúde que, considerando o
recente avanço técnico-científico e suas aplicações na
pesquisa em genética humana e a necessidade de serem
observados os riscos potenciais à saúde e a proteção dos
direitos humanos, das liberdades fundamentais e do
respeito à dignidade humana na coleta, processamento,
uso e armazenamento de dados e materiais genéticos
humanos, exige posicionamento de instituições,
pesquisadores e Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)
em todo o País, demandando, portanto, regulamentação
complementar à Resolução CNS No 196/96 (Diretrizes e
Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo
Seres Humanos) e atribuição da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP)16

A Lei 11105/0517  aborda sobre o ácido
desoxirribonucléico – DNA e ácido ribonucléico - ARN:

biodireito. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 3, p. 71, jul.-set.
2000.  Guilherme Calmon informa que “a Resolução 1358/92, no âmbito dos requisitos
formais da reprodução assistida heteróloga, tem apresentado regras que se
tornaram costumeiras no campo das exigências da forma escrita do consentimento
e dos registros das principais informações a respeito dos procedimentos médicos,
das provas de material fecundante, e das pessoas envolvidas (o casal, a criança,
e o doador)” GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit., p. 1006. Apesar de
ser um parâmetro que deve ser considerado, não é lei; logo, não é o meio correto
de restringir direitos.
16Resolução nº 340 de 8 de julho de 2004 do Conselho Nacional de Saúde.
Disponível em: http://www.Inconselho.saude.gov.br. Acesso em: 04 jul. 2005.
17 Brasil, Lei  nº 11105 de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV
e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

PRESUNÇÕES DE PATERNIDADE 346

material genético que contém informações determinantes
dos caracteres hereditários transmissíveis à
descendência; sobre clonagem terapêutica: clonagem com
a finalidade de produção de células-tronco embrionárias
para utilização terapêutica; sobre células-tronco
embrionárias: células de embrião que apresentam a
capacidade de se transformar em células de qualquer
tecido de um organismo. Esclarece, ainda, que não se
inclui na categoria de Organismos Geneticamente
Modificados o resultante de técnicas que impliquem a
introdução direta, num organismo, de material hereditário,
desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/
ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro,
conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide
e qualquer outro processo natural.

Contudo, a inovação maior decorrente da vigência
da Lei 11105/05 foi permitir, para fins de pesquisa e terapia,
a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e
não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as
seguintes condições: sejam embriões inviáveis; ou sejam
embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data
da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da
publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos,
contados a partir da data de congelamento. Para tanto,

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o
Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a
Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o,
9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 29 jun.
2006. A propósito, a revogada  Lei 8.974/95 que regulamentava os incisos II
e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelecia normas para o
uso de segurança e mecanismos de fiscalização das técnicas de engenharia
genética, como Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB (art. 1º-D,
XI), definia o DNA (art. 3º, II) e criava a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, que deve acompanhar o progresso da bioética.
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em qualquer caso, será necessário o consentimento dos
genitores. Além do mais, instituições de pesquisa e
serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com
células-tronco embrionárias humanas deverão submeter
seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos
comitês de ética em pesquisa.18

Indubitavelmente, far-se-á imprescindível que a
jurisprudência se posicione com relação às técnicas de
reprodução assistida, principalmente a heteróloga, vez que,
como afirma Luiz Edson Fachin, na elasticidade que o
espaço jurídico principiológico propicia, a jurisprudência
deve reafirmar seu papel de construção.19

Certo é que não observados os princípios
constitucionais, as normas ou orientações legais
existentes relativas à parte técnica da reprodução assistida
ou de engenharia genética e as normas éticas, haverá
infringência de garantias, podendo sujeitar os envolvidos
à responsabilização.

3.  Presunções de Paternidade

Dentro das relações familiares, a mais importante e
profunda é a que se desenvolve entre pais e filhos.

18Outrossim, ressalta-se que está vedada a comercialização do material
biológico e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de
4 de fevereiro de 1997, que dispõe que comprar ou vender tecidos, órgãos
ou partes do corpo humano acarreta em pena de reclusão, de três a oito
anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa, incorrendo na mesma pena quem
promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação.
19FACHIN, Luis Edson. Direito além do novo Código Civil: novas situações
sociais, filiação e família. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto
Alegre, n. 17, p. 35,  2003.  Aliás, como explicitado na Jornada de Direito Civil
do promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação
científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ, deve ser ainda mais “valorizado o
papel decisivo da jurisprudência, evidenciando-se que, a rigor, um Código
não nasce pronto, a norma se faz Código em processo de construção”.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

PRESUNÇÕES DE PATERNIDADE 348

Filiação é o vínculo existente entre pais e filhos e
vem a ser a relação de parentesco em linha reta, de
primeiro grau, entre duas pessoas.

A paternidade, que é o lado reverso da filiação, é um
direito personalíssimo e imprescindível para os indivíduos
que têm necessidade de conhecer suas origens.

A filiação pode advir de relações sexuais, de
inseminação artificial homóloga ou heteróloga, desde que
esta seja feita com autorização do marido, e por  adoção.20

Deve-se compreender no fato jurídico do
nascimento, mencionado no art. 1.603 do CC/02, a
filiação consangüínea e também a socioafetiva, à luz do
disposto no art. 1.593 do CC/02,21 vez que “a filiação
prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada
no Registro Civil” (art. 1603)  e “o parentesco é natural
ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra
origem” (art. 1593).

Portanto, como outra origem deve-se considerar a
adoção, a reprodução assistida ou a paternidade e
maternidade socioafetiva.

O Código Civil nos incisos  I e II do art. 1597
reproduz o art. 338 do Código Civil de 1916.22 A inovação

20 Segundo o Enunciado 103 do Conselho de Justiça Federal “o Código Civil
reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil além daquele
decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também
parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de
reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não
contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva,
fundada na posse do estado de filho.” Jornada de Direito Civil do promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período
de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro
Ruy Rosado, do STJ.
21 De acordo com o Enunciado 108 do Conselho de Justiça Federal. Idem.
22 Art. 338 – Presumem-se concebidos na constância do casamento: I- os
filhos nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de
estabelecida a convivência conjugal; II- os nascidos dentro nos 300
(trezentos) dias subseqüentes à dissolução da sociedade conjugal por
morte, desquite, ou anulação.
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está nos incisos III a V do art. 1597 que trata da
reprodução assistida.23 Portanto, pode-se dizer que o art.
1597 concilia em si o velho, ao trazer resquícios do Código
Civil de 1916, com o novo, ao tratar de assuntos que
envolvem a bioética.

Inseminação homóloga ocorre quando é utilizado
material genético do próprio casal, não acarretando
maiores problemas quanto à filiação, pois há uma
coincidência do vínculo biológico com a paternidade legal.

Haverá inseminação heteróloga quando utilizado
material genético de outra pessoa, que não do consorte,
que é, normalmente, estéril. Desta forma, procedendo-se
ao exame de DNA, facilmente se verificará que não existe
a paternidade biológica, porém, o art. 1597, do novo Código
Civil, diz que os filhos “havidos por inseminação artificial
heteróloga”, desde com prévia autorização do marido,
“presumem-se concebidos na constância do casamento”.

Como já foi dito, a Constituição Federal, em seu art.
227 § 6º, equiparou o direito de todos os filhos. Assim,
não mais acontecerá de aqueles que biologicamente eram
filhos não serem juridicamente considerados como tais.
E, também, quanto à filiação civil, que é aquela não

23 De acordo com o Enunciado 105 da Jornada de Direito Civil promovida pelo
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de
11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro Ruy
Rosado, do STJ: “as expressões ‘fecundação artificial’, ‘concepção artificial’
e ‘inseminação artificial’ constantes, respectivamente, dos incs. III, IV e V do
art. 1.597, deverão ser interpretadas como ‘técnica de reprodução assistida’”.
A justificativa da Proposta de Mudança do Novo Código Civil nº 126 é que as
técnicas de reprodução assistida são basicamente de duas ordens: aquelas
pelas quais a fecundação ocorre in vivo, ou seja, no próprio organismo
feminino, e aquelas pelas quais a fecundação ocorre in vitro, ou seja, fora do
organismo feminino, mais precisamente em laboratório, após o recolhimento
dos gametas masculino e feminino. As expressões “fecundação artificial” e
“concepção artificial” utilizadas nos incs. III e IV são impróprias, até porque a
fecundação ou a concepção obtida por meio das técnicas de reprodução
assistida é natural, com o auxílio técnico, é verdade, mas jamais artificial.
Além disso, houve ainda imprecisão terminológica no inc. V quando trata da
inseminação artificial heteróloga, uma vez que a inseminação artificial é apenas
uma das técnicas de reprodução in vivo; para os fins do inciso em comento,
melhor seria a utilização da expressão “técnica de reprodução assistida”,
incluídas aí todas as variantes das técnicas de reprodução in vivo e in vitro.
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biológica, dá-se o mesmo status de filho de sangue,
inclusive para efeitos sucessórios. 24

A adoção e a reprodução assistida
heteróloga representam origem no
parentesco civil e, desse modo,
seguem a mesma estrutura no campo
dos efeitos jurídicos da filiação civil. Daí
a necessidade de reconstrução da letra
de vários dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais para o fim de
estender a referência feita à ‘adoção’
às hipóteses de e ‘adoção ou outra
origem não-sangüínea’, através de
interpretação extensiva (...) No campo
da localização e interpretação das
normas jurídicas, especialmente
relacionadas aos efeitos da filiação
resultante da adoção e da reprodução
assistida heteróloga, deve-se
raciocinar da seguinte forma: a) naquilo
que diz respeito aos efeitos
propriamente ditos do parentesco civil,
o método a ser empregado é o da
interpretação extensiva, já que desde
o surgimento das técnicas de
reprodução assistida heteróloga a
adoção deixou de ser único modo de
constituição do parentesco civil; b)
naquilo que a adoção tem de peculiar,

24 Neste sentido o Enunciado 111 do Conselho de Justiça Federal, pelo qual,
numa análise do art. 1.626 do CC/02, dispõe que “a adoção e a reprodução
assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e à criança
resultante de técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na adoção
haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes
consangüíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido
o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante.”
Enunciado da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de 11 a 13 de setembro
de 2002, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ.
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deve-se raciocinar com base na
analogia para o fim de suprir a lacuna
da lei, mas com a necessária
adaptação.25

Portanto, como já apontado acima, com relação à
filiação, a grande novidade trazida pelo novo Código Civil
encontra-se nos incisos III, IV e V do art. 1597, pois se
presumem concebidos na constância do casamento os filhos
havidos de fecundação artificial homóloga (material genético
do próprio casal), mesmo que falecido o marido (fertilização
post mortem, através de inseminação artificial, ou seja, de
técnica de fertilização intracorpórea); os havidos a qualquer
tempo, quando se tratar de embriões excedentários
(fecundação extra corpórea, in vitro), também decorrentes
de concepção artificial homóloga, ou seja, com material
fecundante do próprio casal; e os havidos por inseminação
artificial heteróloga (intra ou extra corpórea, com material
genético de outrem, “doação” de gametas e/ou “empréstimo”
de útero), desde que tenha prévia autorização do marido,
para que não se configure o “adultério casto”, que poderia
até a  levar à separação judicial.

A propósito,

no âmbito das técnicas de reprodução
assistida envolvendo o emprego de
material fecundante de terceiros, o
pressuposto fático da relação sexual
é substituído pela vontade (ou
eventualmente pelo risco da situação
jurídica matrimonial) juridicamente
qualificada, gerando presunção
absoluta ou relativa de paternidade no
que tange ao marido da mãe da criança

25 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit., p. 1010-1011. Na
reprodução heteróloga, não vai ter, p. ex., período de estágio de convivência
e troca de nome.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

PRESUNÇÕES DE PATERNIDADE 352

concebida, dependendo da manifestação
expressa (ou implícita) da vontade no
curso do casamento.26

Essas novas presunções de paternidade, através
de fertilização assistida, implicam diretamente no direito
das sucessões – arts. 1798 e 1799, I, CC – e divergem os
autores se o filho concebido após a morte do pai terá direito
à herança. Alguns entendem que ele não sucede, pois para
ter direito à sucessão a pessoa tem que estar ao menos
concebida à época do óbito. O problema que se levanta
contra este entendimento é a desigualdade entre filhos,
que é vedada pela nossa Constituição Federal.  Por isso,
também há o entendimento de que ele terá direito à
sucessão, pois todos os filhos são iguais e qualquer
discriminação será inconstitucional. Até porque o caput
do art. 1597 do CC assevera que o filho presume-se
concebido na constância do casamento, portanto,
enquanto vivo o pai.

De fato, a fecundação post mortem27 é polêmica:
Quando se irá considerar a concepção? Só quando houver

26 Enunciado 104 do Conselho de Justiça Federal, que trata do art. 1597.
Jornada de Direito Civil do promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob
a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ. Neste sentido,
Guilherme Calmon dispõe que a relação sexual “é substituída pelo fator
biológico associado ao risco da situação jurídica familiar na qual o homem se
encontra” e que “no parentesco decorrente da técnica da reprodução assistida
heteróloga, é fundamental raciocinar, em termos jurídicos, que a manifestação
inequívoca de vontade associada ao êxito da técnica de reprodução assistida
e à convivência do casal substitui a relação sexual. A manifestação da
vontade também serve como elemento de prova da coabitação do casal à
época da concepção.” O autor conceitua risco como a assunção das
conseqüências relacionadas à situação jurídico-familiar que envolve
determinada pessoa especialmente no segmento do projeto parental vinculado
à filiação decorrente de reprodução assistida decidida unilateralmente. GAMA,
Guilherme Calmon Nogueira da. Op.cit., p. 999-1001.
27 A fecundação post mortem está expressamente no inc. III do art. 1597 e
implicitamente no “a qualquer tempo” do inc. IV do art. 1597. A propósito, no
inc. III a previsão é machista, vez que descarta a possibilidade da fecundação
mesmo que falecida a mulher (quando já houvesse, p. ex., a reprodução
assistida In vitro) Aliás, o inc. V também é ao não  prever a autorização da
mulher para a fertilização heteróloga.
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a nidação? Quando começa a vida? Até quando vai se
guardar os embriões excedentários? A mulher está com
qual interesse realmente? E a biparentalidade? 28

Para Guilherme Calmon,

No estágio atual do direito brasileiro
não há como se admitir a legitimidade
do acesso da viúva ou da ex-

28Para dirimir um pouco o problema, ajudam as orientações dos Enunciados e
das Propostas de Mudança do Conselho de Justiça Federal abaixo: 106 –
Art. 1.597, inc. III: para que seja presumida a paternidade do marido falecido,
será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de
reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na condição
de viúva, sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido
para que se utilize seu material genético após sua morte. 107 – Art.1.597, IV:
finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a regra do inc. IV somente
poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-
cônjuges, para a utilização dos embriões excedentários, só podendo ser
revogada até o início do procedimento de implantação desses embriões.
127– Proposição sobre o art. 1.597, inc. III: Proposta: alterar o inc. III para
constar “havidos por fecundação artificial homóloga”. Ou seja, a proposta é
suprimir  a ressalva de que “mesmo que falecido o marido”.  Justificativa:
Para observar os princípios da paternidade responsável e dignidade da
pessoa humana, porque não é aceitável o nascimento de uma criança já sem
pai. 128 – Proposição sobre o art. 1.597, inc. IV: Proposta: Revogar o
dispositivo. Justificativa: O fim de uma sociedade conjugal, em especial quando
ocorre pela anulação ou nulidade do casamento, pela separação judicial ou
pelo divórcio, é, em regra, processo de tal ordem traumático para os envolvidos
que a autorização de utilização de embriões excedentários será fonte de
desnecessários litígios. Além do mais, a questão necessita de análise sob o
enfoque constitucional. Da forma posta e, não havendo qualquer dispositivo
no novo Código Civil que autorize o reconhecimento da maternidade em tais
casos, somente a mulher poderá se valer dos embriões excedentários, ferindo
de morte o princípio da igualdade esculpido no caput e no inciso I do artigo 5º
da Constituição da República. A título de exemplo, se a mulher ficar viúva,
poderá, “a qualquer tempo”, gestar o embrião excedentário, assegurado o
reconhecimento da paternidade, com as conseqüências legais pertinentes;
porém, o marido não poderá valer-se dos mesmos embriões, para cuja
formação contribuiu com o seu material genético, e gestá-lo em útero sub-
rogado. Como o dispositivo é vago e diz respeito apenas ao estabelecimento
da paternidade, sendo o novo Código Civil omisso quanto à maternidade,
poder-se-ia indagar: se esse embrião vier a germinar em um ser humano,
após a morte da mãe, ele terá a paternidade estabelecida e não a maternidade?
Caso se pretenda afirmar que a maternidade será estabelecida pelo
nascimento, como ocorre atualmente, a mãe será aquela que dará à luz,
porém, neste caso, tampouco a paternidade poderá ser estabelecida, uma
vez que a reprodução não seria homóloga.Caso a justificativa para a
manutenção do inciso seja evitar a destruição dos embriões crioconservados,
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companheira (por morte do ex-
companheiro) à técnica de reprodução
assisitida homóloga post mortem,
diante do princípio da igualdade de
direitos entre os filhos. Contudo, se a
técnica for empregada, a paternidade
poderá ser estabelecida com base no
fundamento biológico e no pressuposto
do risco, mas não para fins
sucessórios, o que pode conduzir a
criança prejudicada a pleitear
reparação dos danos materiais que
eventualmente sofrer.29

Rose Vencelau também critica os incs. III e IV do art.
1597, pois ao darem vazão à fecundação artificial post
mortem, que “significa que uma criança poderia ser
concebida já órfã”, o que é inadmissível “frente aos
dispositivos constitucionais e ao princípio do melhor
interesse da criança.” Entretanto, “sendo permitida a
fecundação artificial post mortem, mais próximo se chega
ao melhor interesse da criança se” for considerado a
presunção de paternidade. 30

Porém, não há ainda uma legislação regulando a
matéria de Inseminação Artificial ou Fertilização in vitro,
“barriga de aluguel” etc. O que se tem são Resoluções
médicas e uma doutrina sobre o assunto. E, verifica-se

destaca-se que legislação posterior poderá autorizar que venham a ser
adotados por casais inférteis. Assim, prudente seria que o inciso em análise
fosse suprimido. Porém, se a supressão não for possível, solução alternativa
seria determinar que os embriões excedentários somente poderão ser
utilizados se houver prévia autorização escrita de ambos os cônjuges,
evitando-se com isso mais uma lide nas varas de família. Jornada de Direito
Civil do promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação
científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ. Importa dizer que é importante
pensar em limites para evitar, inclusive, usurpações patrimoniais, quando o
sistema jurídico se volta para aspectos existencias.
29GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit., p. 1000.
30VENCELAU, Rose Melo. Op. cit.,  p. 55- 56.
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que são vários os problemas jurídicos que uma
inseminação artificial, em “produção independente”, poderá
acarretar para o filho.

Aliás, quanto à “produção independente”, Heloisa
Helena Barbosa,31 Rose Vencelau32 e Guilherme Calmon33

entendem que não deverá ser permitida a reprodução
assistida em mulher solteira. Famílias monoparentais são
para ser protegidas e não estimuladas. O filho tem direito
a biparentalidade.34

Quando uma mulher se dirige a um banco de sêmen,
não sabe quem é o doador do material.35 Assim, estaria
retirando do filho inúmeros direitos inerentes a sua

31 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e
da fertilização “in vitro”.  Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 113.
32“Acolher a possibilidade de uma pessoa ser concebida sem pai, é frustrá-la do
convívio familiar e, principalmente, afrontar a sua dignidade. A criança tem direito
à biparentalidade. E não se argumente com o amparo das chamadas famílias
monoparentais, (...), pois o que se pretende com a norma do §4º do art. 226 da CF
é que também tenham proteção do Estado, uma vez que venham a se formar tais
circunstâncias. Diferencia-se a hipótese do legislador estimular certas situações,
daquela em que se protege uma situação em que venha ocorrer, como na
concretização da família monoparental.”  VENCELAU, Rose Melo. Op. cit., p. 56.
33“Não há como reconhecer, em regra, o direito à reprodução em relação  à
pessoa sozinha, levando em conta especialmente o princípio do melhor
interesse da (futura ) criança que, privada do pai ou da mãe, se sujeitaria à
estrutura familiar parcial, tornando-a desigual em relação às demais pessoas
desde o momento da concepção. Tal regra, no entanto, não deve ser absoluta,
especialmente à luz da ordem civil constitucional instaurada em 1988 no
direito brasileiro. A lei nº 9236/96, no seu artigo 3º, autoriza a
monoparentalidade na reprodução assistida, desde que observados, no caso
concreto, os princípios constitucionais relacionados ao planejamento familiar
e à assistência do Poder Público, além da própria esterilidade da pessoa.”
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit., p. 1004.
34Daniel Borrillo, se manifestou contrário à biparentalidade porque tal direito
limita a noção de família a um modelo histórico que entrou em crise. Segundo o
mesmo, a mãe solteira tem os mesmos direitos das outras mães e sustentar a
biparentalidade produz situações contrárias: Vai se obrigar a mãe solteira a se
casar? E a viúva? Palestra ministrada na Faculdade de Direito de Campos no
dia 19/08/05, abordando “de como a homossexualidade radicaliza os valores
da modernidade na relação consigo, com o outro e com a sua descendência”.
35 No que tange ao anonimato do doador, Guilherme Calmon, aborda da seguinte
forma, distinguindo genitor de pai: “O doador de material fecundante
(normalmente o doador de sêmen), sob o prisma biológico, será o genitor da
criança a nascer, mas não poderá ser considerado pai, diante da ausência
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personalidade: o direito do filho ter o conhecimento do seu
status familiar, seu direito à alimentos, ao uso do nome do
paterno e direito à sucessão.

Mesmo que o filho consiga descobrir o nome do
doador do sêmen, este pode se recusar a fazer exame de
DNA, não havendo qualquer outra prova que conclua pela
paternidade. Até porque a tendência é não criar vínculos
entre o doador e a criança gerada.

Por isso, no momento da concepção, todos estes
direitos subjetivos, personalíssimos, são violados pelo
simples fato de se fazer uma inseminação artificial cujo
doador é desconhecido.

Sempre que se lesiona um direito subjetivo, em tese,
terá o direito a uma reparação. Daí surge a discussão:
Poderia esse filho propor uma Ação de Responsabilidade
Civil em face da própria mãe, por ter lesionado estes
direitos subjetivos?

Quando há inseminação artificial, pode o marido ser
o doador do material ou o pai ser alguém que depositou
sêmen num banco.

Se o marido depositou o sêmen no banco, dizendo
qual era a finalidade, seu material genético estará restrito
àquela utilização, ou seja, o material não pode ser utilizado
para outros fins.

A outra hipótese é a do doador anônimo do sêmem.
Não se revelando o nome do doador, esta doação pode
servir para uma Inseminação, para estudos e pesquisas.

Se o doador fez restrições à utilização, mas essas
restrições não foram cumpridas, vindo a ser utilizado
indevidamente esse material genético, ocorrendo Ação
de Investigação de Paternidade contra ele, poderá o

de qualquer objetivo de sua parte de integrar o projeto parental consistente
na formação e desenvolvimento da criança a ser concebida, bem como a
circunstância de não existir risco de sua parte já que não manteve qualquer
contato sexual com a mulher que será a mãe da criança.” GAMA, Guilherme
Calmon Nogueira da. Op. cit., p. 998-1003.
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doador se negar a se submeter ao exame de DNA.
Nesse caso, o Juiz dif ic i lmente terá como dar
procedência ao pedido, pois não há qualquer outra prova
possível de paternidade. Portanto, se esse suposto pai
não quiser reconhecer a paternidade, basta, em tese
(por conta da Súm 301 do STJ),  se omitir ao exame de
DNA. Se o doador for compelido a fazer o exame de
DNA e for comprovada a paternidade, terá ele que
assumir as responsabilidades como pai, mas, nesse
caso, poderá pleitear indenização contra o Banco de
Sêmen.

Quando o marido autoriza a esposa a fazer
inseminação artificial heteróloga, mas, ao final, se
arrepende do consentimento e se nega a reconhecer o filho,
o entendimento é o de que o marido deve ser considerado
como pai, pois autorizou a inseminação artificial.

Segundo Judith Martins-Costa, a exigência e
irrevogabilidade do consentimento do marido deve
ser analisado à luz do princípio da dignidade da
pessoa humana:

Assim como ninguém pode ser
compelido a ser doador de sêmen,
ou aceitar a paternidade da criança
que seja biologicamente descendente
de outra, pois a autonomia é
conseqüência do reconhecimento da
dignidade assim também é a auto-
responsabi l idade. ( . . . )  Nesta
perspectiva, o princípio da dignidade
da pessoa conduz a uma
interpretação conforme à
Constituição das demais regras  do
sistema acaso não perfeitamente
compatíveis e dos demais princípios,
inclusive os bioéticos, tais quais os
constantes do Código de Ética
Médica, de modo a poder-se concluir
pela preclusão do direito do homem
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que consentiu com a inseminação
artificial heteróloga em sua mulher a
pugnar posteriormente a paternidade,
que é presumida. 36

Até porque, “é relevante considerar a boa-fé nas
manifestações de vontade (...) o que deve conduzir ao
estabelecimento de vínculos autênticos”, levando-se “em
conta o interesse prioritário e absoluto da futura criança
que, logicamente, não poderia sujeitar-se às mudanças
de ânimo daqueles que haviam resolvido efetivar o projeto
parental e, posteriormente, se arrependem.”  Por isso,

os princípios e deveres da boa-fé e do
respeito, ínsitos à dignidade da pessoa
humana do cônjuge (ou companheiro),
e principalmente da (futura) criança
também fundamentam a conclusão
acerca da impossibilidade da
impugnação da paternidade pelo homem.
(...) A ficção jurídica atinente ao elemento
volitivo agregado ao projeto parental que,
uma vez iniciado com a concepção e o
início da gravidez,  não pode mais
retroagir, da mesma forma que ocorre na
procriação carnal diante da gravidez
resultante de relação sexual. 37

Outra análise pertinente ao tema é saber se o art.
1597 encampa  a União Estável.

Para quem entende que união estável e casamento
estão no mesmo patamar é injusto não ter a presunção
de paternidade para os filhos de companheiros. Só que
isto é complicado. A união estável é situação de fato que

36MARTINS-COSTA. Op. cit., Rio de Janeiro: Padma, 2000. p. 70- 71. Destaca-
se que a autora estende as considerações sobre o consentimento também
para o companheiro.
37GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op.cit., p. 1007-1008.
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tem que ser provada. Daí, de todo modo teria que haver
uma ação para a comprovação da mesma. Se o
companheiro assumir por escrito o filho é um
reconhecimento formal de paternidade. Sendo reprodução
assistida homóloga, o exame de DNA poderá detectar a
paternidade, o que não ocorrerá na hipótese da reprodução
heteróloga. Contudo, os documentos da clínica com a
comprovação do consentimento dado pelo companheiro/
a para a inseminação deveria ter validade para fins de
registro civil da criança.38

Segundo Guilherme Calmon

Na hipótese do companheirismo, se a
concepção decorrente da técnica de
reprodução assistida heteróloga ocorrer
durante o período de convivência entre
os companheiros, não há como se
reconhecer automaticamente a
paternidade, diante da ausência de
presunção de paternidade. Contudo, se
houve consentimento do companheiro
de sua mãe, a criança poderá obter o
reconhecimento judicial de paternidade,
já que a relação sexual é substituída
pela vontade qualificada pela situação
de fato existente à época da
concepção (...) Caso o companheiro
tente se eximir da responsabilidade
parental, haverá mecanismo de
reconhecimento judicial da paternidade
relativa à criança em ação de
investigação de paternidade de
natureza declaratória. Quanto ao
reconhecimento voluntário, o
companheiro pode formalizar a

38 LEITE, Heloisa Maria Daltro (coord.). O novo código civil: livro IV do direito
de família. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002. p. 196.
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declaração de paternidade antes do
nascimento sob a condição do
nascimento com vida de seu filho.39

Quanto à “barriga de aluguel”, apesar do nome
popular, não ocorre a locação da barriga: deve ser um ato
gratuito. A maternidade subrogada ou de substituição não
pode ser remunerada. Há a mencionada Resolução do
Conselho de Medicina sobre este assunto, determinando
que deve ser comprovado que quem está cedendo o útero
é parente próximo, pessoa da família, pois assim não
configuraria fins pecuniários.40

Se a mãe gestacional se negar a entregar a criança
para a mãe biológica, que apenas utilizou o seu útero para
gerar o filho, poderá a verdadeira mãe ingressar com uma
Ação Investigatória de Maternidade e promover a Busca e
Apreensão do filho.

Na “barriga de aluguel” a mãe não é a gestante, a
mãe é a fornecedora do óvulo.

Entende-se que a gestante, na maternidade de
substituição, durante o período da gravidez, pode requerer
alimentos para o nascituro e, conseqüentemente, para si
mesma, a serem prestados pela mãe biológica.

Se a gestante também for a fornecedora do óvulo e
o marido de outra, o doador do sêmen, ou seja, a esposa
não é nem doadora de óvulos e nem gestante nesse caso,
para essa esposa se precaver poderia fazer a chamada
Adoção do Nascituro, pelo Código Civil.

39 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op.cit., p. 1001-1009.
40 Heloisa Helena Barboza propõe que a lei vede “qualquer método que utilize
mãe substituta” e Guilherme Calmon explicita ser, no Brasil, ilícita a prática da
maternidade-de-substituição, “mesmo na modalidade gratuita, por violar a
dignidade da pessoa da mulher que engravidaria em favor de outra, a
dignidade da futura criança que venha a nascer”. GAMA, Guilherme Calmon
Nogueira da. Op. cit., p. 1009. BARBOZA, Heloisa Helena. Op. cit., p. 113.
Inobstante estes posicionamentos, não vejo nada de mais uma avó ou tia da
futura criança, num ato de amor e na conjuntura de expectativa familiar ser
mãe de substituição, o que é permitido na Res. 1358/92.
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Se não houve a adoção, há entendimento no sentido
de que se a gestante doadora do óvulo se recusar a
entregar a criança, não poderá ser compelida a fazê-lo,
pois a maternidade e a paternidade são direitos
indisponíveis. O poder familiar é indisponível. O que pode
ocorrer é apenas a transferência desse poder através da
adoção que, no caso, deveria ser anterior.41

Necessário, ainda, abordar os artigos 1598, 1599,
1600 e 1602, bem como com a Súmula nº 301 do STJ que
também se interligam com a presunção de paternidade.

O art. 1598 é fruto do art. 339, I do  CC/16, tratando dos
períodos legais da concepção, com parâmetros traçados sem
rigor científico,42 e poderia ter sido abolido. Hoje, se há dúvida
quanto à paternidade o exame de DNA tem como dirimir.

41 Quanto à polêmica de se decidir quem é a mãe, salienta-se, então, a proposta
de modificação ao Novo Código Civil do Conselho de Justiça Federal que trata
da presunção de maternidade em função da gestação. 129 – Proposição
para inclusão de um art. no final do Cap. II, Subtítulo II, Cap. XI, Título I, do Livro
IV, com a seguinte redação: Art. 1.597, A . “A maternidade será presumida
pela gestação. Parágrafo único: Nos casos de utilização das técnicas de
reprodução assistida, a maternidade será estabelecida em favor daquela
que forneceu o material genético, ou que, tendo planejado a gestação, valeu-
se da técnica de reprodução assistida heteróloga.”  Justificativa: No momento
em que o artigo 1.597 autoriza que o homem infértil ou estéril se valha das
técnicas de reprodução assistida para suplantar sua deficiência reprodutiva,
não poderá o Código Civil deixar de prever idêntico tratamento às mulheres.
O dispositivo dará guarida às mulheres que podem gestar, abrangendo quase
todas as situações imagináveis, como as técnicas de reprodução assistida
homólogas e heterólogas, nas quais a gestação será levada a efeito pela
mulher que será a mãe sócioevolutiva da criança que vier a nascer. Pretende-
se, também, assegurar à mulher que produz seus óvulos regularmente, mas
não pode levar a termo uma gestação, o direito à maternidade, uma vez que
apenas a gestação caberá à mãe sub-rogada.  Contempla-se, igualmente, a
mulher estéril e que não pode levar a termo uma gestação. Essa mulher terá
declarada sua maternidade em relação à criança nascida de gestação sub-
rogada na qual o material genético feminino não provém de seu corpo.
Importante destacar que, em hipótese alguma, poderá ser permitido o fim
lucrativo por parte da mãe sub-rogada. Jornada de Direito Civil do promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período
de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro
Ruy Rosado, do STJ.
42Basta pensar que a mulher viúva pode estar se casando grávida rapidamente
justamente porque o nascituro é filho de quem ela vai se casar.
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Até porque, “já não tem a presunção de paternidade
a conotação quase absoluta, como tinha no sistema de
1916, o que facilita seu afastamento a favor da
consangüinidade”. E, no caso do artigo em tela, “também
a favor da afetividade ao se estabelecer o vínculo jurídico
com quem efetivamente convive com o filho.”43

O artigo 1599 do CC/02, falando que a prova da
impotência ilide a paternidade, é frágil e assistemático,
pois, pode ser impotente e ter se utilizado das técnicas de
reprodução assistida. Logo, não poderá invocar a prova
da impotência para ilidir a paternidade.

Os artigos 1600 e 1602 são similares, mas com
uma tênue diferença. No primeiro houve o adultério, mas
este não basta para afastar a presunção. O segundo diz
que “não basta a confissão materna para excluir a
paternidade”, porque nesta hipótese o adultério não é um
fato certo e a esposa poderia estar falando algo que não
aconteceu, de modo a provocar o marido. De toda maneira,
se a confissão foi após anos, já estaria configurada a
paternidade socioafetiva.

Quanto ao Enunciado nº 301 do STJ dispondo que
“em ação investigatória, a recusa do suposto pai a
submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris
tantum de paternidade”, que vigora em consonância com
o arts. 231 e 232 do CC/02, destaca-se que se questiona
esta presunção, vez que a mesma pode até resolver
aspectos patrimoniais, mas não o direito à identidade e
ascendência  genética.

Contudo, a atual conjuntura requer releitura da
presunção de paternidade, que não mais atua como um
“favor legal” ao casamento, muito menos à legitimidade
dos filhos, eis que o direito de filiação atual se funda no
favor filii . Como explica Rose Vencelau, houve “um
deslocamento da proteção da ficção legal para o dado
biológico”, o que de fato representou

43 VENCELAU, Rose Melo. Op. cit.,  p. 146.
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uma libertação para os filhos que
passaram a ter direito ao
reconhecimento do estado de filiação,
sem restrições. Porém, não é o fim da
presunção pater  is  est porque esta
reflete o cotidiano, aquilo que
comumente ocorre, Além do que, o
estabelecimento automático da filiação
pode fazer crescer uma relação
paterno-filial com base no afeto e no
vínculo jurídico, sem que haja
consangüinidade.” (...) Assim, se por
um lado , a presunção pater is  est
não deve ser banida do sistema jurídico,
deve ser reformulada. Os fundamentos
que a justificam já não são os mesmos
(...) sua utilidade existe no plano
prático, uma vez que se torna
desnecessária a declaração formal do
pai no reconhecimento da paternidade.

Portanto, a presunção pater is est  não é mais de
legitimidade e sim de paternidade e sua utilidade se resume
na facilitação do reconhecimento dos filhos havidos no
casamento.44

4. Paternidade biológica e socioafetiva

A desbiologização da paternidade era consagrada
desde a época dos romanos - pater est is quem nuptiae
demonstrant. Explica isto Maria Berenice Dias
(caracterizando os filhos presumidos, ilegais, atuais, reais,
desejados e afetivos), ao expor que “o Direito, ao gerar
presunções de paternidade e maternidade, afasta-se do
fato natural da procriação para referendar o que hoje se

44 VENCELAU, Rose Melo. Op. cit.,  p.139-142; 233.
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poderia chamar de ‘posse de estado de filho’ ou ‘filiação
socioafetiva’. (...) Desvincula-se o legislador da verdade
biológica e gera uma paternidade jurídica baseada
exclusivamente no fato de alguém haver nascido no seio
de uma família”. 45

Ensina Luis Edson Fachin que as característics da
posse do estado de filho “se revela na nominatio (pelo
apelido da família), na tractus (no tratamento que entre si
deferem, chamando-se respectivamente de pai e filho), e
na reputatio (visibilidade social da relação paterno-filial). 46

Leciona Belmiro Pedro Welter que “a filiação
socioafetiva compreende a relação jurídica de afeto com
o filho de criação, quando comprovado o estado de filho
afetivo (posse de estado de filho), a adoção judicial, o
reconhecimento voluntário ou judicial da paternidade ou
maternidade e a conhecida ‘adoção à brasileira.’47  E, com
o novo Código Civil, pode-se acrescentar a estes a
reprodução assistia heteróloga.

Segundo Mauro Nicolau Júnior, em nenhum
momento a Constituição privilegia a paternidade genética
em detrimento da afetiva, ou tenha cobrado do registro de
pessoas naturais qualquer fidelidade aos fatos da
biologia.48 Afinal, a filiação não pode ser resolvida apenas
pelos resultados do exame de DNA, pois não se pode
reduzir o direito a um ramo das ciências positivas; nem a
paternidade, que pressupõe uma aproximação amorosa

45DIAS, Maria Berenice. Quem é o pai? Revista Brasileira de Direito de Família,
Porto Alegre, n. 15, p. 5, 2002. VENCELAU, Rose Melo. Op. cit., p. 139,
expondo que a regra pater is est nunca esteve primariamente comprometida
com a verdade biológica.
46FACHIN, Luis Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo
código civil brasileiro. 2.ed. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p. 226.
47WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre a filiação biológica e socioafetiva.
Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 14, p. 132, 2002.
48 NICOLAU JÚNIOR, Mauro. Investigação de paternidade procedente: Coisa julgada
material. Prazo para ação rescisória expirado. Ação negatória de paternidade.
Exame de DNA negativo. Qual prevalece? Jus Navigandi. p. 8.
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entre pai e filho, pode ser sustentada unicamente nas
seqüências genéticas.

Além do mais, a dignidade, inerente de cada um,
impede que os indivíduos sejam reduzidos a suas
características genéticas.49

A jurisprudência tem afastado a base biológica
para atender valores fundados no amor que vão além
dos laços sanguíneos, porque a paternidade não é
apenas um mero fato, um dado biológico, e sim, uma
relação construída na vida pelos vínculos que se formam
entre o filho e seu genitor50:

APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE. A paternidade é direito
indisponível. É descabida a
homologação de acordo no qual a
representante legal da menor
reconhece que ela não é filha biológica
do autor. A paternidade foi reconhecida
de forma livre e espontânea. A
invalidação desse reconhecimento
depende de prova de que a
manifestação de vontade decorreu de
erro ou coação. Ademais, há a
possibilidade de existência de
paternidade socioafetiva, alegada pela
parte mas não investigada pelo juízo.
Essa circunstância requer ampla
dilação probatória. A questão encerra
evidente interesse público. Deram
provimento e desconstituíram a
sentença.51

49 PEREIRA, Renata Braga da Silva. DNA: análise biojurídica da identidade humana.
In: Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 286.
50Além do mais, deve ser observado o princípio venire contra factum proprium.
Neste sentido, deve, inclusive, ser analisada a adoção à brasileira. Não tem
como ferir e brincar com os sentimentos do filho.
51AC 70006263750, 8º Cam. Civ., TJ-RS, Rel. Rui Portanova, j. em 26/06/2003.
Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 07 nov. 2003



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

PRESUNÇÕES DE PATERNIDADE 366

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
DECLARAÇÃO FALSA DE FILIAÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO.
IMPOSSIBILIDADE. PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA. Descabida se revela
a ação visando desconstituir o registro
de nascimento, pelo pai que reconhece
formalmente as filhas, sendo sabedor
da inexistência do liame biológico, mas
deixando evidenciada a situação de
paternidade socioafetiva. Vedação dos
art. 104 do Código Civil e art. 1º da Lei
nº 8.560/92. Recurso desprovido. Por
maioria.52

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
IMPRESCRITIBILIDADE. FILIAÇÃO
SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA.
EFEITOS. Validade da sentença. Não
há falar de nulidade da sentença por
ter ocorrido sucinta fundamentação da
decisão, a qual afastou as preliminares
argüidas quando decidiu pela
procedência da ação. Desnecessário
ter havido processo prévio para
anulação do registro de nascimento da
recorrida. Prescrição.Proibindo a norma
constitucional (art.227, §6º) qualquer
designação discriminatória relativa à
filiação, não se pode conceber da
existência de prazo prescricional para
averiguação da verdade biológica ao
filho que possua pai registral,
constituindo direito fundamental a
dignidade da sua pessoa. Mérito. Da
filiação socioafetiva. Reconhecida a

52 AC 70005008552, 8º Cam. Civ., TJ-RS,  Rel. Rui Portanova, j. em 13/03/
2003. Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em 7 nov. 2003.
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filiação socioafetiva, a investigação de
paternidade procedente não
desconstitui o registro paternal, pois a
prevalência da socioafetividade faz com
que o conhecimento da paternidade
biológica não gere seqüela patrimonial.
Afastada a mercantilização do afeto.
Verba sucumbencial redimensionada.
Apelo parcialmente provido. Por
maioria.53

Neste último julgado, ressalta o desembargador
relator Rui Portanova que “a liberdade (livre arbítrio de
amar) que possui cada indivíduo faz com que o Judiciário
apenas louve a relação afetiva estabelecida entre os
membros da família, para garantir a dignidade do ser
humano” e afirma que “preponderante a fil iação
socioafetiva, o reconhecimento da paternidade biológica
não gera efeitos de ordem patrimonial ou obrigacional”.

Por isso, Eduardo Cambi defender a paternidade
socioafetiva explicando que “toda história da pessoa se
estrutura em torno do seu nome (documentos, histórico
escolar, relacionamentos profissionais e sociais de
amizade, etc.) Daí ser o estado de filiação uma inerência
do direito à personalidade que, quando colocado em
confronto com direitos patrimoniais, há de prevalecer, em
nome da dignidade da pessoa humana”, optando-se, desta
forma pelo ser humano, que está inserido num contexto
axiológico mais amplo, no qual a felicidade pessoal é um
bem jurídico mais relevante. Assim como dispõe que o
direito tem que assimilar a evolução tecnológica, como o
exame de DNA, mas com a prudência necessária para
não atropelar valores mais caros à pessoa.54

53 AC 70004510483, 8º Cam. Cív., TJ-RS, Rel. Rui Portanova, j. em 31/10/2002.
Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 07 nov. 2003.
54 CAMBI, Eduardo. O paradoxo da verdade biológica e sócio-afetiva na
ação negatória de paternidade, surgido com o exame de DNA, na hipótese
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De acordo com Giselda Hironaka o direito à
personalidade é um direito indisponível e pleno. É ter direito
ao(s) pai(s), à identidade genética.55 Mais do que isso, são
os direitos de conviver, ser instruído, de viver, de amar.56

E tais direitos vão ao encontro com a dignidade do ser.
Como destaca Belmiro Pedro Welter, o princípio da

dignidade da pessoa humana é base, alicerce, fundamento
da modernização, socialização e humanização do Direito,
o que permite a ousadia de afirmar que “enquanto houver
uma pessoa que não veja reconhecida a sua dignidade,
ninguém pode considerar-se satisfeito com a dignidade
adquirida.”57

Ensina Rizzatto Nunes que “a dignidade nasce com
a pessoa. É-lhe inata. Inerente à sua essência”. Porém,
como ninguém vive isolado, por conta da necessária
interação social, ”a dignidade só é garantia ilimitada se

de “adoção à brasileira”. Jornal Síntese, Porto Alegre, ano 5, n. 59, p. 20,
2002. Há a proposta de inclusão do §1º no art. 1601 do CC/02: 130 –
Proposição sobre o art. 1.601: Redação atual: “Cabe ao marido o direito de
contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação
imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do
impugnante têm direito de prosseguir na ação”. Redação proposta: “Cabe ao
marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher,
sendo tal ação imprescritível. § 1º. Não se desconstituirá a paternidade
caso fique caracterizada a posse do estado de filho. (grifo nosso). §
2º. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir
na ação.” Aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, publicado no Diário Oficial
de 24/01/2003.
55 109 – Art. 1.605: a restrição da coisa julgada oriunda de demandas reputadas
improcedentes por insuficiência de prova, não deve prevalecer para inibir a
busca da identidade genética pelo investigando. Aprovado na Jornada de
Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal, publicado no Diário Oficial de 24/01/2003. Necessário sopesar
valores e buscar um equilíbrio: a segurança jurídica não pode ser um obstáculo
a um direito da personalidade.
56HIRONAKA, Giselda. In: Simpósio Direito Moderno e Estado Contemporâneo,
realizado nos dias 6 a 8 nov. 2000, no Teatro Trianon – Campos/RJ.
57 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre a filiação biológica e sócioafetiva.
Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 14 p. 128-163,
2002.
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não ferir outra”, pois há que se “incorporar no conceito de
dignidade uma qualidade social como limite à possibilidade
da garantia.” 58

Maria Berenice Dias expressa que família identifica-
se com o envolvimento afetivo que gera laços e nós, que
persiste enquanto o amor existir e que se solve quando o
amor termina. E as seqüelas que decorrem deste elo tem
muito mais fundamento na célebre frase de Sant Exupery:
você é responsável pelas coisas que cativas”:

Investigacão de paternidade.
Filiação socioafetiva. Ainda que
indevido e irregular o registro levado
a efeito, mesmo que tenha sido a
criança entregue a outrem por
seqüelas decorrentes de previsível
rejeição ao filho, descabe perquirir-
se o vínculo biológico, devendo ter-
se como hígido, jurídico e legal o
vínculo parental que se estabeleceu
em decorrência do vínculo afetivo.
Apelo desprovido. 59

Nota-se que é o efetivo vínculo familiar que deve
determinar a paternidade preponderante, eis que o vínculo
biológico, detectável pelo DNA, passou a não se revelar o
critério mais adequado quando o assunto é socioafetividade.60

58 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 49-50
59 AC 70001995695, 7º Cam. Civ., TJ-RS, Relª. Maria Berenice Dias, j. em 28/
03/2001. http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 07 nov. 2003.
60 AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
A perícia genética esclarecerá a filiação biológica. A paternidade sócio-afetiva
deve ser objeto de instrução do processo que busca, na verdade, a anulação
do registro civil, não se cuidando de negatória de paternidade, pois o nascimento
do agravante deu-se antes do casamento de seus pais. Aplicação do disposto
no artigo 1597 do Código Civil. Preliminar afastada. Agravo não provido. (Agravo
de Instrumento nº 70009233313, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, julgado em 24/11/2004).
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A filiação socioafetiva também requer a reflexão da
reprodução assistida e da adoção por homossexuais.

No Brasil, tem-se admitido o homossexual solteiro
adotar. Mas a adoção por casal homossexual não é
permitida por força do parágrafo único do art. 1618 ao
dispor que “a adoção por ambos os cônjuges ou
companheiros poderá ser estabilizada, desde que um
deles tenha completado dezoito anos de idade,
comprovada a estabilidade da família” , bem como do art.
1622 pelo qual “ninguém pode ser adotado por duas
pessoas, salvo se forem marido e mulher, ou se viverem
em união estável”. Todavia, esta proibição deve ser revista
para acabar com hipocrisias: muitos pais trazem filhos
de relações heterossexuais   para suas relações
homoafetivas; o casal para realizar o sonho paternal pode-
se utilizar da técnica de reprodução assistida; a proibição
do casal adotar, com a morte ou separação do que
efetivamente ajuda o adotante, pode vir a deixar o adotado
sem o respaldo de pensão previdenciária ou alimentícia e
se a morte for do adotante, dificulta-se que seu parceiro
com quem o adotado tem vínculos afetivos obtenha a
guarda, o que mais desampara do que protege.

Para Daniel Borrillo, a homoparentalidade radicaliza
a modernidade,61 pois mostra de maneira categórica a
diferença entre filiação e reprodução. Ele explica que
enquanto o movimento feminista separa sexualidade de
reprodução,  o movimento gay dissocia reprodução de
filiação, o que nos obriga a pensar como organizar a

61“Através da homopaternidade – pais homossexuais e mães lésbicas – , os
quais, ao assumir abertamente a paternidade e a maternidade como uma
ficção cultural (artefato) e não apenas uma evidência natural, radicalizam a
questão da vontade (e não a vontade do corpo) na questão da filiação.”
BORRILLO, Daniel. In Resenha distribuída na palestra ministrada na Faculdade
de Direito de Campos, no dia 19/08/05, abordando “de como a
homossexualidade radicaliza os valores da modernidade na relação consigo,
com o outro e com a sua descendência”. Atente-se que na França não se
permite a adoção nem por solteiro ou casal homossexual.
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família, pois é esta e não o matrimônio que deve ser
protegida. Deve-se reafirmar a função materna / paterna
independente da orientação sexual dos pais. Existem pais
que são pai e mãe e vice-versa. Não se deve mais
diferenciar pai e mãe, mas sim entender pais no sentido
de ascendentes.62

De acordo com Rose Vencelau mister “equilibrar o
que o ordenamento jurídico denomina de relação pai-filho
com o dado biológico e a função a ela atribuída”.  O “elo
perdido” está na observância do critério afetivo e no melhor
interesse do filho.63

Tanto é assim que Gustavo Tepedino destaca a
“família funcionalizada à formação e ao desenvolvimento
da personalidade de seus componentes, nuclear,
democrática, protegida na medida em que cumpra o seu
papel educacional, e na qual o vínculo biológico e a
unicidade patrimonial são aspectos secundários.”64

Realmente, a paternidade responsável65 é
decorrente da dedicação, do zelo, da mútua ajuda e das

62BORRILLO, Daniel. Palestra ministrada na Faculdade de Direito de Campos,
no dia 19 ago. 2005, abordando “de como a homossexualidade radicaliza os
valores da modernidade na relação consigo, com o outro e com a sua
descendência”. Neste sentido, ele explica que “a reforma francesa do direito
de família de 1972 havia começado a privilegiar a ‘função paterna’, desligando-
se da designação sexual dos papéis familiares. Seu mentor, o decano
Carbonnier, havia até falado da ‘hermafroditização’ de um direito, que iria até
a substituição das designações ‘marido e mulher’ ou ‘pai e mãe’ por ‘cônjuges
e ‘pais’, querendo com isto destacar que a conjugalidade e a paternidade
constituem, do ponto de vista jurídico, antes de tudo uma função, ou seja,
uma imputação normativa que remete a um certo número de direitos e
obrigações.” BORRILLO, Daniel. O indivíduo homossexual, o casal de mesmo
sexo e as famílias homoparentais: análise da realidade jurídica francesa
no contexto internacional. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br/
sis_artigos/artigos,asp?codigo=179. Acesso em 30 set. 2005.
63 VENCELAU, Rose Melo. O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica,
biológica e afetiva no estabelecimento do vínculo paterno-filial. Rio de Janeiro:
Renovar, 2004.  p. 132, 135, 237, 239.
64 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da filiação na perspectiva civil-
constitucional. In: Temas de direito civil.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 420.
65 O conteúdo de paternidade responsável pode ser subtraído da 1º parte do
art. 229 da CF, do art. 22 do ECA e 1566, IV do CC/02 e por se tratar de uma
cláusula aberta deve se basear no art. 6º do ECA.
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horas diárias compartilhadas, e não do fornecimento do
material genético, ou seja, da coincidência genética.

Certo é que, numa visão humanista, na qual a família
é primordial para a realização de seus membros,
prevalece a paternidade socioafetiva vez que, em função
de aspectos meramente formais, não há como apagar os
laços afetivos, o histórico de vida da pessoa, suas
referências e até condição social.

Pertinente, então, que haja o reconhecimento do
afeto e do amor como valores jurídicos. Afinal, o
relacionamento familiar se constrói com a convivência.

5. Conclusão

O Direito de Família focaliza a Dignidade da Pessoa
Humana, que deve sempre ser resguardada. Atualmente
a família é o lugar do desenvolvimento das pessoas, do
afeto, da felicidade, sendo um instrumento de realização
do ser humano. Por isso, ao invés de presunções
meramente formais, vale dar destaque ao princípio da
afetividade, afinal, o vínculo paterno não deve fundar-se
na pura formalidade, mas na existência de laços sociais
consistentes entre o indivíduo e o pai. Daí a paternidade
jurídica não se prender aos dados biológicos, criando
presunções legais, úteis no plano prático, quando
compreendidas em favor do filho.

A paternidade forma um laço jurídico com base na
solidariedade efetiva da existência de interesses, de
sentimentos, ligados a uma reciprocidade de direitos e
deveres. E ter a paternidade reconhecida é um direito
fundamental dos filhos porque tal reconhecimento
interferirá na esfera de direitos personalíssimos.

Ser genitor é totalmente diferente de ser pai.
Paternidade é muito mais que procriar. O verdadeiro pai
educa, é amigo, companheiro, envolvendo-se
amorosamente.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

DANIELA BOGADO BASTOS DE OLIVEIRA     373

Quanto ao confronto entre a verdade biológica e a
socioafetiva, há de prevalecer solução que melhor atenda
ao interesse da criança e do adolescente, observando-se
a dignidade da pessoa humana que, por ser um
supraprincípio e fundamento da República, deve sempre
servir como “fiel da balança.”
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