
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 

 MESTRADO ACADÊMICO EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOCIANE MACHIAVELLI OUFELLA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIREITO A FILIAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAÇADOR - SC 

2018



 

 
 
 
 
 

JOCIANE MACHIAVELLI OUFELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO A FILIAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E SOCIAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade, Linha de 
Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e 
Educação, da Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe (UNIARP), como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre 
em Desenvolvimento e Sociedade. 

 
Orientador: Prof. Dr. Adélcio Machado 
dos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAÇADOR, SC 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação Fonte, elaborada pela Bibliotecária: Célia De Marco / CRB14-692 da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 
_______________________________________________________________ 

O93d 

Jociane Machiavelli Oufella  

    Direito a filiação e suas implicações jurídicas e sociais. Jociane Machiavelli Oufella 
/. Caçador, SC. EdUNIARP: 2018. 

    107 f 
    Orientador: Prof. Dr. Adélcio Machado dos Santos 
      
    Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento 
e Sociedade, Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento e Sociedade. 
 
      
     1. Filiação. 2. Investigação de Paternidade. 3. Sustentabilidade. Santos, Adelcio 
Machado dos. II. TITULO. 
            

CDD: 340  
 _______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Gráfico 1 – Número de Ações de Investigação de Paternidade- NPJ entre os anos de  

2013 – 2018 ...................................................................................................       68 

Gráfico 2 – Julgamento Procedente ou Improcedente ................................ 69 

Gráfico 3 – Realização de Exame de DNA.................................................. 71 

Gráfico 4 – Retorno de clientes para Cumprimento de Sentença.......... ..... 74 

Gráfico 5 – Tempo médio de duração das ações.................................. .... . 80 

Gráfico 6 – Desistência da ação ................................................................. 81 

Figura 1 – Documentos para registro de nascimento ................................. 88 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

JOCIANE MACHIAVELLI OUFELLA 
 
  
 
 
 
 

DIREITO A FILIAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E SOCIAIS 
 
 
 
 
 
A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação apresentada 

no Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, Linha de 

Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Desenvolvimento e Sociedade. 

 
 

 
 

 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 

Dr. Adélcio Machado dos Santos (UNIARP) 
(Presidente da Banca/ Orientador) 

 
 
 
 

Profª. Drª. Danielle Regina Ullrich (IFSC) 
(Membro Titular/Avaliador Externo) 

 
 
 

Prof. Dr. Levi Hulse (UNIARP) 
(Membro Titular/ Avaliador do Programa) 

 
 
 

Caçador, SC, 14 de dezembro de 2018. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dedico este trabalho a Deus, por me dar força em mais esta caminhada e me 
erguer cada vez que minha vontade de desistir.  
          Ao meu esposo Karim Oufella, por me incentivar a cada dia, por me mostrar 
meu valor e me mostrar que sou capaz.  
          À minha filha Louiza Meryem, por ser a razão de continuar sempre buscando 
o melhor, pois a maior herança que posso deixar-lhe é o gosto pelos estudos. A 
sabedoria e o conhecimento ninguém poderá tirar de você, minha princesa! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale, gli uomini giudicano con gli occhi piuttosto che con le mani; perché tutti 
sono in grado di vedere, ma pochi, di sentire; tutti vedono ciò che sembri, pochi 

toccano quello che sei.1 
 ( Niccolò Machiavelli 1469-1527) 

 

 

 

 

                                            
1
 Em geral os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos; porque todos são capazes de 

ver, mas poucos, de sentir; todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é. 



 

RESUMO 

 

A presente dissertação trata do direito à filiação e as suas implicações no âmbito 

jurídico e os reflexos sociais para o menor que tenha ou não essa paternidade 

reconhecida. Com as mudanças advindas com o Código Civil de 2002, o Direito de 

Família, no que tange à própria família, trouxe mudanças relevantes como a 

equiparação da união estável ao casamento. Isso é a prova da necessidade da 

própria sociedade que, cotidianamente, se constitui de um número cada vez maior 

de famílias informais. A filiação, considerada a relação existente entre pais e filhos, 

abrange sentimentos e obrigações e hoje é construída por diversos meios: a filiação 

matrimonial, não matrimonial, decorrente de adoção ou de reprodução assistida, 

avanços científicos na busca de auxiliar os casais que não podem ter filhos de forma 

natural. A filiação traz em seu bojo muitas obrigações para ambos os pais. A 

presente pesquisa visa discutir os direitos inerentes à filiação no âmbito jurídico e 

social. Dessa forma, utilizou-se como problema de pesquisa: Quais as 

consequências jurídicas e sociais que  acarretam ao filho em virtude da negativa da 

mãe em relatar o nome do “suposto pai”? Quais os direitos e a importância de 

possuir a filiação reconhecida?  Os objetivos da presente pesquisa estiveram 

centrados nos seguintes pilares, como Objetivo Geral tem-se discutir as implicações 

jurídicas e sociais oriundas do reconhecimento da filiação. Por sua vez os  Objetivos 

Específicos estiveram centrados em: Demonstrar a conceituação e a abrangência do 

termo “filiação”; Analisar os principais efeitos decorrentes da filiação; Investigar as 

Ações de Investigação de Paternidade realizadas junto ao Núcleo de Práticas 

Jurídicas entre 2013 e 2018 como forma de garantir os direitos de filiação na 

Comarca de Caçador e por fim, vislumbrar o reconhecimento da paternidade como 

forma de garantir a sustentabilidade social, visando reduzir as desigualdades 

sociais. Já com relação aos direitos inerentes entre o filho e seus genitores pode-se 

mencionar que o primeiro direito trata-se do direito ao nome. Todo ser humano, ao 

nascer, tem direito de que lhe seja dado um nome, constituído pelo nome próprio e 

pelo sobrenome, o que identificará a família de onde veio e aquela à qual passou a 

fazer parte. Como segundo direito, pode-se citar a obrigação alimentar, que abrange 

o indispensável para um desenvolvimento pleno e uma vida salutar. Os alimentos 

são devidos por ambos os genitores. E, por fim, pode-se citar o direito à sucessão, 

pois no momento da morte dos genitores, os filhos serão os primeiros a serem 



 

chamados a herdar. O cerne do problema encontra-se no fato de quando não existe 

a comprovação da filiação, o que é mais frequente quanto à paternidade. Nesse 

momento, o Estado desempenha o seu papel no sentido de tutelar tais crianças, 

compondo os conflitos de interesse através da Ação de Investigação de Paternidade. 

Tutelar a criança, o ser humano em desenvolvimento, não pode ser um processo em 

que haja prejuízos a esse ser em formação, ou seja, é inaceitável a morosidade 

processual ou as escusas trazidas ao bojo do processo pelos supostos pais. A fim de 

acelerar o processo, a Comarca de Caçador possui um diferencial na busca do 

reconhecimento da paternidade das pessoas que não possuem condições de 

constituir seu próprio advogado, pois através do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIARP garante-se o acesso à justiça desses cidadãos economicamente carentes. 

Atualmente, conforme exposto na presente dissertação, o NPJ possui 560 ações em 

andamento, das quais, nos últimos cinco anos, 46 foram Ações de Investigação de 

Paternidade, justamente visando ao reconhecimento da filiação e seus efeitos. A 

descoberta da paternidade é, sem dúvida, uma garantia da filiação e seus efeitos, ou 

melhor, uma garantia de desenvolvimento social. A sustentabilidade social se define 

como uma extensão do princípio do bem-estar universalista no sentido de garantir 

como um direito a todos os cidadãos presentes, e aos que estão por vir, o bem-estar 

como garantia de uma vida digna. E a filiação é, inequivocamente, a garantia de vida 

digna a todo ser humano. 

Palavras-chave: Filiação, Investigação de Paternidade, Sustentabilidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIASSUNTO 

 

La presente dissertazione riguarda il diritto  a paternitá e le sue implicazioni nel 

contesto giuridico e le ripercussioni sociali per il bambino che ha o non ha questa 

paternità riconosciuta. Con i cambiamenti introdotti con il Codice Civile del 2002, il 

diritto di famiglia, per quanto riguarda la famiglia stessa, ha apportato cambiamenti 

importanti come l'equazione del matrimonio stabile con il matrimonio. Questa è la 

prova del bisogno della società stessa, che sta diventando ogni giorno sempre più 

una famiglia informale. L'affiliazione, considerata la relazione tra genitori e figli, 

racchiude sentimenti e doveri e oggi è costruita con vari mezzi: affiliazione 

matrimoniale, non coniugale, derivante dall'adozione o dalla riproduzione assistita, 

progressi scientifici nella ricerca per aiutare le coppie che non possono avere figli 

naturalmente. L'apaternitá comporta molti obblighi per entrambi i genitori. n questo 

modo, è stato usato come un problema di ricerca: quali sono le conseguenze legali e 

sociali del rifiuto del bambino di riportare il nome del "presunto padre"? Quali sono i 

diritti e l'importanza di avere un'appartenenza riconosciuta? Gli obiettivi di questa 

ricerca erano incentrati sui seguenti pilastri, in quanto l'obiettivo generale deve 

discutere le implicazioni legali e sociali derivanti dal riconoscimento della filiazione. A 

loro volta, gli obiettivi specifici erano incentrati su: dimostrare la concettualizzazione 

e lo scopo del termine "filiazione"; Analizzare i principali effetti dell'appartenenza; 

Indagare le azioni di indagine sulla paternità condotte con il Centro di pratiche legali 

dell‟universitá Alto vale do Rio do Peixe- UNIARP tra il 2013 e il 2018 come un modo 

per garantire i diritti di appartenenza alla Contea di Caçador e, infine, per vedere il 

riconoscimento della paternità come un modo per garantire la sostenibilità sociale, 

con l'obiettivo di ridurre  le disuguaglianze sociali. Il primo diritto che può essere 

menzionato è il diritto al nome. Ogni essere umano, alla nascita, ha il diritto di 

ricevere un nome, composto dal suo nome e cognome, che identificherà la famiglia 

da cui è venuto e quello a cui è diventato parte. Come secondo diritto, si può citare 

l'obbligo del cibo, che copre ciò che è indispensabile per uno sviluppo completo e 

una vita sana. Il cibo è dovuto da entrambi i genitori. E, infine, si può menzionare il 

diritto alla successione, poiché al momento della morte dei genitori, i bambini 

saranno i primi ad essere chiamati ad ereditare. Il punto cruciale del problema sta nel 

fatto che non vi è alcuna prova di paternitá, che è più frequente in relazione alla 

paternità. Custodire il bambino, l'essere umano in via di sviluppo, non può essere un 



 

processo in cui c'è danno a questo essere in formazione, cioè, è inaccettabile i ritardi 

procedurali o le scuse portate al rigonfiamento del processo dai presunti genitori. Al 

fine di accelerare il processo, il Distretto di Caçador ha un differenziale nella ricerca 

del riconoscimento della paternità delle persone che non sono in grado di costituire il 

proprio avvocato, perché attraverso nucleo della pratica legale di UNIARP garantisce 

l'accesso alla giustizia di questi cittadini economicamente svantaggiati. Attualmente, 

come spiegato in questa dissertazione, il NPJ ha 560 cause legali in corso, di cui, 

negli ultimi cinque anni, 46 sono state azioni di indagine sulla paternità, mirate 

precisamente al riconoscimento della paternitá e dei suoi effetti. La scoperta della 

paternità è indubbiamente una garanzia di appartenenza e dei suoi effetti, o piuttosto 

una garanzia di sviluppo sociale. La sostenibilità sociale è definita come 

un'estensione del principio di benessere universalista per garantire come diritto a tutti 

i cittadini presenti e a quelli futuri il benessere come garanzia di una vita dignitosa. E 

la filiazione è inequivocabilmente la garanzia di una vita dignitosa per ogni essere 

umano. 

 

 
Parole Chiave: Affiliazione, ricerca sulla paternità, sostenibilità. 
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INTRODUÇÃO 

 

A filiação, no âmbito do direito de família e de toda a sociedade, é um dos 

temas mais relevantes em virtude das implicações jurídicas e sociais que abrange. 

Da filiação, nascem direitos e deveres que deverão ser devidamente cumpridos 

pelos pais e pelos filhos. Desde o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, doravante denominada Constituição Federal, tem-se a igualdade 

de filiação, ou seja, independentemente da origem do filho, não poderá existir 

nenhuma discriminação ou distinção relacionada a ele. 

Sejam os filhos legítimos ou não, decorrentes de reprodução humana 

assistida ou de adoção, seus direitos e deveres são os mesmos, devendo ser 

tutelados pelo direito e por toda a sociedade. 

No entanto, um problema gritante em na sociedade brasileira é a falta de 

planejamento familiar, ocasionando duas grandes celeumas para o mundo jurídico e 

social: a questão da filiação, pois, muitas vezes, os “supostos pais” não aceitam 

assumir a paternidade voluntariamente, devendo-se buscar a Tutela Jurisdicional do 

Estado através das Ações de Investigação de Paternidade; ou mesmo, em outras 

situações, as genitoras resolvem não revelar a identidade do “suposto” pai, privando 

totalmente o filho que nascerá de seu direito de filiação, de seu direito ao nome, que 

se trata de um direito da personalidade e, portanto, indisponível e irrenunciável; 

esquecendo-se de um princípio constitucional fundamental: o da dignidade da 

pessoa humana. 

A presente pesquisa visa discutir os direitos inerentes à filiação no âmbito 

jurídico e social. Dessa forma, utilizou-se como problema de pesquisa: Quais as 

consequências jurídicas e sociais que  acarretam ao filho em virtude da negativa da 

mãe em relatar o nome do “suposto pai”? Quais os direitos e a importância de 

possuir a filiação reconhecida?  

Os objetivos da presente pesquisa estiveram centrados nos seguintes pilares,  

Objetivo Geral: Discutir as implicações jurídicas e sociais oriundas do 

reconhecimento da filiação. Objetivos Específicos: Demonstrar a conceituação e a 

abrangência do termo “filiação”; Analisar os principais efeitos decorrentes da filiação; 

Investigar as Ações de Investigação de Paternidade realizadas junto ao Núcleo de 

Práticas Jurídicas entre 2013 e 2018 como forma de garantir os direitos de filiação 
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na Comarca de Caçador; Vislumbrar o reconhecimento da paternidade como forma 

de garantir a sustentabilidade social, visando reduzir as desigualdades sociais. 

Um dos direitos da personalidade mais importante refere-se ao “direito à 

filiação”, o direito de possuir a maternidade e a paternidade reconhecidas no 

Registro Civil de Nascimento, pois desse registro decorrem todos os direitos 

inerentes à própria filiação, como direito a alimentos, à sucessão, ao 

reconhecimento do estado de filiação. 

Verifica-se a importância da filiação, a importância do vínculo físico-jurídico 

que liga o filho a seus pais, necessitando demonstrar à sociedade a importância de 

possuir o reconhecimento da filiação no Registro Civil de Nascimento, buscando 

elencar os principais direitos inerentes à filiação. Com isso, busca-se garantir a 

segurança necessária ao infante e à mãe, podendo ser realizados todos os cuidados 

médicos antes, durante e após a gestação. 

Necessário se faz demonstrar, de forma efetiva, a responsabilidade para com 

a filiação, seja ela planejada ou não, suas consequências e sua possibilidade de 

aplicação, procurando sempre demonstrar o “direito à cidadania” que será exercido 

em sua plenitude apenas quando se puder demonstrar a origem de sua filiação. 

A Ação de Investigação de Paternidade é o meio jurídico pertinente através 

do qual se busca reconhecer a paternidade dos menores que não possuem a 

paternidade em seu registro civil. Essa ação deve ser proposta através de advogado 

legalmente constituído, perante a Vara da Família ou a Vara Cível que tenha 

competência para as ações do direito de família. 

O acesso à justiça é garantia Constitucional. A falta de recurso não pode ser 

empecilho para que qualquer cidadão possa acessar seu direito de cidadania. Na 

Comarca de Caçador, as pessoas hipossuficientes podem contar com o atendimento 

do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniarp – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. 

Desde sua implantação, no ano de 2001, o Núcleo de Práticas Jurídicas 

atende não só ao aprendizado acadêmico, mas a toda comunidade carente 

pertencente à Comarca de Caçador (da qual fazem parte as cidades de Caçador, 

Calmon, Rio das Antas, Macieira) que não possui condições financeiras de constituir 

seu próprio advogado. O NPJ atua tanto na esfera judicial como extrajudicial, com 

ênfase nos processos cíveis. 



15 

Atualmente, o NPJ possui 560 processos em andamento e 3.800 já 

arquivados.  Dentre essas, o NPJ possui inúmeras Ações de Investigação de 

Paternidade, as quais serão analisadas no decorrer deste trabalho. 

A presente pesquisa visa a discutir os direitos inerentes à filiação no âmbito 

jurídico e social. Dessa forma, utilizou-se como problema de pesquisa: Quais as 

consequências jurídicas e sociais que se acarretam ao filho em virtude da negativa 

da mãe em relatar o nome do “suposto pai”? Quais os direitos e a importância de 

possuir a filiação reconhecida?  

A relevância acadêmica e social da presente pesquisa demonstra-se pela 

possibilidade de levar ao conhecimento da comunidade acadêmica e de toda a 

sociedade a importância de possuir a filiação reconhecida no Registro Civil de 

Nascimento. Há que se atentar para a relevância de a genitora indicar sempre que 

possível o nome do “suposto pai”, objetivando que o Registro Civil possa informar ao 

Ministério Público e que esse, como fiscal da lei, possa instaurar as Ações 

Declaratórias de Paternidade. Caso essas não surtam o efeito desejado, possam, 

então, ser propostas as Ações de Investigação de Paternidade. 

A presente pesquisa ainda trará como objetivo uma análise das Ações de 

Investigação de Paternidade propostas pelo Núcleo de Práticas entre os anos de 

2013 a 2018 a fim de verificar o andamento processual e resultado final das 

mesmas, sob a ótica da sustentabilidade social, como uma extensão do princípio do 

bem-estar universalista no sentido de garantir como um direito, a todos os cidadãos 

presentes e aos que estão por vir, o bem-estar como garantia de uma vida digna. 
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1 . DA FILIAÇÃO 

 

1.1 Conceito 

 

 A relação da filiação traz em si inúmeros direitos e deveres que seguem o ser 

humano por toda a sua vida: “Todo ser humano tem pai e mãe” (VENOSA, 2010, 

p.46). Tal consideração é verdadeira inclusive quando a filiação se constitua através 

de técnicas de inseminação artificial ou das modalidades de fertilização assistida. 

Sob a visão do direito, a filiação é um fato jurídico do qual decorrem inúmeras 

consequências, dentre elas todas as relações e, respectivamente, sua constituição, 

modificação e extinção, tendo como principais sujeitos os pais com relação aos 

filhos. 

 O vocábulo filiação exprime a relação existente entre o filho e as pessoas que 

o geraram. É um fenômeno excepcionalmente complexo, antes de tudo biológico, 

examinado pelos cientistas como forma de perpetuação das espécies; exprime o 

fato do nascimento e a situação de ser filho e traduz um vínculo jurídico. 

(ALBUQUERQUE, 2000) 

 Boeira (2004, p.136), sobre o tema, assevera: “A filiação decorre do fato da 

concepção e geração do ser, como fruto da união sexual de outros dois seres: 

masculino e feminino”. 

Tem-se que filiação é relação existente entre pais e filhos. Vem a ser a 

relação de parentesco consanguíneo em linha reta de primeiro grau entre uma 

pessoa e aqueles que lhe deram a vida”. (DINIZ, 2010) 

Tartuce expõe a filiação como “Sendo a relação jurídica decorrente do 

parentesco por consanguinidade ou outra origem, estabelecida particularmente entre 

ascendentes e descendentes de primeiro grau”. (2008, 316) 

A palavra filiação representa a relação entre o filho e os seus pais, sejam 

aqueles que os geraram ou adotaram. Observado de modo especial, o estado de 

filiação manifesta-se na maternidade ou na paternidade, sendo a palavra 

paternidade utilizada de forma genérica para expressar a relação do pai e da mãe 

com relação aos filhos. (VENOSA, 2010) 
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A filiação é a relação de parentesco estabelecida entre duas pessoas em que 

uma nasce da outra, ou é adotada, ou, ainda, vinculada por meio de posses de 

estado de filiação ou por concepção derivada de inseminação artificial heteróloga. 

Quando a relação é estabelecida em face do pai, chama-se paternidade, quando em 

face da mãe, maternidade. “Filiação procede do latim filiatio, que significa 

procedência, laço de parentesco dos filhos com os pais, dependência, enlace”. 

(LOBO, 2009, p. 89). 

Uma das mais importantes inovações introduzidas no direito brasileiro pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, doravante denominada 

Constituição Federal, dispõe sobre o tratamento para com os filhos, sendo eles 

havidos ou não da relação de casamento, conforme expresso no § 6º do artigo 227: 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

  [...] 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL, 1988) 

 

É relevante observar, abaixo, texto de incontestável importância, que fora 

reproduzido pelo art. 1.596 do Código Civil: 

 

Art. 1.596. 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. (BRASIL, 2002) 

 

Desde o advento da Constituição Federal, findou-se a distinção entre filhos 

biológicos e filhos adotivos, passando todos a terem os mesmos direitos e 

responderem pelos mesmos deveres. 

Com a Constituição Federal, em seu art. 227, § 6º, estabeleceu-se, de forma 

imperiosa, a igualdade entre todos os filhos, não sendo mais admitida a distinção 

conhecida como filiação legítima e ilegítima quando os pais fossem casados ou não, 

e adotiva, prevista no Código Civil de 1.916. (GONÇALVES, 2010) 
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Num breve histórico, constata-se que o Código Civil, na década de quarenta e 

nas seguintes, proibia o reconhecimento de filhos adulterinos e a respectiva 

investigação de paternidade. Entretanto, legislações posteriores passaram a admitir 

o reconhecimento ou a investigação desses filhos quando rompida a sociedade 

conjugal, fosse por morte ou divórcio, o que possibilitou que o filho reconhecido 

tivesse amparo econômico com direito à metade da herança que o filho legítimo 

recebesse. Já na década de 70, tal distinção foi suprimida e, independentemente da 

natureza da filiação, o direito à herança foi reconhecido em igualdade de condições. 

(WALD, 2004) 

Hodiernamente, com o advento da Constituição Federal, com a chegada do 

Código Civil de 2002, resultando na total revogação do código de 1916, tem-se que 

o reconhecimento de filhos ilegítimos havidos fora do casamento é irrevogável 

conforme disposto a seguir: 

 

Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 
I - no registro do nascimento;  
II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;  
III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;  
IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 
contém. (BRASIL, 2002) 

 

A definição de filiação baseia-se, fundamentalmente, na relação de 

parentesco mais próxima existente. A filiação deve-se ao fato da união de uma 

pessoa àquelas que a geraram, bem como entre uma pessoa àquelas que lhe 

propiciaram carinho, amor e fraternidade, capazes de configurar uma relação 

apoiada no afeto, ou melhor, a denominada filiação sócio afetiva. 

Sob esse prisma, colhe-se que, da filiação, decorrem os direitos inerentes ao 

poder familiar, ou seja, os direitos que os pais ou representantes legais possuem 

para com seus filhos:  

Sob o aspecto jurídico, a filiação é um fato jurídico do qual decorrem 
inúmeros efeitos. Sob perspectiva ampla, a filiação compreende todas as 
relações e, respectivamente sua constituição, modificação e extinção, que 
tem como sujeitos os pais com relação aos filhos. Portanto, sob este prisma, 
o direito de filiação abrange também o pátrio poder, atualmente chamado de 
poder familiar, que os pais exercem em relação aos filhos menores, bem 
como os direitos protetivos e assistenciais em gerais. (VENOSA, 2009, p 
86) 
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 Plácido e Silva (2006) conceitua filiação: 

É a linhagem, série de gerações, ou genealogia, considerada na linha reta. 
Representativa do fato de que dá a qualidade de filho, a filiação apresenta-
se nas espécies deste: é legítima, ilegítima, natural, espúria ou adotiva. 
Salvo no caso de filiação adotiva, todas elas se firmam na evidência dos 
fatos, que se registram pela concepção e pelo nascimento, estabelecendo-
se as espécies, segundo as experiências jurídicas em que elas ocorreram. 

 

Há doutrinadores que estabelecem o laço de filiação vinculados a laços 

maternos e paternos provenientes do nascimento de uma criança: 

O vocábulo filiação exprime a relação que existe entre o filho e as pessoas 
que o geraram. Encarada em sentido inverso, isto é, do lado dos genitores 
referente ao filho, essa relação chama-se de paternidade ou maternidade. 
Note-se, entretanto, que, em linguagem jurídica, às vezes, se designa por 
paternidade propriamente dita, como a maternidade. (MONTEIRO, 1997) 

 
 Leva-se em conta, principalmente, o grau de parentesco e a 

consanguinidade para criar essa relação de filiação entre os agentes dessa relação, 

conforme se explica abaixo: 

Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em 
linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a geram, ou a receberam como 
se as tivesse gerado. Essa relação de parentesco, dada a proximidade de 
grau, cria efeitos no campo do direito, daí derivando a importância de sua 
verificação. (RODRIGUES, 2002) 

 

 
A evolução social e a aceitação de novas formas familiares, também, foram 

responsáveis pela criação de novos conceitos e novas acepções de vínculo paternal 

e maternal:  

O aspecto social e as novas tecnologias de procriação se incorporam e se 
fundamentam de forma clara em Diniz (2005-A), quando a autora 
estabelece que o liame que existe entre  ascendente e descendente, em 
linha reta de primeiro grau, pode ser: consanguíneo ou não, não havendo 
necessidade da união sexual, vez que também pode ser decorrente de 
inseminação artificial homóloga e heteróloga fecundação in vivo, de 
implantações de embriões homólogos e heterólogos fecundação in vitro, 
bem como de adoção. Neste momento, surge um forte conceito da 
desassociação da necessidade de união sexual, podendo-se entender como 
uma tentativa a validar casos de relações com membros do mesmo sexo, 
que poderiam ser encarados com um grau que culminaria com uma filiação. 
Diniz (2005-B) ratifica os meios de fecundação e os vínculos sociais 
impostos, ao conceito. Onde estabelece que o vínculo existente entre pais e 
filhos; vem a ser a relação de parentesco consanguíneo em linha reta de 
primeiro grau entre uma pessoa e aquelas que lhe deram vida, podendo, 
ainda, (CC, arts. 1.593 a 1.597 e 1.618 e s.), ser uma relação socioafetiva 
entre pai adotivo e institucional e filho adotado ou advindo de inseminação 
artificial heteróloga. Consolidando as preocupações anteriores sobre os 
novos conceitos oriundos dos novos meios de formação do vínculo paternal 
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ou maternal. (DINIZ, 2005)  

 
A família sempre teve papel fundamental na vida do ser humano, 

representando a forma como esse se relaciona com o meio em que vive, sendo, 

portanto, a base da sociedade. Definida na visão de  

 
A família como função social “sociedade natural, garantida pela Constituição 
Federal, não como portadora de um interesse superior e superindividual, 
mas, sim em função da realização das exigências humanas, como lugar 
onde se desenvolve a pessoa”. (PERLINGIERI, 2007) 
 

A família com o passar dos anos, igualmente, sofreu mutações. Sobre isso, 

Maluf (2010, p. 1) menciona: 

Também o momento histórico e cultural no qual se encontra inserida é de 
vital importância para lhe designar o rosto, pois, desde o início dos tempos, 
a face da família mudou, avançando e retrocedendo, conservando-se e 
alterando-se, reinventando-se, enfim, para buscar, na atualidade, a 
recepção incondicional do ser humano, tendo em vista suas necessidades, 
possibilidades e preferências valorativas, contemplando como objeto maior 
o pleno desenvolvimento da sua personalidade, potencialidades, em face da 
sua dignidade intrínseca, visando ao alcance da felicidade e do bem estar 
social. 

 

Com a evolução da sociedade e das relações familiares, do mesmo modo, o 

conceito de filiação foi modificado. Surge, com o passar dos anos, uma nova visão 

de família e o ordenamento jurídico tem se moldado a essa nova proposta, 

passando a introduzir novos valores, como o afeto e a dignidade da pessoa humana, 

os quais ganham ênfase com a constitucionalização do Direito Privado. 

 

1.2 Classificação de filiação 

 

A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da igualdade dos filhos, fê-lo 

de maneira bastante peculiar. Em primeiro lugar, tratou de, positivamente, afirmar a 

igualdade de direitos, independentemente da origem dos filhos (havidos ou não da 

relação de casamento ou por adoção) e, em segundo lugar, negativamente, através 

da proibição de designações discriminatórias:  

 

Art. 227. § 6º. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, oi por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL, 1988) 
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Porém, mesmo o texto constitucional assegurando igualdade a todas as 

formas de filiação, é imprescindível classificá-la como forma de diferenciar não 

somente as espécies, mas também a evolução histórica pela qual o direito de família 

passa. 

A relação de filiação pode ser originada de vertentes, sejam elas jurídica, 

biológica ou socioafetiva, como bem relaciona Almeida (2012, p.100): 

 

O tema da paternidade ou da filiação no direito de família contemporâneo 
implica, necessariamente, enfocar os três momentos que hoje se interligam 
na relação paterno-filial: a paternidade jurídica ou presumida (dado legal 
imposto-pela ordem jurídica), a paternidade científica, biológica ou genética 
(dado revelado ou conquistado pela medicina genética) e a paternidade 
socioafetiva (dado cultural ou histórico, construído em conformidade à 
ordem axiológica de uma determinada época). 

 

Para Carvalho (2012, p. 88), a classificação da paternidade consiste: 

 

No meio jurídico, as filiações jurídica e biológica já estão consagradas. A 
filiação afetiva, a seu turno é uma visão jurídica inovadora, desenvolvida 
pela jursiprudência e doutrina, sem previsão expressa na legislação 
brasileira, diferentemente de outros países que já a reconhecem legalmente, 
como França e Portugal. 
Em linhas gerais, a vertente jurídica da paternidade é aquela que o 
ordenamento jurídico determina – através de presunções e de 
reconhecimento voluntário ou forçado. A biológica é aquela que deriva do 
liame genético de pai e filho. 
E a filiação socioafetiva, a que se forma pelos laços de afeto típicos de pai e 
filho, construídos no dia a dia da convivência familiar.  

 

Atualmente, a doutrina vem classificando a filiação em quatro espécies, 

podendo-se citar: filiação biológica (legítima), filiação ilegítima, filiação adotiva, 

filiação decorrente de reprodução humana assistida, de maneira a delimitar a sua 

conceituação, pois, na realidade, independentemente de serem biológicos, os 

direitos e deveres inerentes a essa relação são os mesmos entre os dois polos da 

relação de filiação. Passa-se à conceituação de cada modalidade de filiação prevista 

para fins didáticos. 

 

1.2.1 Filiação Matrimonial 

 

 A filiação matrimonial, também denominada como filiação legitima, é a 
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decorrente do casamento válido ou putativo (sendo esse último inválido, mas 

contraído de boa-fé). Enquadram-se como filhos legítimos, também, os legitimados, 

que tiveram sua concepção no período anterior ao casamento.   

Sobre o tema, discorre Washington de Barros Monteiro( 2007): 

 
Com a declaração, são legítimos os filhos concebidos na constância do 
casamento princípio segundo o qual pater is est quem nuptiiae demonstrant. 
Com os recursos de quem dispõe, procura o legislador enfrentar e resolver 
o mistério da concepção e da paternidade, até agora impenetrável. 

 

Caso o filho seja concebido antes do casamento, é presumido que esse foi 

gerado na constância da união, quando nascidos 180 (cento e oitenta) dias após o 

estabelecimento do vínculo conjugal, o casamento. Também, são considerados de 

filiação matrimonial os filhos nascidos dentro de 300 (trezentos) dias após a 

dissolução da sociedade conjugal, portanto, a lei determina o período no qual 

começa e termina a presunção da paternidade. 

 Na história, a filiação matrimonial possuía grande importância. Assim, a 

presunção relativa da paternidade advinda do casamento era fundada na 

impossibilidade de ser diretamente provado o elo paterno, e numa época em que a 

maternidade era sempre certa e o pai da criança era sempre o marido da mãe, 

instituída a lei, como até hoje ainda faz, uma série de situações de incidência de 

presunção de filiação conjugal, salvo prova em contrário.  

A legitimidade do filho provindo do casamento, ou presumido como tal, só se 

pode contestar caso seja provado que o marido esteja fisicamente incapacitado de 

coabitar com a mulher, impossibilitando, dessa forma, a concepção do feto, no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao casamento ou os 300 (trezentos) dias que 

antecederam o nascimento do filho, ou mesmo comprovando que, quando o feto foi 

concebido, os cônjuges estavam legalmente separados. 

 Dessa forma, a filiação matrimonial advém da união de pessoas ligadas pelo 

matrimônio, seja ele, válido, anulável ou nulo, ao tempo da concepção, ou mesmo 

aquela concepção no prazo que o ordenamento jurídico estipula. 

 O autor Fábio Ulhoa Coelho traz o seguinte apontamento a essa classificação 

no que tange à filiação biológica: 
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A filiação é biológica quando o filho porta a herança genética tanto do pai 
quanto da mãe. Ela é natural se a concepção resultou de relações sexuais 
mantidas entre os genitores. Mas esse não é o único meio de gerar filho 
biológico. Também pertence a essa categoria a filiação quando a 
concepção ocorre in vitro. Desde que os gametas tenham sido fornecidos 
por quem consta no registro de nascimento da pessoa como seu pai e mãe 
[…]. (ULHOA, 2006, p 86)  

 

 
Nessa espécie de filiação, pressupõe que pai e mãe sejam casados um com 

o outro, e que o filho tenha sido concebido durante esse casamento. Uma parte da 

doutrina conceitua essa relação de filiação como sendo legítima e existe previsão no 

Código Civil: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 
(Brasil, 2002) 

 

Sobre o tema, discorre Maria Helena Diniz: 

A filiação matrimonial é a que se origina na constância do casamento dos 
pais, ainda que anulado ou nulo (CC, art. 1.561 e 1.617). Assim, o 
casamento dos genitores deve ser anterior não só ao nascimento do filho 
como também a sua concepção; logo, em princípio o momento 
determinante de sua filiação matrimonial é o da sua concepção. (DINIZ, 
2010, p 104) 

 
 Como já mencionado, a classificação da filiação, atualmente, é utilizada 

apenas para fins didáticos e para entender a evolução social e como eram 

discriminados os filhos anteriormente que não eram advindos do casamento. 

 

1.2.2. Filiação Não Matrimonial 

 

 Denomina-se como filiação não matrimonial a decorrente da relação 

extramatrimonial, sendo que os filhos que provêm dessa união são classificados, 

didaticamente, como naturais, que descendem de pessoas livres e aptas ao 

matrimonio, porém, optaram pela não oficialização dessa união. Há, também, os 

denominados espúrios, oriundos da união de homem e mulher entre os quais, havia 

por ocasião da concepção, impedimento matrimonial. (DINIZ, 2004) 

Nesse sentido, conceitua Monteiro:  
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Filhos legítimos são os nascidos de casal unidos pelo laço do matrimonio. 
Quando os filhos não procedem de justas núpcias, isto é, quando não há 
casamento entre os genitores, se dizem ilegítimos. Os filhos ilegítimos 
classificam-se em naturais e espúrios. São naturais quando nascem do 
homem e de mulher entre os quais não existe impedimento matrimonial; 
espúrios, quando nascem de homem e mulher impedidos de se casarem na 
época da concepção. (MONTEIRO, 2001, p 62) 

  

 Tal classificação, do mesmo modo, é considerada como: 

No sentido lato, filhos ilegítimos são todos aqueles nascidos fora da 
sociedade conjugal e se classificam em naturais e espúrios. Naturais ou 
simplesmente naturais ou naturais in espécie, os que nascem de pais “ 
soluto et soluta”, ou sejam os não impedidos civilmente de casar-se entre si 
ao tempo da concepção, ou do nascimento, e os filhos de pessoas 
desquitadas, que são reconhecíveis. Espúrios, quando são frutos do 
concubinato de pessoas legalmente impedidas de casar-se entre si ao 
tempo da concepção. (ALBUQUERQUE, 2000, P. 41) 

 

A ilegitimidade decorre do fato de os filhos não serem concebidos em justas 

núpcias, ou na sua constância. Atente-se ao fato de que a lei, com intuito de 

preservar a criança, determinou que, mesmo sendo essa concebida fora do 

casamento legal, mas nascida cento e oitenta dias após a realização do matrimônio, 

a filiação resultante será considerada legítima. (GRUNWALD, 2003)  

Sobre a filiação ilegítima, menciona Arnaldo Rizzardo, citando Pontes de 

Miranda:  

 
Para Pontes de Miranda, diz-se ilegítima a filiação quando provém de 
pessoa não vinculada por matrimônio valido, ou putativo, ou anulável. É 
ilegítima, portanto, a filiação: I) quando originada de casamento inexistente, 
ou de pessoas não-casadas uma com a outra; II) se proveio de casamento 
nulo, desde que haja sentença passada em julgado. São ilegítimos os filhos 
de pessoas unidas, a princípio, por casamento nulo por incompetência da 
autoridade, se a nulidade foi alegada dentro de dois anos da celebração 
(art. 208) e transitou em julgado, com eficácia ex tunc, a sentença proferida 
na ação de nulidade. (RIZZARDO, 2005) 

 

No que diz respeito à equiparação de todos os filhos, devem-se observar 

alguns aspectos. Os filhos havidos fora do casamento não podem ser abrangidos 

pela presunção pater is est, garantia assegurada apenas aos filhos de pais casados 

entre si. Uma vez que a igualdade de direitos é garantida pela lei para todos. É 

importante ressaltar que as atribuições da paternidade e da maternidade são 

independentes, podendo haver a declaração de uma sem que isso implique no 

reconhecimento da outra. (RODRIGUES, 2002) 
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1.2.3. Filiação Decorrente de Reprodução Assistida 

 

 O Código Civil vigente acrescentou como forma de filiação a decorrente de 

reprodução assistida, também, conceituada como filiação decorrente de 

manipulação genética, ou melhor, a fecundação por inseminação artificial homóloga 

e inseminação artificial heteróloga. (LÔBO, 2010) 

  Reprodução assistida é um tema polêmico frente à sociedade, haja vista 

desencadear debates éticos e questionamentos jurídicos, tendo em vista que 

interfere, de forma direta, no processo de procriação humana natural, fazendo surgir 

situações que, em um passado recente, eram inimagináveis, desafiando o direito, 

principalmente no que tange às relações de parentesco, fazendo com que o direito e 

o conceito de filiação sejam repensados. (FREITAS, 2004) 

 Sobre o tema: 

 

Dependendo da origem dos gametas, a inseminação ou fecundação poderá 
ser homologa ou heteróloga. Será homologa quando a fecundação se der 
entre gametas proveniente de um casal que assumirá a paternidade e a 
maternidade da criança. Será heteróloga, quando o espermatozoide ou o 
óvulo utilizado na fecundação, ou até mesmo ambos, são provenientes de 
terceiros que não aqueles que serão os pais socioafetivo da criança gerada. 
(CANZIANI, 2004, p. 158): 

 

 Da mesma forma, conceitua De Plácido e Silva (2006, p. 749), que a 

inseminação artificial ocorrea, quando realizada com o sêmen que não é proveniente 

do próprio marido, mas por ele autorizada. Inseminação Homóloga é a inseminação 

artificial quando realizada com o sêmen que é proveniente do próprio marido. 

 

Conclui-se, dessa forma, que a introdução do esperma masculino diretamente 

no útero da mulher, ausente o ato sexual, objetivando a gestação, constitui a 

inseminação artificial. É um dos procedimentos mais simples, com poucos recursos 

tecnológicos, no qual os espermatozoides do marido ou de um banco de esperma 

são coletados, selecionados, preparados e transferidos para o colo do útero. 

(MADALENO, 2009) 

O Conselho Federal de Medicina, em setembro de 2017, emanou nova 

resolução alterando a disciplina sobre a reprodução assistida e, novamente, veda a 

possibilidade de escolha de característica dos filhos através da Resolução CFP nº 
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2.168/2017, que assim disciplina: 

 

I - PRINCÍPIOS GERAIS 
1. As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na 
resolução dos problemas de reprodução humana, facilitando o processo de 
procriação. 
2. As técnicas de RA podem ser utilizadas na preservação social e/ou 
oncológica de gametas, embriões e tecidos germinativos. 
3. As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade 
de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o (a) paciente ou 
o possível descendente. 
§ 1º A idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de RA é de 50 
anos. 
§ 2º As exceções a esse limite serão aceitas baseadas em critérios técnicos 
e científicos fundamentados pelo médico responsável quanto à ausência de 
comorbidades da mulher e após esclarecimento ao(s) candidato(s) quanto 
aos riscos envolvidos para a paciente e para os descendentes 
eventualmente gerados a partir da intervenção, respeitando-se a autonomia 
da paciente. 
4. O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os 
pacientes submetidos às técnicas de RA. Os aspectos médicos envolvendo 
a totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão 
detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela 
unidade de tratamento com a técnica proposta. 
As informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico e 
ético. O documento de consentimento livre e esclarecido será elaborado em 
formulário especial e estará completo com a concordância, por escrito, 
obtida a partir de discussão bilateral entre as pessoas envolvidas nas 
técnicas de reprodução assistida. 
5. As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar 
o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra 
característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no 
possível descendente. 
6. É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra 
finalidade que não a procriação humana. 
7. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, fazem-se as 
seguintes determinações de acordo com a idade: 
a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; 
c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 embriões; 
d) nas situações de doação de oócitos e embriões, considera-se a idade da 
doadora no momento da coleta dos oócitos. O número de embriões a serem 
transferidos não pode ser superior a quatro. 
8. Em caso de gravidez múltipla decorrente do uso de técnicas de RA, é 
proibida a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. 
(BRASIL, 2017) 

 
Na sequência, passa-se à exposição da distinção entre as espécies de 

reprodução assistida, detalhadamente, haja vista que o Código Civil elevou a mesma 

como forma de filiação. 
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1.2.3.1 Inseminação artificial homóloga 

 

 A inseminação artificial homóloga se dá quando são manipulados os gametas 

da mulher (óvulo) e os do homem (sêmen). Essa manipulação permite a 

fecundação, substituindo a concepção natura, havida da cópula. O meio artificial 

resulta da impossibilidade ou deficiência para gerar de um ou de ambos os 

cônjuges. (LOBO, 2010) 

 Tal espécie de inseminação, quanto à filiação, não gera maiores problemas, 

pois o material genético utilizado no procedimento é fornecido pelo próprio casal, 

que se submete à reprodução assistida e que ficará com a criança, provendo todas 

as necessidades físicas e psicológicas, ocorrendo assim, uma conciliação entre a 

filiação biológica e a afetiva. (FREITAS, 2004) 

  Sobre o tema, discorre Rolf Madaleno: 

 
A inseminação artificial homóloga utiliza o sêmen do próprio marido e o 
óvulo da mulher, à margem da relação sexual, mas com a ajuda 
instrumental. É a técnica pacificamente aceita pela sociedade, pois 
proporciona a união conjugal a alegria da procriação que não seria 
alcançada sem a intervenção medica. (MADALENO, 2009, p. 79)) 

 

A inseminação artificial homóloga traz a possibilidade de a fecundação 

ocorrer quando o marido já faleceu. A presunção tradicional atribui a paternidade ao 

marido da mãe em relação ao filho nascido dentro dos trezentos dias após a morte 

daquele. Porém, tal procedimento poderá ocorrer em tempo posterior a esse, 

persistindo a presunção da paternidade do falecido, desde que se prove que foi 

utilizado seu gameta por parte da entidade que se incumbiu do armazenamento. 

(LÔBO, 2010) 

  Porém, no caso de inseminação artificial pos mortem surgem algumas 

dúvidas no que tange à filiação, visto que a esposa (ou a companheira) será 

inseminada com os gametas do marido (ou do companheiro) já falecido. 

Pelo atual Código Civil, a criança nascida através da inseminação pos mortem 

não teria capacidade para suceder, já que, para que possa herdar, é necessário 

haver sido concebida ao tempo da abertura da sucessão, que venha a nascer com 

vida, e que seja filho do de cujus. (FREITAS, 2004) 
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1.2.3.2. Inseminação artificial heteróloga 

  

É heteróloga a inseminação artificial quando utilizado o sêmen de um doador, 

que não é o marido ou companheiro, e que não assumirá a paternidade socioafetiva 

da criança gerada. (MADALENO, 2009) 

 Nesse sentido conceitua: 

A terceira hipótese é a da inseminação artificial heteróloga, que se dá 
quando é utilizado sêmen de outro homem, normalmente doador anônimo, e 
não o do marido, para a fecundação do óvulo da mulher. A lei não exige que 
o marido seja estéril ou, por qualquer razão física ou psíquica, não possa 
procriar. A única exigência é que tenha o marido previamente autorizado a 
utilização de sêmen estranho ao seu. (LÔBO, 201p 46,) 

 

 O esperma do doador, anônimo, é armazenado em banco de sêmen, 

passando por rotineira verificação de sua qualidade. Resguarda-se, nesse 

procedimento, o sigilo do doador, porém são fornecidos os dados referentes ao seu 

porte físico, suas características morfológicas, com o grupo sanguíneo, cor de pele, 

dos cabelos e dos olhos, cujas informações são fundamentais ao donatário. 

(MADALENO, 2009) 

Sobre a gestação de substituição, prevê a Resolução nº 2.168/2017 do 

Conselho Federal de Medicina:  

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (CESSÃO TEMPORÁRIA 
DO ÚTERO) 
As clínicas, centros ou serviços de reprodução assistida podem usar 
técnicas de RA para criarem a situação identificada como gestação de 
substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou 
contraindique a gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou 
pessoa solteira. 
1. A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos 
parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau - 
mãe/filha; segundo grau - avó/irmã; terceiro grau - tia/sobrinha; quarto 
grau - prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho 
Regional de Medicina. 
2. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial. 
3. Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e 
observações deverão constar no prontuário da paciente: 
3.1. Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes 
e pela cedente temporária do útero, contemplando aspectos 
biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, bem 
como aspectos legais da filiação; 
3.2. Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação 
clínica e emocional de todos os envolvidos; 
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3.3. Termo de Compromisso entre o (s) paciente (s) e a cedente 
temporária do útero (que receberá o embrião em seu útero), 
estabelecendo claramente a questão da filiação da criança;  
3.4. Compromisso, por parte do (s) paciente (s) contratante (s) de serviços 
de RA, de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes 
multidisciplinares, se necessário, à mãe que cederá temporariamente o 
útero, até o puerpério; 
3.5. Compromisso do registro civil da criança pelos pacientes (pai, mãe ou 
pais genéticos), devendo esta documentação ser providenciada durante a 
gravidez; 
3.6. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito, se a 
cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável.  
(BRASIL, 2017) 
 
 

Porém, nem todas as possibilidades teoricamente abertas à ciência são 

aceitáveis ou colocadas em efetiva prática sob o ponto de vista da ética profissional, 

e da reprovação de toda uma sociedade. (COELHO, 2006) 

Contudo, a inseminação artificial heteróloga, ainda, gera dúvidas no tocante à 

filiação, pois a criança gerada a partir dessa técnica possuirá um pai biológico 

diverso daquele que a registrar e proporcionar-lhe abrigo. (FREITAS, 2004) 

 O consentimento para tal procedimento é irrevogável e jamais a paternidade 

pode ser impugnada pelo marido, não podendo esse voltar-se contra o próprio ato 

em violação da boa-fé. (LÔBO, 2010) 

 A vontade de constituir uma família, com filhos, faz com que os pais, quando 

impossibilitados de alguma maneira de constituir essa de forma natural, busquem 

métodos científicos que os ampare e proporcionem tal alegria. Deve-se ressaltar a 

importância dessa forma de filiação, pois, embora realizada por métodos artificiais, 

não diminui a importância do afeto na formação do ser humano concebido. 

 

1.2.4. Filiação Adotiva  

 

 A adoção é uma modalidade artificial de filiação, que busca imitar a filiação 

natural, recebendo, também, o status de filiação civil, já que não resulta de uma 

relação biológica. Contudo, tal espécie de filiação é exclusivamente jurídica, que se 

sustenta sobre a pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva. 

(VENOSA, 2009) 

 A adoção é, portanto, um ato ou um negócio jurídico, que cria relações de 

paternidade e filiação entre duas pessoas unidas pelo afeto. O principal efeito da 
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adoção é que o adotado passa a gozar do estado de filho de outra pessoa, o 

adotante, independentemente de vínculo biológico. (VENOSA, 2009) 

 Sobre o tema, Fabio Ulhoa Coelho faz alguns apontamentos: 

 
A adoção é o processo judicial que importa na substituição da filiação de 
uma pessoa (adotado), tornando-a filha de outro homem, mulher ou casal 
(adotantes). Ela está regida, no direito positivo brasileiro, pela Lei n. 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do adolescente – ECA), quando o adotante 
tem até 12 anos de idade incompletos (criança) ou entre 12 e 18 anos de 
idade (adolescente). (COELHO, 2006, p 88) 

 

 Contudo, a adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os 

requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo o adotado 

para o seio da família na condição de filho. (DINIZ, 2004) 

 É uma relação de filiação fictícia, mas dotada de realidade afetiva: 

 
Malgrado a diversidade de conceitos do aludido instituto, todos os autores 
lhe reconhecem o caráter de uma fictio iuris. Para Pontes de Miranda, 
adoção é o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado 
relação fictícia de paternidade e filiação. Caio Marcio da Silva Pereira, por 
seu turno, a conceitua como “o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe 
outra como filho, independente de existir entre elas qualquer relação de 
parentesco consanguinidade ou afim. (GONÇALVEZ, 2006, p.42) 
 

 

Para Marmitt (1993, p.7): "[...] Pelo relevante conteúdo humano e social que 

encerra, a adoção muitas vezes é um verdadeiro ato de amor, tal como o 

casamento, não simples contrato". 

Com esse conceito, muito se discute acerca de sua conveniência como sendo 

de cunho sociológico, suas vantagens e suas desvantagens, sua utilidade, com 

relação ao menor carente ou em estado de abandono. Dessa forma, é inafastável, 

sendo do interesse do Estado que se insira em um ambiente familiar homogêneo e 

afetivo. Em outras palavras, o enfoque da adoção moderna terá em vista, contudo, a 

pessoa e o bem-estar do adotado, antes do interesse dos adotantes. (VENOSA, 

2007) 

Porém, para que se efetive a adoção, devem-se atender alguns requisitos. 

Dentre eles, destacam-se a capacidade civil para adotar, a diferença de idade entre 

adotante e adotado, o consentimento do adotado, de seus pais ou responsáveis, 

processo judicial e a irrevogabilidade do ato.  
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A adoção pode ser realizada por maiores de dezoito anos, 

independentemente do estado civil, ou por casal unido pelo matrimonio ou união 

estável, desde que um deles tenha completado 18 anos de idade e comprove a 

estabilidade familiar. (DINIZ, 2004) 

 Outro requisito fundamental para realizar-se a adoção é a existência da 

diferença mínima de idade entre o adotante e o adotado de pelo menos 16 anos, 

pois não se poderia conceber um filho de idade igual ou superior à do pai, ou da 

mãe. Se o adotante for um casal, bastará que apenas um dos cônjuges seja 16 anos 

mais velho que o adotado. (DINIZ, 2004) 

 Caso o adotado seja absolutamente incapaz, cabe aos pais ou aos 

responsáveis consentir com a adoção, mas se contar mais de 12 anos, deve ser 

ouvido o adotado para que manifeste sua concordância. Porém, o consentimento 

será dispensado nos casos de a criança ou de o adolescente não terem pais 

conhecidos, ou se os mesmos forem destituídos do poder familiar. (DINIZ, 2004) 

 Por fim, a adoção é um ato irrevogável e não pode ser extinta por vontade das 

partes, em decorrência de o mesmo emanar de decisão judicial transitada em 

julgado, e seu principal efeito é a constituição da relação de parentesco que liga 

adotante e adotado. (LÔBO, 2010) 

 Analisados os conceitos de filiação e sua classificação, mesmo que apenas 

para uma análise didática, tendo em vista que como já exposto anteriormente, 

independente da origem não pode existir qualquer discriminação com relação aos 

filhos, no próximo capítulo passa-se a uma análise dos principais direitos que 

decorrem em virtude desta filiação. 
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2.  DIREITOS INERENTES À FILIAÇÃO 

 

 Da filiação decorrem inúmeros direitos aos filhos. Direitos esses que 

decorrem da própria dignidade da pessoa humana, que deve ser respeitada pelo 

próprio fato de ser “pessoa”.  

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana deve possuir duas formas de 

ser analisado: através da voz ativa e por meio do silêncio. A voz ativa é o direito de 

exercer e de buscar seu direito à dignidade, que podem ser exercidos por todas as 

pessoas que possuem capacidade postulatória para exigir tais direitos. De outro 

norte, a voz passiva e silenciosa é o direito das pessoas que não possuem 

capacidade postulatória ou psíquica para exigir tais direitos, por diversos fatores, 

tendo em vista não conseguirem se expressar ou pelo simples fato de não 

entenderem ser uma pessoa que mereça ter uma vida digna. (NADER, 2004) 

Dentre os direitos que decorrem da filiação, podem-se destacar o direito à 

identidade ou direito ao nome, direito a alimentos, direito sucessório, os quais serão 

objeto do estudo a seguir. 

  

2.1  Direito à Identidade 

 

O direito à identidade é de cunho moral, pois representa o elo entre a 

pessoa e a sociedade: 

 

 O nome e outros sinais identificadores da pessoa são elementos básicos 
de associação de que dispõe o público em geral para o relacionamento 
normal, nos diversos núcleos possíveis: familiar, sucessório, negocial, 
comercial, entre outros. Representa duas funções essenciais, quais sejam, 
de permitir a individualização da pessoa e a de evitar confusão com outra. 
Possibilita seja a pessoa imediatamente lembrada, mesmo em sua ausência 
e nas longas distâncias. (BITTAR, 2015, p. 195) 

 

 Os elementos de identificação facilitam a localização da pessoa, em si, ou 

em sua família, permitindo sua identificação pessoal, sua condição social e 

patrimonial. 

O que se busca tutelar é a identidade, o atributo intrínseco à personalidade 
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humana. O principal direito a ser resguardado trata-se do direito ao nome, mas não 

se pode esquecer dos direitos secundários, acessórios, como o pseudônimo, 

apelido, designação carinhosa, principalmente utilizada pelos mais íntimos.  

O nome compreende o patronímico, o apelido de família, ou ainda, o 
sobrenome (que designa o núcleo a que pertence o ser); o prenome (o 
nome propriamente dito da pessoa); o pseudônimo (nome convencional 
fictício, sob o qual oculta a sua identidade o interessado, para fins artísticos, 
literários, políticos, desportivos); e a alcunha (ou, na linguagem comum, o 
apelido: designação dada por terceiro, que compreende algum aspecto ou 
faceta especial do ser). (BITTAR, 2015, p. 196) 
 

O nome pode ser adquirido de diversas formas, ou melhor, através do 

nascimento, pelo casamento, por atribuição de outrem, por escolha, por adoção. O 

nome civil precisa ser registrado junto ao Registro Civil e é na legislação civil 

brasileira disciplinado pela Lei nº 6.015 de 1973. O direito ao nome alcança o uso 

em todas as circunstâncias públicas ou privadas com exclusividade pelo seu próprio 

titular.  

Entre as características do direito à identidade, direito ao nome, as que se 

podem citar para os direitos da personalidade em geral, tem-se, ainda, as seguintes 

características especiais: 

 
[...] inestimabilidade (não se pode valorar economicamente, uma vez que 
inegociável); obrigatoriedade (uso necessário e mesmo contra a vontade do 
titular); imutabilidade; irrenunciabilidade (não pode ser afastado pelo titular); 
oponibilidade a terceiro e à família (em face do traço vinculativo, que 
permite ao interessado exigir o respeito da família e perante estranhos). 
(BITTAR, 2015, p. 197)  
 

O Código Civil Brasileiro de 2002, assim, disciplinou o direito ao nome em 

seus artigos: 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e 
o sobrenome.  
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 
publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 
quando não haja intenção difamatória. 
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 
comercial. 
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que 
se dá ao nome. (BRASIL, 2002) 

 

A preocupação do legislador é ampla e irrestrita quanto à proteção à 

identidade da pessoa, isto é, proteger seu nome contra qualquer abuso. Toda 

pessoa, desde o momento de seu nascimento, possui direito a um nome, que o 
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identificará perante o seio familiar e social. A partir dessa identificação, tal nome não 

poderá ser utilizado por outrem sem sua autorização. Caso o nome seja utilizado 

sem autorização, incorrerá em danos materiais e morais de modo a proteger de 

forma irrestrita a identificação pessoal de cada ser humano. 

O nome é um dos direitos mais essenciais da personalidade. Sob a 

denominação direitos da personalidade, compreendem-se direitos considerados 

essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a doutrina preconiza e 

disciplina, no corpo do Código Civil, como direitos absolutos. Destinam-se a 

resguardar a eminente dignidade da pessoa humana. (GOMES, 2001) 

 Na definição do doutrinador Coelho (2009, p. 185), “o nome é a identificação 

da pessoa natural. É o principal elemento de individualização de homens e 

mulheres. Tem importância não apenas jurídica, mas principalmente psicológica: é a 

base para a construção da personalidade”.  

 Ainda, vale ressaltar que são os pais quem atribuem o prenome à pessoa, em 

conjunto, ou qualquer um deles, quando falecido o outro na época do registro do 

nascimento. No caso de o genitor ser desconhecido ou estiver ausente, a escolha 

cabe naturalmente à mãe. Quanto à escolha do nome, há plena liberdade, podendo 

os pais optar por expressões mais ou menos usuais ou incomuns na designação de 

pessoas, segundo seu desejo. Vedam-se os prenomes suscetíveis de expor ao 

ridículo a pessoa, conforme disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n. 

6.015/73. (COELHO, 2006) 

O nome é o mais importante atributo da personalidade, justamente por ser o 

elemento identificador por excelência das pessoas. O entendimento do Código Civil 

no que tange ao tema é de que o nome é sinal distintivo revelador da personalidade, 

portanto a classificação mais aceita é a que o nome é a marca distintiva da filiação. 

(MONTEIRO, 2007) 

O nome é identificação da pessoa natural. Portando é o principal elemento de 

individuação de homens e mulheres. Tem importância não somente jurídica, mas 

principalmente psicológica: é a base para a construção da personalidade. (COELHO, 

2006) 

Sobre o mesmo assunto, Monteiro disserta, salientando que o nome é um dos 

mais importantes atributos da pessoa natural ao lado da capacidade civil. Isso 
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porque o homem o recebe ao nascer e o conserva até a morte. Ainda sobre o 

mesmo tema, o doutrinador vai mais longe e assegura que um e outro se encontram 

eterna e indissoluvelmente ligados.  (MONTEIRO, 2007) 

O direito ao nome pertence ao gênero do direito à integridade moral, pois todo 

indivíduo tem direito à identidade pessoal, de ser reconhecido em sociedade por 

denominação própria. Não se pode esquecer que o nome possui caráter absoluto. 
 

(GONÇALVES, 2011) 

Importante salientar que o nome é o elemento inalienável e imprescritível da 

individualidade da pessoa. Não se concebe, na vida social, ser humano que não 

traga um nome, pois esse serve para individualizá-lo não só durante a vida como 

também após a morte. (MONTEIRO, 2007) 

Nesse mesmo raciocínio, Arnoldo Rizzardo salienta que os seres humanos 

têm uma presença na história, no espaço, na sociedade e na família. Os atributos, 

os valores, as qualidades positivas ou negativas, o aspecto físico, a fisionomia e 

outros elementos da pessoa se incorporam no nome. (RIZZARDO, 2006)  

Sem o nome, não é possível ingressar numa escola, fazer contrato, casar, 

exercer um emprego e votar. O nome é como uma etiqueta colocada sobre cada um 

de nós; ele é a chave da pessoa toda. (MONTEIRO, 2007) 

Portando, mais do que uma simples palavra, o nome serve para destacar as 

pessoas entre si, passa a constituir um patrimônio, um símbolo de valor, revela uma 

história, uma realidade de acordo com o desempenho de quem o representa. 

(RIZZARDO, 2006)  

O nome não compõe uma única palavra, Rizzardo (2006, p. 184) divide os 

componentes em: 

a) Prenome: ou o designativo que vem em primeiro lugar, ligado à pessoa; 
O prenome consiste na palavra ou palavras para individuar cada pessoa, a 
que também se convencionou chamar de nome de batismo, ou primeiro 
nome. Em geral, compõe-se de uma única palavra, sendo escolhido pelos 
pais, quando do nascimento do filho 
b) Nome de família: ou sobrenome, que expressa o patronímico, a 
denominação da família, o nome ou apelido da família, da estirpe, do tronco 
comum. Também expressa a procedência da pessoa, a origem familiar, 
denominada nome patronímico, advindo do lado paterno da família ou 
materno se não constatando o nome do pai no registro civil, ou de ambos 
ramos, como é costume em muitos casos, sendo frequente a precedência 
da partícula „de‟, „da‟ (RIZZARDO, 2006, p. 184).
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A proteção do nome como direito da personalidade confunde-se com a da 

imagem do seu titular. São indissociáveis os dois atributos, já que quem diz o nome 

de alguém invoca necessariamente a imagem associada a essa pessoa. De fato, se 

já é conhecida, a imagem que o interlocutor traz da pessoa pode ser prometida pelo 

que se está ligando ao nome dela; se desconhecida, constrói-se a imagem a partir 

das informações transmitidas junto com o nome. (COELHO, 2006)  

Tendo em vista que o direito ao nome integra a personalidade, por ser o sinal 

exterior pelo qual se individualiza a pessoa, identificando-a na família e na 

sociedade, reprime-se o abuso cometido por alguém que o exponha inclusive em 

publicações ou representações ao desprezo público ou ao ridículo, violando a 

respeitabilidade de seu titular, mesmo que não haja intenção de difamar, por atingir 

a boa reputação, moral ou profissional no seio da coletividade, acarretando dano 

moral ou material, suscetível de reparação, mediante supressão de uso impróprio ou 

indevido do nome ou indenização pecuniária.   

 

2.2 Direito a Alimentos 

 

Os alimentos constituem necessidades básicas à sobrevivência: alimentação 

propriamente dita, vestimentas e educação. Quando requeridas, por quem de direito, 

a lei sempre buscou dar garantia, atendendo a essas necessidades. 

(ALBUQUERQUE, 2000)   

 A palavra alimentos, empregada de uma forma simples, significa aquilo que é 

necessário ao consumo do ser humano, de modo especial para que este possa 

manter-se vivo. Nessa definição, tem-se necessariamente as figuras do alimentante 

– aquele que provê os meios de subsistência – e do alimentado- que é aquele que 

recebe o provimento. (BUZZI, 2003)   

 De acordo com Castro (1978, p.199), alimentos significam: 

 

[...] na concepção vulgar e comumente usada, significa tudo aquilo que é 
necessário à nutrição humana (e que em sede do Direito, alimento) 
abrange as coisas não só imprescindíveis à satisfação das necessidades 
fisiológicas do indivíduo, como também o que se prende à sua qualidade 
de membro da agrupação humana, socialmente organizada e civilizada. 
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 A palavra alimentos é utilizada para designar uma pretensão ou uma 

obrigação, tudo o que é necessário para satisfazer os reclamos da vida; são as 

pretensões com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não 

pode provê-las por si. Amplamente é a contribuição periódica assegurada a alguém, 

por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessária a sua manutenção. 

(CAHALI, 2002) 

Afirma Costa (1966, p. 110) que “alimentos é a expressão que compreende 

não só os gêneros alimentícios, os materiais necessários a manter a dupla troca 

orgânica que constitui a vida vegetativa (cibaria), como também habitação 

(habitatio), o vestuário (vestiarium), os remédios (corporis curandi impedia)”. 

 A palavra alimentos, juridicamente, é considerada como tudo o que é 

necessário ao sustento, habitação, roupa, tratamento de moléstia e, se o alimentário 

é menor, as despesas de criação e educação. (PONTES, 2001) 

Importante salientar que, atualmente, admite-se que estejam compreendidos, 

na definição e conceito de alimentos, não somente o indispensável ao atendimento 

das necessidades básicas ou exclusivamente restritas à nutrição do alimentado, mas 

também propiciar o indispensável a que o credor dependente, levando em conta as 

possibilidades do devedor, receba mais do que os recursos suficientes à sua 

subsistência, consideradas as suas condições sociais, de modo que seja preservada 

a dignidade da pessoa.  

 

A figura dos alimentos não é recente, existindo já nos princípios da 
civilização, como um dever moral, concedidos pietatis causa, sem que 
houvesse uma regra jurídica a impor-lhe a prestação. No séc. XIII a.C., 
aproximadamente, já era conhecido entre os hebreus o dever de prover 
alimentos, fruto da solidariedade entre os parentes. (BUZZI, 2003, p 87) 
 

 O direito romano reconhecia a obrigação alimentícia fundada em várias 

causas: na convenção, no testamento, na relação familiar, na relação de patronato e 

na tutela. Foi a obrigação alimentar instituída inicialmente nas relações de clientela e 

patronato, vindo a ter aplicação muito tardia, na época imperial, nas relações de 

família. (CAHALI, 2002) 

 Não há precisão histórica para definir quando a noção alimentícia passou a 

ser conhecida. Caberlotto, citado por Cahali (2002, p. 45), destaca a transformação 

do instituto dos alimentos no direito romano: 
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specialmente perchè l‟aristocrazia venne abbattuta dalla democrazia, i 
vincoli di sangue acquistarono poco a poco tanta importanza da sostituirsi a 
quelli di agnazione, e però traviamo traccia dell‟istituto degli alimenti prima 

ancora del diritto imperiale.2 
 
 

 Na Grécia, ao pai, além da obrigação de educar os filhos, existia o dever 

sancionado, por lei, de alimentar os filhos e, por sua vez, os descendentes tinham o 

dever alimentar para com os ascendentes como forma de reconhecimento e gratidão 

[...]. No direito dos papiros, é comum encontrar-se referências frequentes em 

contratos matrimoniais à obrigação alimentícia do marido à mulher e do pai quanto 

aos seus filhos, inclusive adotivos. (BUZZI, 2003) 

Anteriormente ao Império Romano, e mantendo-se até após sua queda, à 
época as sociedades consideradas barbaricas sustentaram, em seus clãs e 
agrupamentos, o mesmo modelo hierárquico vertical, em que a figura do 
paterfamilias detinha todo o poder de comando, exercendo, além da chefia, 
também a função de administrados e provedor. (BUZZI, 2003, p. 88) 
 

 A obrigação alimentícia fundada sobre as relações familiares não é 

mencionada nos primeiros momentos da legislação romana. Tal omissão se mostra 

como reflexo da própria constituição da família romana, que subsistiu durante todo o 

período arcaico e republicano. Um direito a alimentos que resultava da relação de 

parentesco demonstrar-se-ia sem nenhum sentido, tendo em vista que o único 

vínculo existente entre os integrantes do grupo familiar seria o vínculo existente 

derivado do pátrio poder. De acordo com tal estrutura, o pater famílias concentrava 

em suas mãos todos os direitos, sem que qualquer obrigação o vinculasse aos seus 

descendentes, sobre os quais, aliás, tinha, ius vitae et necis; gravitando a sua volta, 

tais dependentes não poderiam exercitar contra o titular da pátria potestas nenhuma 

pretensão de caráter patrimonial. (CAHALI, 2002) 

 Com relação ao direito canônico, o instituto dos alimentos dilargou-se, na 

disciplina da Igreja, extraindo-se os seguintes aspectos fundamentais: no plano das 

relações determinadas pelo vínculo de sangue, um texto denominado liberi naturales 

do direito justinianeu teria sido o ponto de partida para o reconhecimento do direito 

de alimentos também aos filhos espúrios em relação ao companheiro da mãe 

durante o período de gravidez. 

                                            
2
 “especialmente porque a aristocracia restou derrubada pela democracia, os vínculos de sangue adquiriram 

pouco a pouca a importância de substituir aqueles de imposição, e encontramos traços do instituto dos 
alimentos antes mesmo do direito imperial.” 
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 A obrigação alimentar poderia originar-se, além do vínculo de sangue, de 

outras relações “quase religiosas”, como o clericato, o monastério e o patronato. A 

igreja teria obrigação de dar alimentos ao asilado; questionava-se, entre canonistas, 

se haveria uma obrigação alimentar entre tio e sobrinho, ou entre padrinho e 

afilhado, em razão do vínculo espiritual. (CAHALI, 2002) 

 Nessa construção histórica, o direito brasileiro teve lançadas as suas raízes 

no direito português. Quando da descoberta do Brasil, o direito português regia-se 

pelas Ordenações Manuelinas e, logo depois, pelas Ordenações Filipinas que 

disciplinaram toda a Península Ibérica e com ela as colônias portuguesas, 

transmudando o direito brasileiro. Não existiu alteração significativa quanto às raízes 

fincadas sempre no direito canônico e no horror à família ilegítima, em especial à 

adulterina. A eficácia da maior parte das Ordenações Filipinas perdurou 

praticamente até o Código Civil. 

 O Código Civil de 1916 tratava da obrigação alimentar familiar decorrente do 

casamento, entre os deveres dos cônjuges, sob a modalidade da mútua assistência. 

Com o advento do novo Código Civil, estabeleceram-se alimentos necessários e 

indispensáveis entre egressos da vida comum rompida. 

 

2.2.1 Características da obrigação alimentar 

 

 Tendo em vista que a obrigação alimentar tem a função essencial de propiciar 

meios de subsistência a quem não possui condições de obtê-los por iniciativa 

própria, é inegável a natureza pública das normas jurídicas que disciplinam a 

matéria dos alimentos, vez que interessam a toda a coletividade. (BUZZI, 2003) 

 A obrigação alimentar possui certos pressupostos que devem ser seguidos 

para que tal obrigação seja fixada e tutelada juridicamente. Entre tais características, 

podem-se destacar as que seguem abaixo. 

 

2.2.1.1 Direito Personalíssimo 

 

 A característica primordial dos alimentos é o fato de serem personalíssimos, 

representando um direito inato tendente a assegurar a subsistência e a integridade 
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física do ser humano; “diritto personale, dunque, nel senso di diritto indissolubilmente 

connesso a quello del suo titolare”.3 (CAHALI, 2002) 

 É considerado um direito personalíssimo, pois visa, exclusivamente, a 

preservar a vida do indivíduo e as condições de dignidade inerentes. Deve ser 

considerado um direito pessoal, no sentido de que a sua titularidade não pode ser 

transferida a outrem, seja em razão de negócio ou de fato jurídico. (GOMES, 2001) 

“Ninguém pode alienar o seu direito a pedir alimentos a um ascendente ou 

descendente, por se tratar de direito vinculado à própria pessoa, ou seja, direito 

personalíssimo”. (WALD, 2004) 

 Venosa esclarece (2007, p. 378) sobre o direito personalíssimo dos alimentos: 

 

Direito pessoal e intransferível. Sua titularidade não se transfere, nem se 
cede a outrem. Embora de natureza pública, o direito é personalíssimo, 
pois visa preservar a vida do necessitado. O direito não se transfere, mas 
uma vez materializadas as prestações periódicas como objeto da 
obrigação, podem elas ser cedidas. 

  

 A principal justificação para a característica personalíssima dos alimentos é o 

fato de tutelarem a integridade física do indivíduo e dessa forma estarem 

diretamente ligados à sua própria personalidade. 

  

2.2.1.2 Irrenunciabilidade 

 

 Fundamenta-se no fato de que não se admite a renúncia porque predomina 

na relação o interesse público, o qual exige que a pessoa indigente seja sustentada 

e não consente que se agravem os encargos das instituições beneficentes públicas. 

(CAHALI, 2002) 

 No Código Civil, vê-se a presença da irrenunciabilidade estampada no artigo 

1.707, no qual se pode entender que: 

 

[...] vez que predomina no fato gerador que estabelece a necessidade da 
prestação alimentar, a relação de interesse público que exige seja 
sustentada a pessoa indigente, desvalida, necessitada, segundo um dever, 
uma responsabilidade estabelecida, em primeiro plano, entre os indivíduos 

                                            
3
 “direito pessoal, ou seja, no sentido de um direito indissoluvelmente conexo ao seu titular”. CAHALI, Yussef 

Said. Dos alimentos. p. 55. 
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em decorrência das suas relações pessoais ou familiares. (BUZZI, 2003) 
 

 

 A Súmula n° 379 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que: “No 

acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser 

pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais”. 

 Com relação à característica da irrenunciabilidade, é inócua qualquer 

estipulação ou manifestação de vontade, segundo a qual alguém possa declinar 

desse direito; é possível, todavia, deixar de exigir momentaneamente a efetiva 

entrega ou o pagamento da prestação alimentar, mas não renunciar ao direito de 

pleiteá-la. (BUZZI, 2003) 

 A simples inércia no recebimento dos alimentos pode ser admitida como 

desistência voluntária e não como motivo de exoneração desse encargo ante a 

irrenunciabilidade do direito. Possibilita-se apenas a renúncia da faculdade de 

exercício e não a de gozo, pois não é válida a declaração segundo a qual um filho 

vem a desistir de pleitear alimentos contra o pai; embora necessitado, pode o filho 

deixar de pedir alimentos, mas não se admite que renuncie tal direito. (CAHALI, 

2002) 

 

2.2.1.3 Intransmissibilidade 

 

 Assim como o caráter personalíssimo dos alimentos, tem-se a sua 

intransmissibilidade, ativa e passiva, como regra geral. Considera-se que o direito de 

alimentos e a obrigação alimentar são intransmissíveis, extinguindo-se com a morte 

do alimentário ou do alimentante. (CAHALI, 2002) 

 A intransmissibilidade dos alimentos é uma decorrência do caráter 

personalíssimo dos alimentos, não admitindo fossem transferidos, tanto o direito de 

havê-los quanto a obrigação de prestá-los, extinguindo-se com o óbito dos 

envolvidos na relação material, ou com a superveniência de causa liberatória, 

podendo os herdeiros do de cujus, se necessitados, reclamarem alimentos apenas 

dos parentes da pessoa que seja obrigada, invocando um direito próprio ou 

originário e não como sucessores do falecido. (BUZZI, 2003) 

 Dispõe o Código Civil: 
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Art. 1.756. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; 
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção 
da parte, que na herança lhe coube. (BRASIL, 2002) 

 

 A regra geral dos alimentos é a instransmissibilidade pelo caráter 

personalíssimo dos alimentos; a única obrigação seria de que os herdeiros do 

devedor de alimentos são responsáveis pelo pagamento dos valores devidos a esse 

título que se encontram em atraso quando do falecimento da pessoa obrigada. 

 

2.2.1.4 Impenhorabilidade 

 

 Tratando-se de direito personalíssimo destinado à subsistência da pessoa 

alimentada, que não possui recursos próprios de subsistência, nem pode provê-los 

pelo próprio trabalho, não podem as prestações alimentícias serem penhoradas, não 

podendo qualquer credor do alimentando privá-lo do que é estritamente necessário à 

sua sobrevivência. 

 

[...] pretendem alguns que a proteção legal não se estenda à totalidade do 
credito, no pressuposto de que, prestados os alimentos civis, há sempre 
uma parte que não corresponde ao necessarium vitae. Admitem-se, 
outrossim, que os alimentos são impenhoráveis no estado de crédito; a 
impenhorabilidade não acompanharia os bens em que foram convertidos. 
Sustenta-se, afinal, com fundamentos razoáveis, que a penhora pode recair 
sobre a soma de alimentos provenientes do recebimento de prestações 
atrasadas. Não há regras que disciplinem especificamente tais situações. O 
juiz deve orientar-se pelo princípio de que a impenhorabilidade é uma 
garantia instituída em função da finalidade do instituto. (CAHALI, 2002, p. 
88) 

   

 Tendo em vista que os alimentos visam a suprir a subsistência do necessitado 

e não ao pagamento de suas dívidas, os créditos alimentares são impenhoráveis; 

considerando-se penhoráveis somente eventuais frutos. 

 

2.2.1.5 Imprescritibilidade 

 

 Característica garantidora dos alimentos é a imprescritibilidade segundo a 

qual o direito a alimentos é definitivamente protegido. Para se definir o alcance da 

imprescritibilidade, há que se distinguir três situações. Na primeira, não se cogita 
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prescrição quando a pessoa obrigada a prestar alimentos não está em condições de 

ministrá-los. Na segunda, a prescrição ocorre quando a pessoa que pode exigi-los 

assim não o faz e, na terceira hipótese, também, admite-se a prescrição, mas não 

do direito e sim das prestações vencidas e não exigidas. (BUZZI, 2003) 

 Segundo o Código Civil, as prestações alimentícias prescrevem em dois anos, 

prazo que era de cinco anos no Código Civil de 1916. Contudo, o direito a alimentos 

é imprescritível; a qualquer momento pode a pessoa em vida necessitar de 

alimentos. A necessidade do momento rege o instituto e faz nascer o direito à ação, 

não se subordinando a um prazo de propositura. Uma vez fixados judicialmente o 

quantum alimentar, a partir desse momento é que nasce o lapso prescricional que 

atinge paulatinamente cada prestação, à medida que cada uma delas vai atingindo o 

biênio. (VENOSA, 2007) 

 

2.2.1.6 Irretroatividade 

 

 Ao alimentando, não é possível cobrar pensões que deixou de exigir no 

passado, ao tempo do respectivo vencimento, vindo mais tarde a reclamar as 

prestações acumuladas, ou melhor, ao não as cobrar, o credor demonstrou não ter 

necessidade delas, não sendo indispensáveis à sua subsistência. (BUZZI, 2003) 

[...] a pensão alimentar não retroage, o que significa que o credor de 
alimentos negligenciando de reclamá-los durante muitos anos, não pode 
ele reclamar prestações vencidas; esta solução tem sido contestada e se 
tem sustentado que o estado de necessidade tinha sido suficiente para o 
estabelecimento da pensão alimentar, uma vez estabelecida, esta subsiste, 
a menos que o devedor provê que o credor a renunciou, controvertendo-se, 
porém, quanto a saber se o credor, que não reclamou os atrasados, teria 
contra si a presunção da cessação de necessidade, somente podendo 
reclamar as prestações vencidas se provar que não teve possibilidade de 
agir, ou que teve de contrair dívidas para poder subsistir. (CAHALI, 2002, p. 
126) 
 

 

 Não reclamando o pagamento das pensões devidas, o credor de alimentos 

revelou que esses não eram indispensáveis à sua subsistência. Sua necessidade 

desaparecera, seu crédito alimentício já não tem fundamento e desaparece quanto 

ao passado. 
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2.2.1.7 Irrepetibilidade 

 

 Os alimentos, sejam eles definitivos ou provisionais, uma vez prestados, são 

irrepetíveis: 

Admite-se a restituição dos alimentos quando quem os prestou não os 
devia, mas somente quando se fizer a prova de que cabia a terceiro a 
obrigação alimentar, pois o alimentado utilizando-se dos alimentos não teve 
nenhum enriquecimento ilícito. A norma adotada pelo nosso direito é 
destarte a seguinte: quem forneceu os alimentos pensando erradamente 
que os devia, pode exigir a restituição do valor dos mesmos do terceiro que 
realmente devia fornecê-los. (WALD, 2004) 
 

 Considera-se que o pagamento de alimentos é sempre bom e perfeito, ainda 

que qualquer modalidade de recurso venha a modificar decisão anteriormente 

proferida, suprindo-os ou reduzindo o seu montante. Porém toda afirmação 

peremptória em direito reveste de perigo, pois evidente é o fato da possibilidade de 

restituição quando do pagamento eivando de erro quanto à pessoa. Nesse caso, é 

evidente que o sovens terá direito à restituição. (VENOSA, 2007) 

O dever de assistir, criar, educar e prestar alimentos aos filhos está 

determinado na Constituição Federal, bem como no Código Civil, veja-se: 

 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. (BRASIL, 1988)   
 
Art. 1.695.  São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 
necessário ao seu sustento. (BRASIL, 2002) 
 

Diniz (2009, p. 89), citando Orlando Gomes, diz em sua obra Curso de Direito 

Civil Brasileiro: 

[...] alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de 
quem não pode prove-las por si. Compreende o que é imprescindível à vida 
da pessoa como alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico, 
diversão, e, se a pessoa alimentada for menor de idade, ainda verbas para 
sua instrução e educação.  
[...]  
O fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da 
solidariedade familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo 
alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando.   
 

Sobre o tema, elucida Cahali (2003. p.15) que o ser humano, por natureza, é 

carente desde o momento de sua concepção; o que lhe segue por toda a sua vida 

até seu momento derradeiro, nessa dilação temporal – mais ou menos prolongada - 
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a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de vida. 

Daí a expressividade da palavra „alimentos‟ no seu significado vulgar: tudo aquilo 

que é necessário à conservação do ser humano com vida [...].   

A palavra alimentos é utilizada para designar uma pretensão ou obrigação, 

tudo o que é necessário para satisfazer os reclamos da vida; são pretensões com as 

quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por 

si. Amplamente a contribuição periódica é assegurada a alguém, por um título de 

direito, para exigi-la de outrem, como necessária à sua manutenção.   

 

2.3 Direito Sucessório 

 

 O direito das sucessões tem fundamento na Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXX, que dispõe acerca do direito de herança. Trata-se, portanto, de 

direito fundamental, que não pode ser negado pela legislação infraconstitucional. 

 Acerca do tema, Rizzardo (2007, p.10) explica: 

O Direito das Sucessões compreende a parte do Direito Civil que trata da 
transmissão do patrimônio de uma pessoa falecida aos seus herdeiros. 
Envolve o conjunto e regras jurídicas que regula a transmissão do 
patrimônio por falecimento.  
  

 Leite (2003, p.14-15) discorre acerca do livro do Direito das Sucessões, que 

se reveste de fundamental importância: 

 

Na medida em que entre a vida e a morte se decide todo o complexo 
destino da condição humana. O aludido direito se esgota exatamente na 
ideia singela, mas imantada de significações, de continuidade para além da 
morte, que se mantém e se projeta na pessoa dos herdeiros. A sucessão, 
do latim succedere (ou seja, vir ao lugar de alguém), se insere no mundo 
jurídico como que a afirmar o escoamento inexorável do tempo conduzindo-
nos ao desfecho da morte que marca, contraditoriamente, o início da vida 

do direito das sucessões.   
  

Estabelece-se, assim, elemento sucessório recíproco entre pais e filhos 

legítimos reconhecidos, visto que tanto os ascendentes quanto os descendentes são 

herdeiros necessários, ou seja, se o descendente legítimo tem o direito de herdar do 

ascendente, o ascendente legítimo tem o direito de suceder o descendente (arts. 

1829, I e II, e 1.845 do CC). Se o filho reconhecido concorrer com irmãos legítimos 

ou ilegítimos, herdará o igual quinhão ao que couber aos demais. (FILHO, 2006)  
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 O reconhecimento do filho gera efeitos patrimoniais, pois o reconhecimento 

condiz aos demais atos como no atual estágio do ordenamento, gozando de direitos 

hereditários, podendo pedir alimentos, pleitear heranças e propor ação de nulidade 

de partilha. Se o filho reconhecido falecer antes do autor da herança, seus herdeiros 

representarão e recolherão os bens, por direito de transmissão, se a morte tiver 

ocorrido antes da partilha. O direito sucessório que se estabelece é recíproco entre 

pais e filhos. 

2.3.1 Conceito 

 Em um sentido amplo, a palavra sucessão significa o ato pelo qual uma 

pessoa toma o lugar de outra, investindo-se, a qualquer título, no todo ou em parte, 

nos direitos que lhe competiam. Nesse sentido se diz, por exemplo, que o 

comprador sucede ao vendedor no que concerne à propriedade da coisa vendida. 

De forma idêntica, ao cedente sucede o cessionário, o mesmo acontecendo em 

todos os modos derivados de adquirir o domínio ou o direito. (MONTEIRO, 2011)  

 Entretanto, no direito das sucessões, emprega-se o vocábulo em um sentido 

mais restrito para designar tão somente a transferência da herança, ou do legado, 

por morte de alguém, ao herdeiro ou legatário, seja por força de lei, ou em virtude de 

testamento. (MONTEIRO, 2011) 

 Segundo Diniz (2009, p.11), em sentido amplo, o vocábulo sucessão é aquele 

que se aplica a todos os modos derivados de aquisição do domínio, de maneira que 

indicaria o ato pelo qual alguém sucede a outrem, investindo-se, no todo ou em 

parte, nos direitos que lhe pertenciam. Trata-se da sucessão inter vivos, tendo em 

vista que o comprador sucede ao vendedor, o donatário ao doador, tomando uns o 

lugar dos outros em relação ao bem vendido ou ao doado. 

 Já em sentido estrito, a sucessão designa a transferência, total ou parcial, de 

herança, por morte de alguém, a um ou mais herdeiros. É a sucessão causa mortis 

que, no conceito subjetivo, vem a ser o direito em virtude da qual a herança é 

devolvida a alguém, ou, em outras palavras, é o direito por força do qual alguém 

recolhe os bens da herança. No conceito objetivo, indica a universalidade dos bens 

do autor da herança que ficaram, com seus encargos e direitos. (DINIZ, 2009) 
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 A ideia de sucessão sugere, genericamente, a de transmissão de bens, pois 

implica a existência de um adquirente de valores, que substitui o antigo titular. Assim, 

em tese, a sucessão pode operar-se a título gratuito ou oneroso, inter vivos ou 

causa mortis. Todavia, quando se fala em direito das sucessões, entende-se apenas 

a transmissão em decorrência de morte, excluindo-se, portanto, do alcance da 

expressão, a transmissão de bens por ato entre vivos. (RODRIGUES, 2003) 

Os conceitos de herança e de sucessões têm sido obscurecidos pela 

sinonímia que entre ambos quiseram estabelecer. Na realidade, a sucessão é o 

modo de transmitir os direitos, sendo geralmente entendida como sucessão 

hereditária, ou seja, causa mortis. Mas por sucessão, também, entende-se, em 

sentido subjetivo, o direito que cabe ao sucessor de exigir os bens do sucedido, e, 

assim, cogita-se do direito do herdeiro à sucessão do de cujus. (WALD, 2002) 

 Destarte, a principal diferença entre herança e sucessão é o modo de 

transmitir direitos, sendo geralmente entendida como sucessão hereditária, ou seja, 

mortis causa. Mas por sucessão, igualmente, entende-se, em sentido subjetivo, o 

direito que cabe ao sucessor de exigir os bens do sucedido, e, assim, cogita-se do 

direito do herdeiro à sucessão do de cujus. (WALD, 2002)  

2.3.2 Classificação 

2.3.2.1 Sucessão à título universal e singular 

 A sucessão a título universal ocorre quando o herdeiro é chamado a suceder 

na totalidade dos bens deixados pelo autor da herança, ou em uma porcentagem 

deles, ou seja, o de cujus é sub-rogado pelo sucessor, como titular da totalidade ou 

de parte da sucessão universal, que é o seu patrimônio, de maneira que, da mesma 

forma que se investe na titularidade de seu ativo, assume a obrigação por seu 

passivo. (RODRIGUES, 2003) 

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a sucessão legítima se dará sempre a 

título universal, pois transfere aos herdeiros a integralidade ou fração ideal do 

patrimônio do falecido. Já a sucessão testamentária pode ser a título universal ou 

singular. Será a título singular sempre que envolver coisa individualizada e 

determinada, segundo a vontade do testador. (GONÇALVES, 2007) 
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 Há sucessão a título singular quando o sucessor não recebe o patrimônio 

inteiro, nem mesmo uma parte desse, mas somente um bem determinado e 

específico. Diversamente da sucessão a título universal, a sucessão a título singular 

pode ocorrer em razão de ato inter vivos ou de falecimento. Nesse caso, seu 

beneficiário é chamado de legatário. (WALD, 2002) 

 Desse modo, percebe-se que o herdeiro e o legatário não são sinônimos. 

Enquanto o primeiro sucede o testador a título universal, porquanto a herança é uma 

universalidade indivisa, o legatário sucede ao autor da herança a título singular, 

sucedendo-lhe coisa certa e determinada. (MALUF, 2010)  

2.3.2.2 Sucessão legítima 

 Aberta a sucessão, inicialmente, há de se verificar se o autor da herança 

deixou testamento indicando como será partilhado seu patrimônio. Em caso negativo, 

ou seja, se o de cujus faleceu sem que tenha feito qualquer declaração solene de 

última vontade; se dispôs apenas de parte dos bens em testamento válido; se o seu 

testamento caducou ou foi considerado nulo, ou ainda, se havia herdeiros 

necessários, a lei promoverá a distribuição, convocando determinadas pessoas para 

receber a herança, conforme ordem que se estabelece na legislação brasileira, que 

se denomina ordem de vocação hereditária, a qual será devidamente delineada a 

seguir.  

Em todas essas hipóteses, ter-se-á a sucessão legítima, que é aquela 

deferida por determinação legal. A sucessão legal ou legítima absorverá a totalidade 

da herança se o autor da herança falecer ab intestado, ou seja, sem testamento, ou 

se esse for nulo ou caduco, e se restringirá à parte não compreendida no testamento 

caso o testador não disponha da totalidade da herança e se houver herdeiros 

necessários, o que impõe o respeito à quota que lhes cabe. (DINIZ, 2009)  

 Acerca da sucessão legítima, dispõe o art. 1.788 do Código Civil: 

Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos 
herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem 
compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o 
testamento caducar, ou for julgado nulo. (BRASIL, 2002) 

 

 A sucessão legítima ou legal é aquela que se dá em observância à ordem de 

vocação e aos critérios estabelecidos em na legislação. A sucessão legal divide-se 
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em sucessão legítima em sentido amplo e sucessão necessária. Os beneficiários da 

sucessão são os herdeiros definidos em lei, os quais são denominados legítimos, 

que se distinguem dos herdeiros testamentários; esses dependentes de nomeação 

pelo testador, dentro dos limites estabelecidos em lei. A expressão sucessão 

legítima tem função de distinção com a sucessão testamentária, que ocorre quando 

o de cujus deixa testamento. (LOBO, 2009) 

 Diversamente do que acontecia no direito romano, em que a sucessão era 

legítima ou testamentária, uma excluindo a outra, na legislação brasileira é possível 

a existência simultânea dos dois meios de transmitir bens causa mortis em uma 

única sucessão. Assim, falecendo uma pessoa com testamento que não abranja 

todos os seus bens, a parte de seu patrimônio não referida no ato de última vontade 

passa a seus herdeiros legítimos. (RODRIGUES, 2003) 

 Na sucessão legítima deverá se respeitar a ordem de vocação hereditária 

prevista no art. 1.829 do Código Civil de 2002, doravante denominado Código Civil. 

A referida ordem reúne os chamados herdeiros necessários, que são as pessoas 

chamadas a suceder ao autor da herança. Fora dessa ordem de vocação, estão os 

herdeiros que, por não serem legalmente necessários, dependem de ato 

testamentário que os institua em caráter de liberdade do testador, contemplando-os 

dentro da parte disponível da herança, isto é, a que excede os limites do valor da 

legítima dos herdeiros legais. (MAGALHÃES, 1995) 

 Diferentemente do que previa o Código Civil de 1916, o Código Civil não 

permite gravar a legítima com cláusulas restritivas. Nos dias atuais, somente se 

autorizam as cláusulas restritivas sobre os bens da legítima se houver justa causa 

declarada no testamento, como, por exemplo, herdeiro viciado em jogos ou álcool, 

sendo vedado, ainda, determinar a conversão dos bens em outros de espécie 

diversa. (CARVALHO, 2007) 

 No Brasil, a sucessão legítima prepondera sobre a testamentária. Isso porque, 

além de razões de ordem psicológica e cultural, a forma por que o legislador 

disciplinou a sucessão legal contempla justamente as pessoas da família do autor da 

herança que esse, de fato, pretendia contemplar, particularmente quando se trata de 

herdeiro com descendência. (GONÇALVES, 2007)  
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 Na sucessão necessária, a lei permite sempre o testamento, mas limita sua 

abrangência quando existem descendentes, ascendentes ou cônjuge, os quais, com 

base no art. 1.845 do Código Civil, são chamados de herdeiros necessários. 

(VENOSA, 2010).  

Esses fazem jus a tal denominação dado ao fato de não poderem ser 

afastados, inteiramente, da sucessão, salvo as hipóteses excepcionais de 

indignidade ou deserdação. (RODRIGUES, 2003) 

 A compreensão de herdeiro necessário diferencia-se da de herdeiro legítimo, 

essa disposta no art. 1.829 do Código Civil, uma vez que todo herdeiro necessário é 

legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é necessário, também chamado de 

legitimário, reservatário, forçado ou obrigatório. (MONTEIRO, 2011) 

 Aos herdeiros necessários é reservada a metade dos bens da herança, 

constituindo a legítima, conforme dispõe o art. 1.846 do Código Civil.  

A lei assegura aos mencionados herdeiros o direito à legítima, que 

corresponde à metade dos bens do de cujus, ou à metade de sua meação, nas 

hipóteses em que o regime de casamento a estabelecer. (GONÇALVES, 2007) 

 Considerando que, quando da existência de herdeiros necessários será 

reservada a esses, metade dos bens do autor da herança, a outra metade 

corresponde à parte disponível. A parte disponível, a qual pode ser objeto de 

doações ou disposições testamentárias, a quem não seja herdeiro necessário, 

apura-se conforme os bens que estão no patrimônio do autor da herança na data da 

abertura da sucessão. (LOBO, 2009)  

 A quota pertencente aos herdeiros necessários e a parte disponível são 

calculadas após o pagamento das dívidas e as despesas de funeral. À parte dos 

necessários, adiciona-se o valor das doações recebidas do falecido pelos seus 

descendentes e que esses não tenham sido desobrigados de conferir, ter-se-á a 

legítima dos herdeiros necessários. (RODRIGUES, 2003) 

 Pode o de cujus, por intermédio do testamento, beneficiar um filho mais 

necessitado que outro, tendo em vista que aquele possui o direito de dispor da quota 

disponível como lhe aprouver. Apenas está proibido de ultrapassar os limites da 

mencionada quota. (GONÇALVES, 2007) 
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2.3.3 VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 

 A vocação hereditária representa a forma como o herdeiro receberá a 

herança. Pode ser legal ou testamentária. (MALUF, 2010) 

 No caso da vocação legal, disposta no art. 1.829 do Código civil, o de cujus 

falece sem deixar disposição de última vontade ou testamento, mas deixa herdeiros. 

Na vocação testamentária, o autor da herança falece deixando testamento e nomeia 

herdeiros ou legatários. (MALUF, 2010) 

 A sucessão legítima se verifica de acordo com a ordem de vocação 

hereditária, disposta no art. 1.829 do Código Civil, in verbis: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o 
autor da herança não houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. (BRASIL, 2002) 
 

Ao fixar essa ordem, a lei inspirou-se no desejo presumido do autor da 

herança em deixar seus bens aos descendentes ou, na falta desses, aos 

ascendentes, sem descuidar, em ambos os casos, a concorrência com o consorte 

sobrevivo; não existindo nenhum dos dois, ao cônjuge sobrevivente, e, na ausência 

de todos esses, aos colaterais, tendo em vista que na ordem natural das afeições 

familiares é notório que o amor primeiro desce, depois sobe e em seguida amplia-se. 

(DINIZ, 2009) 

Na sucessão legítima, são chamados os herdeiros segundo a ordem geral 

prevista do artigo acima mencionado, de forma que uma classe só será chamada 

quando da ausência dos herdeiros da classe antecedente. (DINIZ, 2009) 

Verifica-se que da filiação decorrem direitos desde o nascimento, pois a 

pessoa ao nascer já possui o direito personalíssimo a ter um nome que identificará a 

família da qual faz parte ou da qual passou a integrar. No momento em que possui 

sua paternidade reconhecida surge o direito aos alimentos, que representam o 

indispensável à subsistência da pessoa, incluindo educação, saúde, vestuário, lazer. 

E quando do falecimento dos genitores, a pessoa reconhecida possui direito a 

receber a herança deixada. Mas para que todos esses direitos possam ser exercidos 

em sua plenitude faz-se necessário que a filiação esteja devidamente reconhecida 
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junto ao registro de nascimento, e este reconhecimento refere-se justamente ao 

estudo do próximo capítulo. 
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3. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 
 

 

Mais do que um vínculo biológico ou sanguíneo, a evolução social fez com 

que a paternidade passasse a ser vista como um fenômeno afetivo. Sobre isso, 

Venosa afirma (2007, p.230): “a paternidade deve ser vista como um ato de amor e 

desapego material, e não simplesmente como fenômeno biológico e científico, sob 

pena de revivermos odiosas concepções de eugenia que assolaram o mundo em 

passado não muito remoto”. 

A filiação pode ser reconhecida de forma voluntária quando os pais se dirigem 

ao registro civil e realizam o reconhecimento, ou na ausência do pai através do 

reconhecimento forçado, que se pode dar através da Ação Declaratória de 

Paternidade proposta pelo Ministério Público ou através da Ação de Investigação de 

Paternidade proposta pelo interessado, e em sendo menor, representado ou 

assistido. Passa-se à análise das formas de reconhecimento. 

 

3.1  Reconhecimento Voluntário 

 

 Esse reconhecimento pode ser realizado pelos pais, conjunta ou 

separadamente. No primeiro caso, a declaração é considerada simultânea, 

permitindo-se, todavia, o reconhecimento sucessivo. Sendo independentes as duas 

declarações de vontade, admite-se o reconhecimento unicamente da maternidade 

ou da paternidade. (ALBUQUERQUE, 2000) 

 Prevê o Código Civil sobre o reconhecimento voluntário: 

 
Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 
I – no registro de nascimento; 
II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 
III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 
contém. 
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou 
ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. (BRASIL, 
2002) 
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  Não se exige capacidade especial para o reconhecimento, nem é necessário 

haver o perfilhante, seja ele do sexo masculino ou do feminino, completado a 

maioridade. Se possui idade para procriar, pode realizar o reconhecimento. Para o 

reconhecimento de filho ilegítimo, basta aptidão natural consistente em saber o que 

se está fazendo. Não se permitem, porém, as pessoas interditadas, sendo anulável 

o que fizerem indivíduos que, embora sob curatela, sofrem notoriamente das 

faculdades mentais. As pessoas elencadas como relativamente incapazes não 

necessitam de assistência do pai ou do tutor no ato do reconhecimento. 

(ALBUQUERQUE, 2000) 

O reconhecimento voluntário é o ato legal por meio do qual o pai, a mãe ou 

ambos revelam, espontaneamente, o vínculo que os liga ao filho, outorgando-lhes o 

status correspondente. (DINIZ, 2009) 

 O reconhecimento é ato personalíssimo dos genitores, pois somente pode 

ser realizado pelo pai em relação à paternidade e pela mãe em relação à 

maternidade; não podendo, portanto, ser realizado por avô, tutor, sucessor, herdeiro, 

entre outros. (FRANCESCHINELLE, 1997) 

Para o reconhecido voluntário dos filhos, estabelece a Lei dos Registros 

Públicos: 

[...] a própria lei distingue o caso do homem e o da mulher, ao determinar o 
art. 59 da Lei de Registros públicos [...], que sendo filho ilegítimo não será 
declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e 
compareça, por si ou por procurador especial, para reconhece-lo, assinar, 
ou, não sabendo ou não podendo mandar assinar a seu rogo o respectivo 
assento, com duas testemunhas. (ALBUQUERQUE, 2000, p.88) 
   

   

 Uma vez realizada a declaração de reconhecimento, esse ato é irrevogável, 

impedindo, portanto, o arrependimento, inclusive se revogado o testamento que o 

contém, o ato que se refere ao reconhecimento preserva-se totalmente válido para 

efeitos de filiação. Como o reconhecimento determina o estado de filho, não pode 

esse ser subordinado à condição ou ao termo ou a qualquer cláusula que venha a 

limitar ou alterar os efeitos desse reconhecimento admitido por lei. (DINIZ, 2009) 

 Da mesma forma “os adulterinos e incestuosos, por força dos citados 

dispositivos, passaram a poder ser reconhecidos, por qualquer dos cônjuges na 

constância da sociedade conjugal, por testamento cerrado ou sentença transitada 
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em julgado [...]”. (SIMAS FILHO, 2006) 

 De acordo com o artigo 1.624 do Código Civil, o filho maior não poderá ser 

reconhecido sem o seu consentimento, e o filho menor poderá impugnar o 

reconhecimento, dentro dos quatro anos que seguirem à maioridade ou à 

emancipação. (SIMAS FILHO, 2006)  

 

3.2  Reconhecimento Judicial 

 

 Se a filiação não resulta de maneira voluntária ou administrativa, resta, ao 

interessado, a via judicial, o que se conhece com o nome de investigação de 

paternidade. O interessado requer ao Poder Judiciário que lhe seja declarado o seu 

“status familiae”. (SIMAS FILHO,2006)  

 Nesse contexto, o pai reconhece a paternidade, porém não o faz de forma 

voluntária; essa sentença decorrente de ação proposta para esse fim possui caráter 

pessoal, embora os herdeiros possam continuá-la. Essa investigação pode ser 

proposta contra pai ou mãe ou contra ambos, observados, sempre, os pressupostos 

legais de admissibilidade da ação, apreciados como presunções de fato. (DINIZ, 

2009) 

 No regime anterior, na vigência do Código Civil de 1916, a prova da filiação 

natural somente poderia ser realizada e considerada válida através da confissão 

expressa e espontânea do pai. Essa forma de confissão poderia realizar-se de três 

formas: escritura de notas, no ato do nascimento, por instrumento particular; com 

firma reconhecida por tabelião, para que se pudesse comprovar a sua veracidade. 

Tal forma de reconhecimento era classificada por alguns doutrinadores como 

“reconhecimento forçado da filiação”. (SIMAS FILHOS, 2006) 

 Porém, com o advento do novo Código Civil, novas regras se estabeleceram 

para o reconhecimento judicial da filiação: 

 

[...] dispõe a nova lei que, em registro de nascimento, onde conste apenas o 
nome da mãe, devera o Oficial do Registro Civil remeter ao Juiz a certidão 
integral do respectivo registro, além de indicação – a mais completa 
possível- do suposto pai, para que, oficiosamente, seja feita averiguação da 
alegação! Sempre que possível, o Juiz ouvirá a mãe, sobre a paternidade 
alegada, mandando notificar o suposto pai para que se manifeste a respeito 
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[...] O juiz não pode, em hipótese alguma, coagir o homem à admissão de 
uma paternidade. (Grifo do autor) (SIMAS FILHO,2006) 

 

 Passar-se-á a analisar a natureza da ação de investigação de paternidade 

frente ao processo civil: 

A ação de investigação de paternidade é, antes de tudo, uma ação de 
estado. A palavra “estado”, vem do Latim status, e designa vários 
predicados da personalidade. Na Roma antiga, para ser cidadão, o homem 
necessitava possuir três status; o STATUS LIBERTATIS, CIVITATIS e 
FAMILIAE. Aquele que tivesse os três status detinha a personalidade natural 
e plenitude e era sujeito de direitos na vida civil [...]. (SIMAS FILHO,2006) 

 

 O “estado” de uma pessoa é a posição jurídica determinada de onde 

decorrem certos direitos e obrigações. É um conjunto de relações que a natureza e a 

lei civil estabelecem, independentemente da vontade das partes, entre um indivíduo 

e aqueles de quem recebeu o nascimento. (VENOSA, 2009)  

 A ação de investigação de paternidade é a que cabe aos filhos contra os pais 

ou os seus herdeiros para demandar-lhe o reconhecimento da filiação. Por ser 

considerada uma ação que diz respeito ao “estado” da pessoa, é considerada 

juridicamente inalienável, imprescritível e irrenunciável. (ALBUQUERQUE, 2000) 

 O procedimento adotado na ação de investigação de paternidade é sempre o 

ordinário, pois se trata de ação de “estado” da pessoa, tendo como objetivo 

primordial uma sentença declaratória do status família. O procedimento ordinário é o 

mais completo e o mais apto à perfeita realização do processo de conhecimento 

pela amplitude com que permite às partes e ao magistrado verificar a verdade real, 

encontrando, dessa forma, a justa composição dos conflitos de interesse. Está 

estruturado através de princípios fundamentais como a iniciativa da parte, o 

contraditório e o livre convencimento do juiz. 

 Pelo fato de a ação de investigação de paternidade ser pessoal, o foro 

competente para a propositura da ação é o domicilio do alimentando (menor), uma 

vez que essas ações normalmente são cumuladas com ação de alimentos. A parte 

deverá ser representada em juízo por seu advogado legalmente habilitado. 

 A ação de investigação de paternidade pode ocorrer nos casos expressos em 

lei. Normalmente, a prova da filiação é realizada pelo registro do nascimento, 

determinando a lei que: 
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Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do 
registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. 
(BRASIL, 2002) 

 

 Somente se admite a investigação de paternidade pelo filho cujo termo de 

nascimento não tenha indicação de quem seja o pai, ou cujo registro tenha sido 

previamente anulado, pois ninguém pode vindicar estado contrário ao que consta do 

registro de nascimento, salvo comprovando erro ou falsidade. (WALD, 2006) 

 O art.27 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o 

reconhecimento do estado de filiação pode ser exercido contra os pais e seus 

herdeiros sem qualquer restrição. O exercício dessa ação alcança a todos os filhos, 

inclusive àqueles concebidos na constância do matrimônio.  

Art. 27. 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. 
(BRASIL, 90) 

 

 Para propor tal ação, são considerados partes legítimas, o menor e o 

Ministério Público. O Ministério Público tem legitimação extraordinária. Segundo a 

Lei 8.560/92, quando oficial do registro civil encaminhar ao juiz os dados sobre o 

suposto pai, fornecidos pela mãe na época em que fora registrar seu filho, o 

Ministério Público poderá ajuizar ação de investigação de paternidade.  

Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, 
passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 
Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão 
continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. (BRASIL, 2002) 
 

 

3.3 O reconhecimento da Filiação como elemento da Dignidade da Pessoa 

Humana 

 

 O princípio alude ao termo “verdades primeiras”, expressão usada por 

autores para fundamentar que princípios são a premissa de todo um sistema jurídico 

e moral. (BONAVIDES, 1988) 

Pode-se destacar que os princípios constitucionais são aqueles que guardam 

os valores fundamentais da ordem jurídica, ou seja, norteiam a norma constitucional, 

porém não regulam situações específicas, mas sim abrangem o ordenamento 
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jurídico como um todo. (BASTOS, 1998)  

A principal função dos princípios é servir como critério de interpretação das 

normas constitucionais, seja ao legislador ordinário, no momento da criação da 

norma, seja aos juízes no momento de aplicar o direito, ou aos próprios cidadãos no 

momento de realização do seu direito. (BASTOS, 1998) 

A palavra dignidade, derivada do latim dignitas (virtude, honra, consideração) 

em regra se entendem às qualidades morais, que possuídas por uma pessoa, 

servem de base ao próprio respeito em que é tida; compreende-se também como o 

procedimento próprio da pessoa, que merece tal conceito. (SANTOS, 1999) 

O homem, como um ser imperfeito, é capaz de cometer erros e ações injustas 

contra seu semelhante. Essas ações são heranças do instinto animal de 

sobrevivência que existe internalizado em cada um desde os primórdios da 

humanidade. Assim, consciente ou inconscientemente, cada um pode produzir 

resultados prejudiciais ao seu semelhante, por isso, faz-se necessária a existência 

de algo maior, abrangente; que impeça ou tente minimizar tais tipos de 

acontecimentos. Com o objetivo de combater essas barbáries que o homem poderia 

provocar em seus semelhantes, foram instituídos os Direitos Humanos. Esses 

tentam retirar do homem os resquícios de uma vida primitiva, baseada no instinto e 

na busca pela sobrevivência, pois atualmente, na maioria das situações, o homem 

não possui mais necessidade de disputar pela sua sobrevivência, por comida, por 

sua moradia, com exceção daquelas situações em que os direitos humanos não são 

respeitados, seja pelo próprio homem seja por terceiros em busca do poder. 

(PIOVESAN, 2013) 

Em uma visão moderna dos Direitos Humanos, vislumbra-se que esses 

direitos consistem em um conjunto de garantias indispensáveis à vida em sociedade, 

baseada na liberdade, igualdade entre indivíduos e dignidade da sua própria 

existência; têm por finalidade precípua assegurar o respeito à dignidade da pessoa 

humana. Vale menciona que mostram, como uma de suas características, a 

universalidade, pois existem em qualquer lugar e aplicam-se a qualquer pessoa, 

estando positivados ou não, entretanto, não estão predeterminados em um rol 

taxativo, pois variam de acordo com o local em que estão inseridos, a historicidade 

de tal lugar, a sociedade a que se representam e às necessidades humanas pelas 

quais atendem, sendo que todos esses parâmetros variam de lugar para lugar. 
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Afinal, a sociedade avança e não há como conceituar tais direitos como sendo 

estáticos de certo lugar. (RAMOS, 2014) 

Os direitos humanos visam a garantir que qualquer ser humano seja tratado 

de forma digna, condizente com sua própria razão de ser humano: 

 

 [...] os Direitos Humanos são um conjunto de direitos, positivados ou não, 
cuja finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, por 
meio da limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos 
pontos de partida dos indivíduos, em um dado momento histórico. 
(CASADO, 2012, p. 124) 
 

Certo é que para cada direito existe uma obrigação que lhe corresponde, uma 

obrigação do próprio titular do direito ou de um terceiro, o qual pode ser um 

particular ou o Estado. Tal obrigação tem forma variada em determinado contexto e 

existe de dada forma, conforme explica o doutrinador Ramos (2014, p.102): 

 Direito-liberdade, é a faculdade que cada pessoa tem de agir conforme 
deseja, sem que o terceiro interfira nisso, como por exemplo a liberdade 
religiosa; direito-pretensão, como a busca por alguma coisa, o direito de ter 
isso, como o direito à educação que tem que ser prestado pelo Estado, 
assim esse terceiro, que no caso é o Estado, tem a obrigação de fornecer a 
educação e o direito-imunidade, que se caracteriza pela imunidade que a lei 
confere a determinados tipos de pessoas ou de forma geral, como a 
impossibilidade de prisão de alguém a não ser em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, salvo em certos casos 
também expressos em lei. 
 

O homem é um ser que não pode viver isolado, necessita do outro, da vida 

em sociedade, necessita manter relações sociais e trocar experiências, por isso os 

Direitos Humanos têm como base o direito natural, que preconiza, essencialmente, a 

proteção da espécie humana, bem como aquilo que a rodeia. Entretanto, tal fato não 

nasce isoladamente e nem de forma precoce, necessitando de tempo e de alguns 

acontecimentos para se expressar e se fixar numa sociedade; às vezes, tal proteção 

é fruto de herança de povos ancestrais, em outras, precisa ser conquistada, seja de 

forma pacífica, seja na guerra, mas essa conquista é infinita. (RAMOS, 2014) 

Um dos princípios mais importantes vinculados aos Direitos Humanos é o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo que tal princípio se enquadra 

como gênero das demais espécies de princípios. Na Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, consiste em 

fundamento inserido no art.1º, inciso III; sendo que seu alcance se estende a todo o 
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ordenamento jurídico brasileiro, o que quer dizer que todas as normas devem 

respeitar esse princípio. (TAVARES, 2013)  

Os Direitos Humanos são vetores de uma sociedade que está pautada na 

ponderação dos interesses de cada indivíduo e na igualdade entre eles. Logo, tais 

direitos são considerados valores essenciais, podendo ser formal, quando estão 

positivados dentro do ordenamento, como no exemplo anterior, na Constituição 

Federal ou, ainda, em tratados diversos; ou pode ser material, isto é, já se 

encontram inerentes ao ser humano, sem a necessidade para tanto, de estarem 

expressos no ordenamento.  

Passa-se a estabelecer uma relação comum a todos os tipos de Direitos 

Humanos, a saber que, preexiste, entre eles, o caráter de universalidade à medida 

que tais preceitos jurídicos são equivalentes a todas as pessoas, não há alguém 

privilegiado. A essencialidade referenciada anteriormente também é algo comum 

entre eles, implicando dizer que, numa visão geral, existem valores indispensáveis a 

qualquer um, sendo assim, devem ser protegidos e enaltecidos quando necessário. 

(PIOVESAN, 2013)  

O direito a ter direitos é um raciocínio importante antes de adentrar no estudo 

do cumprimento dos Direitos Humanos. Assim, deve-se reconhecer que cada 

indivíduo tem o direito a ter direitos, sendo esse, então, o primeiro direito do qual 

derivam todos os demais. Em uma sequência lógica de pensamentos, chega-se ao 

ponto em que a maneira de implementação desses direitos ocorre em dois aspectos 

distintos: um subjetivo e outro objetivo. (TAVARES, 2013) 

No aspecto objetivo, há condutas exigidas para o cumprimento dos Direitos 

Humanos, que pode ser a conduta ativa ou comissiva, de realizar e fazer 

determinada ação ou conduta passiva ou omissiva, de abster-se a fazer e de realizar 

certa ação. Nas duas possibilidades de implementação dos Direitos Humanos, é 

necessária a convivência entre indivíduos com os direitos do outro, uma vez que o 

mundo desses direitos é um mundo de conflitos, pois, a cada dia, são descobertos 

novos direitos e há disputa entre eles, gerando colisões. Um exemplo clássico sobre 

isso se pode verificar quanto ao direito à vida com o direito de aborto em 

determinados casos (direito reprodutivo da mulher). (RAMOS, 2014) 

A barbárie cruel da segunda grande guerra originou revolta e proporcionou a 
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inserção da temática dos Direitos Humanos na Carta da ONU, todavia, tal 

documento não listou um rol específico de direitos que seriam reconhecidos como 

Direitos Humanos. Dessa forma, em 1948, aprovou-se, na forma de Resolução de 

Assembleia Geral da ONU, no dia 10 de dezembro do referido ano, a intitulada 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, também chamada de Declaração de 

Paris, porque foi celebrada em Paris. (COMPARATO, 2013) 

 Com o intuito de completar as lacunas deixadas pela Carta da ONU, no que 

tange à delimitação de quais seriam os Direitos Humanos, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, nos seus 30 artigos, explicita um rol importantíssimo de 

Direitos Humanos, separados em direitos políticos e liberdades civis. Em seu 

preâmbulo, traz importante menção sobre a dignidade da pessoa humana:  

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos 
conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade 
e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de 
falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais 
alta inspiração humana; Considerando que é essencial a proteção dos 
direitos humanos através de um regime de direito, para que o homem não 
seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a 
opressão; Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações [...] 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, em seu bojo, enumerados 

os direitos políticos e as liberdades civis e os direitos econômicos, sociais e 

culturais. Dentre o rol de direitos civis e políticos, cita-se:  

Direito à vida, direito à integridade física, direito à igualdade, direito de 
propriedade, direito à liberdade de pensamento, direito de consciência e 
religião, direito de liberdade de opinião e expressão, direito de liberdade de 
reunião e dentre os direitos sociais estão o direito ao trabalho, direito à livre 
escolha de profissão, direito à educação e direito ao mínimo existencial. 
(RAMOS, 2014) 
 

A Declaração Internacional dos Direitos Humanos não é um tratado, por isso 

há discussões acerca da sua força vinculante, ou seja, sua força de vincular 

decisões não só no cenário do Direito Internacional, mas vincular o Direito interno de 

cada Estado Soberano, portanto, existem aqueles doutrinadores que defendem a 

ideia de que a Declaração seria uma soft law, ou seja, consistente de um conjunto 

de normas que ainda não são vinculantes, mas que orientam a ação futura dos 

países para que, posteriormente, adquiram o caráter vinculante. No entanto, tendo 
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ou não força vinculante, é instrumento fundamental à proteção dos Direitos 

Humanos. (RAMOS, 2014) 

Em prática, as doutrinas, leis, conceituam os Direitos Humanos através de 

inúmeras nomenclaturas, podendo-se citar Direitos Essenciais, Direitos 

Fundamentais, Direitos Naturais, Direitos do Homem, Liberdades Públicas, Direitos 

Públicos Subjetivos, Direitos Individuais e Liberdades Fundamentais. Ocorre que tal 

imprecisão terminológica é fruto da evolução da proteção desses direitos em que a 

sua denominação foi sendo alterada de tempos em tempos a partir de sua 

delimitação e fundamentos. Sendo assim, cada expressão representa um momento 

histórico diferente vivido pelos Direitos Humanos de hoje. Logo, significa a mesma 

coisa, no entanto, há formas mais adequadas e usuais para os dias de hoje. 

(COMPARATO, 2013) 

Ao tentar esclarecer as terminologias utilizadas, verifica-se que, por exemplo, 

ao utilizar Direitos Naturais, usa-se expressão que se tornou inadequada desde que 

se conheceu a historicidade dos direitos essenciais ao indivíduo e se percebeu que 

esses não são direitos inatos do homem, mas sim conquistados por ele, pois tal 

expressão significa que esse é um direito inerente ao homem, o que bem da 

verdade não é. (RAMOS, 2014)  

No âmbito das revoluções liberais, surge a expressão Direito do Homem, 

tentando impor uma superioridade do homem em relação à mulher, estando tal 

termo também ultrapassado. Já, por sua vez, a denominação Direitos Individuais 

abrange apenas alguns tipos de direitos, aqueles considerados como direitos de 1ª 

geração, que são o direito à vida, liberdade, igualdade e propriedade; no entanto, os 

Direitos Humanos não são somente esses, são vários outros que tornam equivocada 

tal expressão. (RAMOS, 2014) 

Por sua vez, a expressão Liberdade Pública foi inspirada pela doutrina 

francesa, englobando apenas questões de caráter público e não particular, o que a 

torna ineficaz para representar os Direitos Humanos, pois não abarca os direitos 

econômicos e sociais que são de interesse particular. Expressão similar a essa é a 

de Direitos Públicos Subjetivos, estruturada pela Escola Alemã de Direito Público do 

século XIX, que sugere direitos contra o Estado, contudo, tal expressão não tem 

aplicabilidade devido à atual expansão dos Direitos Essenciais. (PIOVESAN, 2013) 
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Após todo o apanhado de possíveis terminologias a serem aplicáveis, depara-

se com a que reporta com maior precisão o significa e a abrangência de tão 

importantes direitos, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. A doutrina faz a 

sintética distinção entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, sustentando que 

aqueles são estabelecidos por meio de tratados no âmbito do Direito Internacional e 

estes delimitam direitos reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional 

interno de cada país.  

Todavia, como se verifica, na linguagem cogente do Direito Internacional, usa-

se, muitas vezes, a expressão Direitos Fundamentais para tratar sobre a matéria, 

bem como a Constituição do Brasil traz em seu texto, muitas vezes, a locução 

Direitos Humanos. Assim, tais expressões se unem para ter uma única significação. 

(RAMOS, 2014) 

Ante o perfazimento dos Direitos Humanos no decorrer da história e, 

atualmente, é necessário demonstrar em um contexto histórico-teórico a sua 

classificação. Inicialmente, para entender o rol desses direitos, é importante 

conhecer a Teoria do Status, desenvolvida por Georg Jellinek. Tal teoria traça um 

paralelo entre cada indivíduo e o Estado a que está inserido. Em sua visão, esses 

direitos essenciais devem condizer com normas jurídicas estatais, pois assim 

poderão ser garantidos e concretizados. (NETO, 2012) 

Segundo a teoria mencionada, uma pessoa encontra-se em quatro situações 

diante do Estado: a primeira ocorre quando o indivíduo está em estado de 

submissão, denominado status passivo, ou seja, fica subordinado às vontades do 

Estado, logo, o cidadão tem deveres que levam à implementação dos Direitos 

Humanos. Depois, o indivíduo exige respeito e contenção do Estado, é o chamado 

status negativo, é a liberdade do indivíduo. Após, há a invocação do Estado pelo 

cidadão para que atue em prol dos seus direitos, esse é o status positivo. E, por fim, 

aparecem as prerrogativas do indivíduo para fazer parte da vontade do Estado por 

meio de cargos públicos, sendo esse é o status ativo. (RAMOS, 2014) 

Outra teoria que tenta explicar os Direitos Humanos é a das Gerações ou 

dasDimensões, explicada por Karel Vasak, que classificou esses direitos em três 

gerações, sendo cada uma delas associada ao lema da Revolução Francesa de 

1789 (liberdade, igualdade e fraternidade). A primeira dimensão se refere a direitos 

de liberdade, também, conhecidos como direitos de defesa, pois protegem o cidadão 
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de intervenções arbitrárias do Estado. Nesse caso, podem-se citar os direitos civis e 

políticos, por isso são tidos como liberdade individuais. A segunda geração de 

Direitos Humanos exige função ativa do Estado para garantia de direitos do cidadão, 

aqui se encontra o direito à saúde, à educação, à previdência social, à habitação, 

etc; dando consistência à ideia de igualdade. Os direitos de terceira geração são os 

de solidariedade, pois englobam o direito ao desenvolvimento, à paz e à 

autodeterminação. (PIOVESAN, 2013)  

No século XX, conceberam-se os direitos de quarta geração como resultado 

da globalização dos direitos humanos (o universalismo). Um dos doutrinadores que 

o defendem é Paulo Bonavides. Para o doutrinador, alguns motivos evidenciam a 

exigência de se criar uma quarta geração, como, por exemplo, o direito de 

participação democrática (democracia direta), o direito ao pluralismo, o direito à 

bioética e aos limites da manipulação genética, ou seja, a defesa da dignidade da 

pessoa humana contra intervenções abusivas de particulares ou do Estado. 

Os Direitos Humanos também podem ser classificados pelas funções que 

representam, sendo classificados como direitos de defesa, direitos a prestações e 

direitos a procedimento e a instituições. Os direitos de defesa são prerrogativas 

inerentes ao homem que têm o intuito de frear o poder estatal que é exacerbado, 

como, por exemplo, o direito à liberdade que cada particular tem ao não embaraço 

do Estado no que se refere a questões de particulares e a não supressão de 

situações jurídicas, como a defesa do direito de propriedade. Já os direitos de 

prestação exigem ação do Estado em prol do particular para lhe assegurar os 

Direitos Humanos a ele inerentes. Por fim, os direitos a procedimento e a instituições 

requerem que o Estado estruture seus próprios órgãos a fim de oferecer bens e 

serviços indispensáveis à existência e à manutenção dos Direitos Humanos. 

(PIOVESAN, 2013) 

A Constituição Federal dividiu os Direitos Humanos em direitos e deveres 

individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e 

partidos políticos. Direitos individuais são direitos privativos de cada pessoa, são 

aqueles tidos como de primeira geração por englobarem preceitos de vida, 

liberdade, segurança individual, etc. Direitos sociais consistem em faculdades 

jurídicas pelas quais o cidadão pode requerer a atuação do Estado, sendo que seu 

conteúdo é essencialmente prestacional, como o direito à greve, associação sindical, 
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direitos do trabalhador, etc. Direitos de nacionalidade são o vínculo existente entre o 

indivíduo e a sua nação (nacional e o seu Estado), estabelecendo-se assim direitos 

e obrigações recíprocas entre eles. Direitos políticos e partidos políticos são uma 

gama de direitos referentes à participação do cidadão no poder do Estado e à 

fiscalização de sua gestão, sendo o chamado exercício do poder democrático pelo 

povo. Direitos coletivos regem situações que atingem um grupo de indivíduos unidos 

por uma mesma situação de fato e de direito. 

Pode-se afirmar então que o direito ao reconhecimento da filiação está 

intimamente ligado à própria dignidade, pois além de garantir o conhecimento real 

da ascendência genética, dá a garantia da defesa de direitos através do Estado. 

 

3.4 Análise das Ações de Investigação de Paternidade propostas pelo Núcleo 

de Prática Jurídicas da UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 

entre os anos de 2013 a 2018 

 

3.4.1 Núcleo de Prática Jurídica 

 

Como componente curricular obrigatório na formação acadêmica, junto ao 

Curso de Direito, o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deve atender às 

exigências do projeto-pedagógico do Curso de Direito e ser desenvolvido em 

campos selecionados e supervisionados de acordo com a legislação pertinente e em 

vigor. 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é parte integrante do Curso de Direito da 

UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, tendo iniciado seus trabalhos no 

ano de 2001. O espaço possui secretaria, sala de triagem social, sala de conciliação, 

salas de professores, espaço destinado ao arquivo morto e cabines individualizadas 

para o atendimento profissional à comunidade economicamente carente, que não 

possui condições de constituir seu próprio advogado, além da infraestrutura 

necessária para o atendimento aos usuários/acadêmicos e para elaboração de 

peças jurídicas e atividades de sala de aula. 

Através do Núcleo de Práticas Jurídicas, pretende-se garantir aos acadêmicos 

um campo de experiências e de conhecimento que constitua possibilidades para 
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articulação teoria e prática, desenvolvendo habilidades, hábitos e atitudes 

pertinentes e necessárias à aquisição das competências profissionais. Busca-se 

oportunizar atividades acadêmicas com vistas ao aprimoramento discente, incentivar 

o interesse pela pesquisa e pela atuação na área específica, propiciando atividades 

que integrem o saber acadêmico à prática profissional. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIARP atua junto aos acadêmicos na 

prática simulada nas áreas cível, penal e trabalhista, procurando desenvolver as 

habilidades e os conhecimentos necessários ao desempenho de diversos ramos 

jurídicos, desde a atuação da advocacia, como magistratura, Ministério Público, pois, 

em cada nível de estágio, desenvolve atividades diversificadas. Salienta-se a 

realização das audiências simuladas, nas quais os acadêmicos atuam em todo 

desenvolvimento processual até o momento da sentença, agindo nos diversos 

papéis de operadores jurídicos e podendo, efetivamente, vivenciar a prática 

profissional.  

O NPJ dispõe de amplo espaço tanto para as aulas práticas, como para o 

atendimento dos acadêmicos à população carente após triagem realizada pela 

assistente social. Nos quatro níveis de estágios, aos acadêmicos, é disponibilizado o 

conhecimento da prática nas áreas civil, penal e trabalhista. As atividades são 

voltadas às mais diversas áreas da atuação jurídica, como advocacia, magistratura, 

ministério público, entre outras. Buscando uma formação com excelência, trabalha-

se com atividades simuladas, atendimentos a clientes reais, simulados da OAB e 

realização de audiências simuladas, de modo a colocar o acadêmico o mais próximo 

possível da vivência prática profissional.  

A fim de promover sempre a qualidade da preparação do acadêmico, os 

mesmos, junto ao Estágio Curricular Supervisionado IV, realizam audiências 

simuladas nas três áreas de atuação (cível, penal e trabalhista), desenvolvendo o 

processo na íntegra, atuando em diversos papéis dentro do processo, o qual 

culminará com a realização de audiência instrutória e de sentença. 

 Além de todas as atividades simuladas que buscam engrandecer o 

aprendizado dos acadêmicos, os mesmos realizam o atendimento real dos clientes 

que passaram pela triagem social e que não possuem condições econômicas de 

custear seu próprio advogado. Atualmente o NPJ encontra-se com 560 (quinhentos 

e sessenta) processos ativos, somando os judiciais (litigiosos, pedidos de 
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homologação de acordos) e os extrajudiciais. O NPJ representa diferencial na 

sociedade da Comarca de Caçador, pois disponibiliza o acesso à justiça com 

qualidade, trazendo dignidade ao cidadão que dele necessita. 

O Curso de Direito da UNIARP, entendendo que uma das missões do 

operador jurídico é auxiliar para a busca da desjudicialização, busca, através de seu 

projeto de conciliação, a resolução dos conflitos por meios alternativos de solução. 

Antes de ingressar com a demanda junto ao Poder Judiciário, propõe-se sempre a 

tentativa de solucionar o conflito de forma harmoniosa entre as partes. 

Sabe-se que as formas alternativas de solução de conflitos são excelentes 

meios de solucionar os conflitos sem a necessidade de buscar o litígio junto ao 

judiciário. Os chamados meios alternativos de solução de conflitos são formas de 

resolução que não são impostas pelo Poder Judiciário. Elas podem até mesmo ter 

participação do Judiciário, mas a decisão final acerca da solução não será dada por 

um magistrado, como ocorre em uma audiência de conciliação após a propositura de 

uma demanda judicial, por exemplo.  

Procurando a solução pacífica dos conflitos, o NPJ através do Projeto de 

Conciliação pretende conscientizar as partes de que a busca pela solução pacífica é 

a melhor forma para um resultado rápido, eficaz e menos traumático para as partes. 

Na conciliação, diferente da jurisdição estatal, o método traz a figura do 

conciliador, que embora sugira uma solução às partes, não pode impor sua sugestão 

ou vontade, como se lhe permite ao juiz togado e ao árbitro. Naturalmente que o 

conciliador, em sua tentativa de pacificar o conflito, busca que as partes aceitem 

suas ponderações e alternativas; cabendo-lhes, exclusivamente e de modo 

espontâneo, a decisão ou não de aceitação das medidas apontadas. 

O NPJ possui amplo espaço direcionado à conciliação de forma a deixar as 

partes acolhidas a fim de expor seus anseios e tentar a forma mais justa de solução 

do conflito. (UNIARP, 2017) 

Porém, ainda, vive-se em uma sociedade acostumada com o conflito, existe 

um longo caminho a ser trilhado para que os meios alternativos de solução de 

conflitos ganhem um espaço mais adequado na solução dos litígios que se formam. 

No tópico a seguir, buscar-se-á realizar uma análise das Ações de 

Investigação de Paternidade propostas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas entre os 
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anos de 2013 a 2018. 

 

3.4.2 Dados quantitativos das Ações de Investigação de Paternidade entre os 

anos de 2013 a 2018 

 

1 - Quantidade de Ações de Investigação de Paternidade propostas entre 2013 

e 2018 pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, representando o interesse de seus 

clientes. 

 

R: Ao total, nos anos de 2013 a 2018, foram promovidas 46 Ações, distribuídas na 

seguinte proporção: 

 2013 = 6; 2014 = 2; 2015 = 13; 2016 = 8; 2017 = 10; 2018 = 7 

 

Gráfico 1 – Número de Ações de Investigação de Paternidade- NPJ entre os 

anos de  2013 - 2018 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

 

2 – Das ações de Investigação de Paternidade, quantas foram julgadas 

procedentes e quantas improcedentes? 

R: Das ações propostas, entre os anos de 2013 a 2018, tem-se a seguinte 
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4% 

28% 

18% 

22% 
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proporção: 

Procedentes: 8; Improcedentes: 4; Em curso: 24; Desistência: 11 

 

Gráfico 2 – Julgamento Procedente ou Improcedente 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

A Ação de Investigação de Paternidade trata-se de uma ação de estado de 

natureza declaratória, ou seja, pretende declarar uma relação jurídica já existente no 

mundo fático (Theodoro Jr, 2015, p. 123) e imprescritível. Trata-se de direito 

personalíssimo, não pode ser pleiteado por outra pessoa que não seja aquela que o 

detenha.  “Direitos próprios da pessoa em si, existentes por sua natureza, como ente 

humano, com o nascimento, mas, são também direitos referentes às projeções do 

homem para o mundo exterior”. (BITTAR, 2015, p 7)  

Conclui-se que o reconhecimento do estado de filiação é direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais 

ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, e devendo ser observado o segredo de 

justiça. 

Os efeitos da sentença da Ação de Investigação de Paternidade se operam 

na forma Ex tunc, ou seja, os efeitos retroagem até a data do nascimento, 

assemelhando-se, assim, aos efeitos do reconhecimento voluntário. Veja-se o 

disposto no artigo 1.616 do Código Civil: 

17% 

9% 

51% 
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A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os 
mesmos efeitos do reconhecimento; mas poderá ordenar que o filho se crie 
e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa 

qualidade. (BRASIL, 2002) 
 

Por se tratar de direito personalíssimo, a legitimidade ativa, para o 

ajuizamento da ação de investigação de paternidade, é do filho e, de acordo com art. 

1.606 do Código Civil, deverá ser representado pela mãe ou tutor quando criança, 

adolescente ou incapaz. O mesmo artigo estende a legitimidade para os herdeiros, 

quando o legitimado inicial (filho) falece sendo “menor ou incapaz”. O que significa 

que quem pode propor a Ação de Investigação de Paternidade é única e 

exclusivamente o pretenso filho (se criança, adolescente ou incapaz deverá ser 

representado); caso o filho morra criança, adolescente ou incapaz, a legitimidade 

passará a seus herdeiros. 

 

Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, 
passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 
Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão 
continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. (BRASIL, 2002) 

 

Se o legitimado, maior de 18 anos e capaz, falece, a legitimidade não é 

estendida a seus herdeiros, a não ser que o falecimento ocorra após iniciada a ação 

e que essa não tenha sido extinta. Por outro lado, a Legitimidade Passiva cabe ao 

suposto pai; se o mesmo já for falecido, a ação deverá recair sobre os herdeiros. 

 

3- Quantas das Ações de Investigação de Paternidade propostas resultaram na 

realização de DNA? 

R: Sem DNA: 19; Coletado: 01; Com DNA (Positivo): 11; Com DNA (Negativo): 8; 

Acordo em audiência: 6 
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Gráfico 3 – Realização de Exame de DNA 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

A palavra prova advém do latim probatio, que significa prova, ensaio, 

verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação, confirmação, derivando 

do verbo probare, o qual significa, por sua vez, aprovar, estar satisfeito com alguma 

coisa, persuadir alguém de alguma coisa, demonstrar. (SANTOS, 2002, p.148). 

Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem 

solucionados pelo processo se originam de fatos. Dessa forma, cabe ao autor, 

quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, invocar fatos que 

procurem justificar a pretensão de um e a resistência de outro. Do exame dos fatos e 

de sua adequação ao direito objetivo, o magistrado extrairá a solução do litígio. 

(THEODORO, 2015, p. 367) 

“Prova é demonstração da verdade dos fatos relevantes, pertinentes e 

controvertidos, em que se fundamenta a ação ou a resposta. Prova não é meio, é 

resultado.” (SIMAS, 2006, p. 92)  

A ação de investigação de paternidade é um verdadeiro boqueirão para onde 

convergem todos os tipos de prova em Direito admitidos, pois nas outras 

modalidades de ações, civis, comerciais, trabalhistas, encontram-se associadas à 

prova documental, testemunhal, pericial, entre outras. Na investigação de 

paternidade, todos os meios probantes podem e devem ser utilizados. 
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(THEODORO, 2015, p. 367) 

Nesse entendimento, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 Investigação de Paternidade. Produção de provas. Faculdade do juiz.  
“Em ação de investigação de paternidade, a lei confere ao juiz o poder de 
determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 130, CPC). 
Alude a lei, todos os meios hábeis para promover a verdade dos fatos: os 
legais, e mais, os moralmente legítimos, ainda que não especificados na 
lei, consoante disposição expressa, nesse sentido, no art. 332 da Cártula 
Processual Pátria. A disposição consagra o primado das razões de justiça, 
às quais têm de ceder, também, direitos pessoais supremos como são os 
de personalidade”. (Ac. Unânime – 2° Câm. Cív. – TJSP – Ag. 87.5501- 
Capital – Rel. Des. Walter Moraes – publ. Em 01.09.1987). 

 

 Nem tudo o que se discute no processo necessita ser comprovado. O objeto 

das provas são os fatos. O direito não se prova, pois esse é de conhecimento do 

Magistrado; o que pode ser exigido é a prova de sua vigência. Isso porque se pode 

realizar a prova através de certidões ou, no caso de direito estrangeiro, por 

pareceres de juristas de outros países ou de locais que possuam notório 

conhecimento da legislação estrangeira. (SIMAS, 2006, p. 92) 

 As partes não possuem dever de realizar as provas, possuem sim ônus, isso 

significa atos realizados dentro do processo em seu próprio benefício. Não existe 

obrigatoriedade em lei para a produção de provas, mas, se a parte o fizer, obterá a 

vantagem de demonstrar suas alegações e, se o omitir, sofrerá as consequências da 

ausência desse ato. Incumbe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos de seu 

direito; e, por sua vez, ao réu cabe invocar fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito autoral. (GONÇALVES, 2015, p 232) 

 Várias são as modalidades de provas admitidas no direito brasileiro. Pode-se 

citar a prova documental, testemunhal, pericial, entre outras, que possuem como 

objeto a prova do direito alegado, demonstrando-se importantes para o livre 

convencimento do magistrado ao apreciar cada qual. 

 Por documento, entende-se toda e qualquer representação material que sirva 

para provar determinado ato ou fato. Esta característica é mais notória na prova 

literal, ou seja, escrita. Mas o conceito de documento abrange, igualmente, outras 

formas de representação material, como a reprodução mecânica, fotográfica, 

cinematográfica, fonográfica entre outras espécies. (GONÇALVES, 2015, p 232) 

 No caso específico da Ação de Investigação de Paternidade, muitos são os 
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meios de provas documentais que podem ser utilizados para a prova do fato 

alegado. Podem-se citar documentos públicos como é o caso da certidão de 

nascimento ou de documentos particulares como declarações, cartas, cartões e 

bilhetes. As cartas enviadas pelo réu à mãe do autor devem evidenciar a ocorrência 

do relacionamento íntimo entre ambos, ou que façam referência ao filho que está por 

nascer, e devem ser anexadas ao processo em sua via original para não suscitar 

qualquer dúvida quanto à sua veracidade.  

Diversos outros documentos podem ser anexados aos autos como é o caso 

de passagens aéreas, contas de hotel ou restaurantes, notas de corrida de táxi, 

passagens de ônibus; tudo isso podendo demonstrar que o investigando estava ou 

não em determinado lugar à época da concepção do investigante. (SIMAS, 2006, p. 

99) 

 Prova testemunhal é aquela realizada através da oitiva de pessoas estranhas 

ao processo a respeito de fatos que sejam relevantes para o julgamento da causa. A 

testemunha deve ser pessoa física e estranha ao processo, que possua 

conhecimento dos fatos relevantes e que comparece perante o magistrado para 

prestar informações sobre tais fatos. A princípio, não se exigem requisitos especiais 

para ser testemunha, porém a lei veda o depoimento de pessoas incapazes, 

impedidas ou suspeitas, que possam, de algum modo, estar prestando tal 

depoimento de forma tendenciosa, com o intuito de favorecimento a qualquer das 

partes. (GONÇALVES, 2015, p 463) 

Na ação de investigação de paternidade, a prova testemunhal é relevante 

tendo em vista que fatos como concubinato, má fama, relações sexuais, rapto, são 

circunstâncias que, normalmente, só podem ser comprovadas através de 

testemunhas. A convicção do magistrado recairá nos depoimentos prestados em 

juízo, não invalidando o processo se a livre convicção do magistrado se basear 

nessa modalidade probatória. (SIMAS, 2006, p. 104) 

 Pode-se citar como prova dessa não invalidação decisão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: 

Filiação. Investigação de paternidade. Prova testemunhal. “A prova 
testemunhal, quando clara e coerente, sem contradições significativas 
entre os diversos depoimentos apresentados, é suficiente para embasar 
uma decisão que declare a procedência da investigação de paternidade e 
condene o réu à prestação de alimentos. A ausência do exame 
hematológico ou do exame de DNA, por si só, não invalida a decisão 
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tomada a partir de um conjunto probatório consistente”. (TJMG – Ap. Cív. 
80.435 – Brasília de Minas – Rel. Des. Aluízio Quinto – j. em 05.12.1995 – 
DJ de 27.06.1997). 

 

 Quando a apuração dos fatos relevantes ao processo dependa de 

conhecimento técnico, exigindo-se o auxílio de profissionais especializados, tem-se 

a prova pericial. Tal meio probatório pode recair sobre pessoas ou coisas, fazendo-

se necessária, quando se tornar relevante, a obtenção de informações sobre fatos 

controversos que dependem de conhecimento técnico. É uma prova real e passiva 

porque recai sobre pessoas ou coisas que, por si sós, não comunicaram ao juízo 

aquelas informações relevantes para o julgamento processual. (GONÇALVES, 2015, 

p 451-542) 

 No caso de Ação de Investigação de Paternidade, muitas são as perícias que 

podem ser realizadas: grafotécnica, fotográfica, biométrica, médico-legal e biológica. 

Nas duas últimas modalidades, insere-se o exame de determinação do vínculo 

genético entre pessoas e a consequente identificação biológica (DNA). A perícia 

deve ser elaborada não somente pelo perito, mas também pelos seus assistentes 

técnicos, que são indicados pelas partes, a fim de que não exista possibilidade de 

erro. (SIMAS, 2006, p. 108) 

 A perícia classificada como médico-legal na investigação de paternidade 

revestiu-se de importância nos últimos dezoito anos, em vista da descoberta dos 

exames de pesquisa genética, que culminaram na determinação da identidade 

biológica, ou seja, o conhecido “exame de DNA”. Atualmente, o exame beira à 

infalibilidade, com probabilidade de paternidade de 99,9%. (SIMAS, 2006, p. 101-

117) 

 Alguns doutrinadores entendem que não pode existir coisa julgada material 

nas ações de investigação de paternidade quando não esgotados todos os meios de 

provas, em especial o exame de DNA, em consonância é a decisão: 

“Investigação de paternidade. Realização de exame de DNA. Não pode ser 
encerrada a instrução da ação de investigação de paternidade, sem que 
antes seja oportunizada a realização do exame pelo método do DNA, 
conforme requerido pelo investigante, uma vez que se trata de um direito 
indisponível, que diz com a personalidade, agravo de instrumento provido, 
para que seja realizada perícia mediante o convênio firmado pelo Tribunal 
w a UFRGS.” (AGI nº 70001016708, 8º Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. 
José Ataídes Siqueira Trindade, julgado em 17/08/2000). 
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 De acordo com o Conselho Federal de medicina, baseado em princípios 

éticos e fundamentais, tem-se que: 

 

De acordo com o princípio da autonomia, os testes de paternidade 
deverão ser estritamente voluntários, e a informação resultante deles deve 
ser absolutamente pessoal. Segundo o princípio da privacidade, os 
resultados dos testes genéticos de determinação de paternidade de um 
indivíduo não poderão ser comunicados a nenhuma outra pessoa, sem 
consentimento expresso. O princípio da justiça garante que o perito se 
manterá absolutamente imparcial na avaliação científica dos resultados dos 
exames de paternidade realizados por ele, independentemente da 
identidade das pessoas envolvidas. O princípio da igualdade rege que 
todas as perícias serão tratadas com igual seriedade, sem qualquer 
consideração de classe sócio-econômica, origem geográfica, raça e 
religião. Finalmente o princípio da qualidade deve assegurar que todos os 
exames de paternidade serão feitos com a tecnologia mais moderna 
disponível, e que os laudos de paternidade oferecidos terão confiabilidade 

absoluta. (SIMAS, 2006, p. 111-112) 

 

 O exame de DNA trata-se de uma técnica oriunda de estudo genético do 

organismo, seu nome genético é ácido desoxirribonucleico. Seguindo a evolução 

dos tempos, novas técnicas vão surgindo com o intuito de facilitar e de proporcionar 

maior margem de segurança e precisão na determinação de uma paternidade. 

(ALBUQUERQUE, 2000, p. 114) 

 A fase probatória é se suma importância para a Ação de Investigação de 

Paternidade, demonstrando, através dela, a existência ou não do relacionamento 

sexual entre o investigando e a mãe do investigante, bem como a real paternidade. 

 

b. PRESUNÇÃO DA PATERNIDADE 

 

Por presunção entende-se a dedução que se extrai de um fato certo para a 

prova de um fato ainda desconhecido ou duvidoso. A presunção não é exatamente 

uma prova, mas sim um processo lógico através do qual a mente alcança uma 

verdade legal. As presunções podem ser absolutas ou relativas. A presunção 

absoluta (júris es jure) é aquela que não admite prova em contrário, que é retirada 

de um fato certo, sem controvérsias. Já a presunção relativa (jurim tantum) é aquela 

que admite prova em contrário, prevalece a presunção enquanto não for 

contraditada por outra modalidade de prova. (SIMAS, 2006, p. 129) 
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A questão que se afigura se relaciona com princípios outrora tidos como 

inquestionáveis no pensamento jurídico pátrio, mas que, atualmente, tem sua 

aplicação posta em questionamento no tocante à prerrogativa de valor absoluto. Tais 

princípios são, essencialmente, os da (a) inexigibilidade de alguém produzir prova 

contra si mesmo; do (b) direito à intimidade; e do (c) direito à inviolabilidade do 

próprio corpo. Esses são os princípios geralmente invocados pela parte que deseja 

se esquivar de se submeter a exames médico-periciais em geral e, especificamente, 

ao exame de DNA. (MARTINS,2005) 

Prescreve o Código Civil Brasileiro: 

 Art.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. (BRASIL, 2002) 

 

Nesse mesmo posicionamento, definiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

em Ação de Investigação de Paternidade, a recusa do suposto pai a submeter-se ao 

exame de DNA induz presunção júris tantum de paternidade. Tal decisão é conteúdo 

da Súmula 301 aprovada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), composta pela Terceira e pela Quarta Turma. Em outras palavras, o texto diz 

que o suposto pai que se negar insistentemente a fazer o teste de DNA terá 

declarada a paternidade. 

Entende-se que não é legítima a alegação de que alguém estaria escusado 

de se submeter ao exame de DNA sob o argumento de que ninguém é obrigado a 

produzir prova contra si mesmo. Não se pode concordar com a consideração de que 

a prova efetiva de uma relação de paternidade, inicialmente suspeita, é prova 

produzida contra si. O direito que ganha relevância neste ínterim é o direito de se ter 

certeza a respeito da existência ou não de tal vínculo familiar. O interesse da parte 

em omitir a informação que seria necessária e suficiente para estabelecer tal 

verdade é subjugado, nesse ponto, pelo interesse da sociedade em ver desvelada 

tal informação. 

Tal recusa do réu em realizar o exame de DNA leva à presunção, ainda que 

não absoluta, da paternidade. O exame genético é considerado ônus processual da 

parte e não obrigação e a recusa gera a presunção contra ele, medida que tem por 
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finalidade solucionar inúmeros processos que estão na pendência diante de tal 

escusa, que tem por escopo eximir-se da obrigação paternal. 

 

4- Quantas foram extintas em função de não terem sido localizados os 

pretensos pais? 

R: Nenhum processo. 

 

5 – Quantos dos atendimentos que demandaram Ações de Investigação de 

Paternidade  retornaram para cumprimento de alimentos? 

R: Das ações de Investigação propostas, apenas três (3) retornaram para o 

cumprimento de alimentos. 

 

Gráfico 4 – Retorno de clientes para Cumprimento de Sentença 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

 No caso das ações de Investigação de Paternidade julgadas procedentes, o 

magistrado determina o valor dos alimentos a serem pagos pelo pai ao filho, ou 

mesmo homologa o acordo dos valores realizados entre o genitor e a representante 

do menor. 

Uma vez que o genitor permanece inadimplente com os débitos alimentares, 

ocorre a possibilidade de ingresso da Ação de Cumprimento de Sentença, que visa 
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a, através de um meio coercitivo, obrigar o pagamento. Até os últimos três meses 

devidos e não pagos, a Constituição Federal autoriza a prisão civil daquele que não 

paga os alimentos. Há de se frisar que o genitor, nesses casos chamado de 

executado, faz jus à prisão civil. Nesse sentido, está disposto na Constituição 

Federal da seguinte forma: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel; 
[...] (BRASIL, 1988) 

 

Além disso, conforme se dispõe no Código de Processo Civil, tratando-se de 

alimentos devidos, a execução poderá se dar por via expropriatória com relação aos 

alimentos devidos e por via coercitiva quanto aos alimentos não pagos dos últimos 

três meses consecutivos. Nesse sentido, assim está disposto: 

 

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 
a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. 
§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 
não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, 
no que couber, o disposto no art. 517. 
[...] 
§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 
do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 
(BRASIL, 2015) 
 
 

Assim sendo, caso não haja a quitação do débito por parte do executado no 

prazo de três dias, ou não apresentada a justificativa que impossibilite de efetuá-lo, 

deverá o juiz, consoante disposto acima, decretar a prisão do mesmo pelo prazo de 

um a três meses.  

 

Obsta o §5º, também do Art. 528, o qual segue: 

Art. 528 [...] §5º O cumprimento da pena não exime o executado do 
pagamento das prestações vencidas e vincendas. (BRASIL, 2015) 
 



79 

Dessa feita, caso haja a decretação da prisão, não se pode dar por quitado o 

débito alimentício.  

De outro norte, relativo às parcelas anteriores aos últimos três meses, o 

cumprimento de sentença ocorre através da tentativa de penhora de patrimônio do 

devedor, executado, devendo-se penhorar seus bens, a fim de que os alimentos em 

atraso sejam devidamente pagos. Nesse sentido, dispõe o art. 528, §8 do CPC:  

Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 
a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. 
[...] 
§ 8

o
 O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou 

decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo 
III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a 
penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não 
obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. 
(BRASIL, 2015) 
 

Além da medida expropriatória, o débito deverá ser acrescido de multa de 10% 

caso o executado, devidamente intimado, não promova o pagamento. Nesse 

sentido: 

Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 
dias, acrescido de custas, se houver. 
§ 1

o
 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado 
de dez por cento. (BRASIL, 2015) 
 

 

6 – Qual o tempo médio para o término das ações? 

R: Média de um ano e oito meses. 
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Gráfico 5 – Tempo médio de duração das ações 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

 As partes, quando procuram o judiciário, querem ver seus litígios 

solucionados da forma mais breve possível, porém, infelizmente, isso nem sempre 

ocorre de forma simples, tendo em vista que muitos são os fatores que influenciam 

para o desenrolar de um processo. Um dos princípios processuais que se espera 

atingir é justamente o princípio da celeridade processual. 

O princípio da celeridade, se não o mais importante, certamente é o mais 

valorizado no que concerne ao objetivo precípuo dos processos, isto é, a justiça 

eficaz e rápida. Prevê uma justiça veloz que, em tese, deveria estar presente em 

todos os processos tendo em vista a justiça processual civil prever a possibilidade 

de uma audiência conciliatória como primeiro ato, logo após a citação, justamente 

para tentar, com o acordo das partes, colocar termo ao processo.  

O ideal de acesso à Justiça implica uma máquina estatal rápida e barata, apta 

a cumprir bem sua missão. Destarte, a celeridade é preocupação constante do 

legislador, procurando equilibrar segurança nos julgamentos com rapidez 

(SALOMAO, 2009, p. 26).  

Segundo Alvim (2009, p. 20): 

9% 
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17% 61% 
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O critério da celeridade significa que o processo deve ser rápido, e terminar 
no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente simples 
e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação 
quase imediata do seu direito. Os jurisdicionados não podem aguardar uma 
solução demorada, pois quase sempre lutam em juízo pelo essencial para a 
manutenção de sua sobrevivência.  

É direito constitucional do cidadão que o processo, judicial ou administrativo, 

a que responde ou que ajuizou, tenha andamento razoavelmente célere. A demora 

excessiva do processo traz transtornos ao cidadão e malefícios à sociedade. 

(TOURINHO NETO, 2007, p. 69).  

 

 

7- Quantas ações foram extintas porque a parte autora desistiu da ação ou não 

foi mais encontrada? 

R: 11   

 

Gráfico 6 – Desistência da ação 

 

Fonte: (NPJ, 2018) 

 

Enquanto não apresentada a resposta do réu, o autor poderá, 

unilateralmente, desistir da ação (de acordo com art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil). A partir de tal momento, ou seja, depois da resposta do réu, o autor 

somente poderá desistir da ação se contar com a concordância daquele. 
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Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: 
I - indeferir a petição inicial; 
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 
partes; 
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
julgada; 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 
quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; 
VIII - homologar a desistência da ação; 
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal; e 
X - nos demais casos prescritos neste Código. (BRASIL, 2015) (sem grifo 
no original) 

 

O autor poderá alterar o pedido ou a causa de pedir unilateralmente até a 

citação do réu. A partir da citação, a alteração do pedido ou da causa petendi 

dependerá da concordância do réu (art. 329, I, CPC, 2015). Até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, 

assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 

Significa que, na desistência da ação, o marco ou o divisor de águas para que 

o ato do autor seja unilateral é até a fluência final do prazo de resposta do réu (ou 

até a contestação), diferenciando-se da modificação do pedido ou da causa petendi, 

que tem como marco a citação do réu. (CUNHA, 2005) 

Então, até que se escoe o prazo de resposta do réu, o autor poderá, 

livremente, de forma unilateral, desistir da ação. 

Uma vez apresentada contestação, o autor somente poderá desistir da ação 

caso o réu manifeste sua concordância. Vale dizer que, depois desse momento, o 

ato, que era unilateral, passa a ser bilateral, exigindo a confluência das 

manifestações de vontade do autor e do réu. 

Ainda que o prazo para a resposta tenha escoado, não é necessário contar 

com a concordância do réu para a desistência da ação na eventualidade de haver 

revelia. Apenas se exige a aquiescência do réu quanto à desistência da ação caso 

ele tenha efetivamente ajuizado contestação no prazo legal. Com efeito, "decorrido o 

prazo para resposta, não sendo o réu revel, só poderá o autor desistir da ação com 

o consentimento do promovido". (CUNHA, 2005) 
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Ora, é desnecessário intimar o réu revel para se pronunciar acerca do pedido 

de desistência da ação, porquanto sua contumácia indica a falta de pretensão em 

obter uma sentença de improcedência, demonstrando não despontar interesse seu 

concernente ao recebimento de uma sentença de mérito, sendo-lhe indiferente a 

análise pelo juiz do pedido formulado pelo autor na petição inicial. 

De fato, "somente é necessária a anuência do réu em relação ao pedido de 

desistência da ação quando este é formulado após decorrido o prazo para 

oferecimento de resposta". Significa, então, que formulado o pedido de desistência 

pela parte autora antes mesmo da expedição do mandado citatório, se a diligência 

veio a ser efetuada e contestada a lide, o equívoco deve-se ao processamento 

cartorário, que juntou tardiamente aquela petição, e não aos autores, que 

tempestivamente resolveram não dar continuidade à demanda. (CUNHA, 2005) 

Em suma, postulada a desistência da ação quando já apresentada 

contestação, o juiz somente deverá homologá-la se houver concordância expressa 

por parte do réu. 

Apresentada a contestação, a desistência da ação somente poderá ser levada 

a efeito caso haja concordância do réu. Ocorre, contudo, que, não raras vezes, a 

contestação do réu é destituída de fundamento; mesmo assim, é necessária sua 

concordância para que se homologue a desistência da ação. 

Em hipóteses assim, o réu termina aprisionando o autor, que fica 

impossibilitado de exercer a faculdade legítima de requerer a desistência da ação, 

dependendo, sem qualquer motivo, de mero capricho do réu. 

Para evitar situações como essa, o STJ vem entendendo que a discordância 

do réu quanto ao pedido de desistência da ação deve ser fundamentada sob pena 

de não ser aceita, rendendo ensejo à homologação da desistência, a fim de evitar 

prejuízo ao autor, que ficaria condicionado ao alvedrio injustificado do réu que se 

revela, em muitos casos, mero capricho ou simples recalcitrância imotivada. 

De fato, é assente a orientação no sentido de que "a recusa do réu ao pedido 

de desistência deve ser fundamentada e justificada, não bastando a simples 

alegação de discordância, sem a indicação de motivo relevante".  

A discordância do réu há de ser motivada, pois a não aceitação da 

desistência, sem qualquer justificativa plausível, constitui inaceitável abuso de 
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direito. Assim, caberá ao réu, por exemplo, demonstrando ser razoável sua defesa 

ou que ela está fundada em provas robustas, sendo provável lograr êxito, 

fundamentar sua discordância no direito a uma sentença de mérito que julgue 

improcedente o pedido do autor, que será, inclusive, acobertada pelo pálio da coisa 

julgada material. A desistência da ação permitiria - em manifesto prejuízo ao réu - 

que o autor, precavendo-se contra os argumentos trazidos na contestação e 

reunindo novos elementos ou provas, renovasse a demanda, quando já havia a 

probabilidade de o réu restar vitorioso. 

Essa, na realidade, é basicamente a motivação do réu para discordar da 

desistência. 

O que não pode é o réu simplesmente discordar sem haver esse motivo ou 

sem demonstrar essa situação processual que lhe seja favorável. 

Caso o réu discorde da desistência sem indicação de um motivo relevante, 

deixando de fundamentar sua oposição, cumpre, então, desprezar tal discordância, 

homologando-se a desistência pretendida. 

3.5 O reconhecimento da paternidade como forma de garantir a 

sustentabilidade social 

  De início, é importante considerar que “problemas sociais” não são um dado 

imediato da consciência social. Pode parecer redundante, mas os “problemas” 

devem ser percebidos enquanto tais. Segundo Remi Lenoir (LENOIR, 1996, p. 103), 

 

A constituição de uma situação como “problema social” interessa os 
poderes públicos por dois motivos: a essa definição estão associadas 
“soluções” que o estado poderá aplicar através de medidas apropriadas; ou 
tal situação é suscetível de ser apreendida e avaliada com uma aparente 
exatidão, dando assim a impressão de que os poderes públicos têm 
condições de controlá-la, o que acaba por reforçar a representação de um 
estado onisciente e, portanto, onipresente. 

 

Normalmente, os “problemas sociais são instituídos (LENOIR, 1996). Remi 

Lenoir (1996) aponta que há um trabalho social de construção de um “problema 

social”, passando por dois mecanismos: o mecanismo do reconhecimento e o 

mecanismo da legitimação. O reconhecimento do “problema” consiste na sua 

visibilização, quer dizer, por tornar visível, digna de atenção, uma situação particular 

que está obscurecida na vida cotidiana das pessoas e na prática política corrente. 
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Uma das formas de tornar visível um problema e convencer sobre sua relevância 

social é transformá-lo em estatística. Nos documentos legais do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), nos Provimentos nº 12 e 16, que instituem novas medidas para 

órgãos dos Sistemas Judiciário e Ministério Públicos agilizarem os reconhecimentos 

paternos, e no documento que funda da política pública em questão, as estatísticas 

de “crianças sem pai” são apresentadas logo no início dos textos, dando respaldo ao 

tratamento da questão como um problema social. A visibilidade de um problema por 

meio de números atua para o reconhecimento dele enquanto tal, mas exige, ainda, 

outra operação: a sua legitimação ideológica e moral, através da qual ele deve ser 

inserido no campo das preocupações sociais do momento. (SPERANDIO, 2015). 

 

 Abaixo, verifica-se o Provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça que 

disciplina a possibilidade da mãe, ao realizar o registro de nascimento, indicar o 

“suposto” pai para buscar-se o reconhecimento da paternidade de modo a garantir a 

dignidade da pessoa humana desta pessoa. 

 

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra Eliana Calmon, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais; 
 
CONSIDERANDO o alcance social e os alentadores resultados do chamado 
“Programa Pai Presente”, instituído pelo Provimento nº 12, de 06 de agosto 
de 2010, desta Corregedoria Nacional de Justiça, para obtenção do 
reconhecimento da paternidade de alunos matriculados na rede de ensino; 
CONSIDERANDO a utilidade de se propiciar, no mesmo espírito, facilitação 
para que as mães de filhos menores já registrados sem paternidade 
reconhecida possam, com escopo de sanar a lacuna, apontar os supostos 
pais destes, a fim de que sejam adotadas as providências previstas na Lei 
nº 8.560/92; 
CONSIDERANDO a pertinência de se disponibilizar igual facilidade aos 
filhos maiores que desejem indicar seus pais e às pessoas que pretendam 
reconhecer, espontaneamente, seus filhos; 
CONSIDERANDO o interesse de se viabilizar o sucesso de campanhas e 
mutirões realizados para a colheita de manifestações dessa natureza; 
CONSIDERANDO os resultados do diálogo com a Associação dos 
Registradores das Pessoas Naturais do Brasil – ARPEN-BR e os esforços 
encetados em conjunto para a consecução dos relevantes fins sociais 
almejados; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º. Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a 
maternidade estabelecida, sem obtenção, à época, do reconhecimento de 
paternidade pelo procedimento descrito no art. 2º, caput, da Lei nº 8.560/92, 
este deverá ser observado, a qualquer tempo, sempre que, durante a 
menoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante Oficial de 
Registro de Pessoas Naturais e apontar o suposto pai. 
Art. 2º. Poderá se valer de igual faculdade o filho maior, comparecendo 
pessoalmente perante Oficial de Registro de Pessoas Naturais. 
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Art. 3º. O Oficial providenciará o preenchimento de termo, conforme modelo 
anexo a este Provimento, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe 
(art. 1º) ou pelo filho maior (art. 2º), e colherá sua assinatura, firmando-o 
também e zelando pela obtenção do maior número possível de elementos 
para identificação do genitor, especialmente nome, profissão (se conhecida) 
e endereço. 
§ 1º. Para indicar o suposto pai, com preenchimento e assinatura do termo, 
a pessoa interessada poderá, facultativamente, comparecer a Ofício de 
Registro de Pessoas Naturais diverso daquele em que realizado o registro 
de nascimento. 
§ 2º. No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentada 
obrigatoriamente ao Oficial, que conferirá sua autenticidade, a certidão de 
nascimento do filho a ser reconhecido, anexando-se cópia ao termo. 
§ 3º. Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, 
o registrador expedirá nova certidão e a anexará ao termo. 
Art. 4º. O Oficial perante o qual houver comparecido a pessoa interessada 
remeterá ao seu Juiz Corregedor Permanente, ou ao magistrado da 
respectiva comarca definido como competente pelas normas locais de 
organização judiciária ou pelo Tribunal de Justiça do Estado, o termo 
mencionado no artigo anterior, acompanhado da certidão de nascimento, 
em original ou cópia (art. 3º, §§ 2º e 3º). 
§ 1°. O Juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade 
alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, 
independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a 
paternidade que lhe é atribuída. 
§ 2°. O Juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja 
realizada em segredo de justiça e, se considerar conveniente, requisitará do 
Oficial perante o qual realizado o registro de nascimento certidão integral. 
§ 3°. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será 
lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao Oficial da serventia 
em que originalmente feito o registro de nascimento, para a devida 
averbação. 
§ 4°. Se o suposto pai não atender, no prazo de trinta dias, a notificação 
judicial, ou negar a alegada paternidade, o Juiz remeterá os autos ao 
representante do Ministério Público ou da Defensoria Pública para que 
intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de 
paternidade. 
§ 5o. Nas hipóteses previstas no § 4o deste artigo, é dispensável o 
ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público 
se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a 
paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. 
§ 6o . A iniciativa conferida ao Ministério Público ou Defensoria Pública não 
impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a 
obter o pretendido reconhecimento da paternidade. 
Art. 5º. A sistemática estabelecida no presente Provimento não poderá ser 
utilizada se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão 
pela qual constará, ao final do termo referido nos artigos precedentes, 
conforme modelo, declaração da pessoa interessada, sob as penas da lei, 
de que isto não ocorreu. 
Art. 6º. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, o 
reconhecimento espontâneo de filho poderá ser feito perante Oficial de 
Registro de Pessoas Naturais, a qualquer tempo, por escrito particular, que 
será arquivado em cartório. 
§ 1º. Para tal finalidade, a pessoa interessada poderá optar pela utilização 
de termo, cujo preenchimento será providenciado pelo Oficial, conforme 
modelo anexo a este Provimento, o qual será assinado por ambos. 
§ 2º. A fim de efetuar o reconhecimento, o interessado poderá, 
facultativamente, comparecer a Ofício de Registro de Pessoas Naturais 
diverso daquele em que lavrado o assento natalício do filho, apresentando 
cópia da certidão de nascimento deste, ou informando em qual serventia foi 
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realizado o respectivo registro e fornecendo dados para induvidosa 
identificação do registrado. 
§ 3º. No caso do parágrafo precedente, o Oficial perante o qual houver 
comparecido o interessado remeterá, ao registrador da serventia em que 
realizado o registro natalício do reconhecido, o documento escrito e 
assinado em que consubstanciado o reconhecimento, com a qualificação 
completa da pessoa que reconheceu o filho e com a cópia, se apresentada, 
da certidão de nascimento. 
§ 4º. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz 
independerá de assistência de seus pais, tutor ou curador. 
Art. 7º. A averbação do reconhecimento de filho realizado sob a égide do 
presente Provimento será concretizada diretamente pelo Oficial da serventia 
em que lavrado o assento de nascimento, independentemente de 
manifestação do Ministério Público ou decisão judicial, mas dependerá de 
anuência escrita do filho maior, ou, se menor, da mãe. 
§ 1º. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só pelo Oficial do 
local do registro, como por aquele, se diverso, perante o qual comparecer o 
reconhecedor. 
§ 2º. Na falta da mãe do menor, ou impossibilidade de manifestação válida 
desta ou do filho maior, o caso será apresentado ao Juiz competente (art. 
4º). 
§ 3º. Sempre que qualquer Oficial de Registro de Pessoas Naturais, ao 
atuar nos termos deste Provimento, suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, 
não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao magistrado, 
comunicando, por escrito, os motivos da suspeita. 
Art. 8º. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de reconhecimento 
voluntário de filho, competirá ao Oficial a minuciosa verificação da 
identidade de pessoa interessada que, para os fins deste Provimento, 
perante ele comparecer, mediante colheita, no termo próprio, de sua 
qualificação e assinatura, além de rigorosa conferência de seus documentos 
pessoais. 
§ 1º. Em qualquer caso, o Oficial perante o qual houver o comparecimento, 
após conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento oficial de 
identificação do interessado, juntamente com cópia do termo, ou documento 
escrito, por este assinado. 
§ 2º. Na hipótese do art. 6º, parágrafos 2º e 3º, deste Provimento, o Oficial 
perante o qual o interessado comparecer, sem prejuízo da observância do 
procedimento já descrito, remeterá ao registrador da serventia em que 
lavrado o assento de nascimento, também, cópia do documento oficial de 
identificação do declarante. 
Art. 9º. Haverá observância, no que couber, das normas legais referentes à 
gratuidade de atos. 
Art. 10. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 17 de fevereiro de 2012. 
 
MINISTRA ELIANA CALMON 
Corregedora Nacional de Justiça (BRASIL, 2012) 
 

 Alguns documentos são indispensáveis para a realização do registro de 

nascimento do menor que acabou de nascer, não podendo a mãe que não for 

casada civilmente realizar o registro em nome do pai, sem o acompanhamento 

desde, ou sem uma declaração que reconheça a paternidade. 
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Figura 1 – Documentos para registro de nascimento 

 

 

Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86827-averbacao-de-paternidade-e-gratuita-para-todos-diz-cnj 

 

Com relação aos menores registrados apenas em nome das mães, podem-se 

citar dados específicos, como, em São Paulo, onde dados do próprio Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), com base no Censo Escolar de 2011, apontam que há 

5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Já 

o Estado do Rio lidera o ranking, com 677.676 crianças sem filiação completa, 

seguido por São Paulo, com 663.375 crianças com pai desconhecido. O Estado com 

menos problemas é Roraima, com 19.203 crianças que só têm o nome da mãe no 

registro de nascimento. (BASSETTE, 2018) Já em Santa Catarina, segundo dados 

do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com base no Censo Escolar de 2011, 

existem 103.587 crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. 

 
“É um número assustador, um indício de irresponsabilidade social. Em São 

Paulo, quase 700 mil crianças não terem o nome do pai na certidão é um absurdo”, 

diz Álvaro Villaça Azevedo, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP) e diretor da Faculdade de Direito da Fundação 

Armando Alvares Penteado (Faap) (BASSETTE, 2018). Certamente, a ausência da 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86827-averbacao-de-paternidade-e-gratuita-para-todos-diz-cnj
https://exame.abril.com.br/topicos/JUSTI%C3%87A
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paternidade no registro civil representa uma ausência da sustentabilidade, uma vez 

que dificuldade a qualidade de vida ao ser humano. 

Na forma mais simples do termo, a sustentabilidade reflete-se nas 

necessidades vitais, “o ar que respiramos a água que bebemos o solo que fornece o 

nosso alimento são essenciais para nossa sobrevivência. A regra básica da 

existência humana é manter a sustentabilidade das condições de vida de que 

depende”. (BOSSELMANN, 2015, p 25) 

 De outro norte, a sustentabilidade pode ser complexa como é a ideia de 

justiça, pois evoca sentimentos semelhantes, no entanto a sustentabilidade, muitas 

vezes, parece ainda mais distante: 

 
Muitas das sociedades de hoje podem ser descritas como justas, pelo 
menos no sentido de prover os meios para a resolução pacífica de conflitos. 
Em contraste, nenhuma sociedade de hoje é sustentável. [...] em segundo 
lugar, a ausência de justiça é mais difícil de suportar do que a ausência de 
sustentabilidade. (BOSSELMANN, 2015) 

 

 Originária do Iluminismo, a sustentabilidade corresponde a uma corrente da 

filosofia moral, preocupando-se com a igualdade de oportunidades e com o nível de 

desigualdade dos resultados no plano intergeracional e não apenas preocupando-se 

com a igualdade de oportunidades. (TONNERA JUNIOR, 2016) 

 A natureza humana faz surgir a sociedade, pois o homem é um ser que, 

eminentemente, não consegue viver sozinho, é um ser social. O ser humano decide 

viver em sociedade, estabelece um contrato social, através do qual define objetivos 

comuns, valores compartilhados, bem como comportamentos aceitáveis ou não. 

(BOFF, 2015, p. 125).  

Impossível falar-se em sociedade sem refazer o equilíbrio dos seus eixos 

estruturantes da convivência social: “em sociedades sadias a economia está 

submetida à política, a política se orienta da ética, e a ética se inspira em valores 

intangíveis e espirituais que dão sentido à vida e à história”. (BOFF, 2015, p. 126). 

 Por ser uma expressão com multiplicidade de sentidos, a sustentabilidade 

pode ser compreendida por meio de um conceito ecológico, político, através da qual 

a sociedade estabelece forma de organizar-se para seu crescimento, utilizando os 

recursos naturais existentes, os meios tecnológicos, buscando o bem-estar social. 
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(TONNERA JUNIOR, 2016) 

 Pode-se destacar, ainda: 

 
A notável interligação existente entre a ética que subjaz à ideia da 
sustentabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, pois quando 
se afirma que os seres humanos constituem o centro e a razão de ser do 
processo de desenvolvimento da sociedade significa advogar um novo estilo 
de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável no acesso e no 
usos de recursos naturais, socialmente sustentável na redução da pobreza 
e das desigualdades sociais, promotor da justiça e da equidade e 
politicamente sustentável ao aprofundar a democracia garantindo o acesso 
e a participação de todos nas decisões de ordem pública. (TONNERA 
JUNIOR, 2016, p. 13) 

  

 Para se fortalecer a transformação da vida existem, quatro premissas centrais 

que partem do reconhecimento do princípio constitucional da sustentabilidade, os 

quais se delimitam a seguir: 

(I) A sustentabilidade possui, em sentido forte, feições 
multidimensionais, vale dizer, é ética, social, econômica, jurídico-política e 
ambiental: qualquer visão isolada, excessivamente reducionista e 
fragmentária, afigura-se flagrantemente errada. 
(II) A sustentabilidade vincula ética e juridicamente, inclusive ao 
assegurar a tutela das gerações futuras, pois se trata de princípio 
constitucional implícito, que veda o agir temerário e inconsequente, em 
termos sociais, econômicos e ambientais, assim proíbe a omissão 
antijurídica e antiética, e se constituiu num dos valores supremos da 
República, segundo a sistemática intelecção das prescrições do discurso 
constitucional brasileiro. Ademais, em boa hora, encontra acolhida em 
vários diplomas infraconstitucionais. 
(III) A sustentabilidade não se coaduna com a crença fetichista e falaciosa 
no crescimento material como fim em si, pois cobra o uso justo dos recursos 
naturais e, por meio de reciclagem pessoal e coletiva, o término do domínio 
desarvorado e perdulário, nas relações com a natureza. 
(IV) A sustentabilidade é diretiva necessariamente associada ao bem-
estar duradouro e reclama integra e arejada acepção de desenvolvimento e 
da economia, especialmente em face do fenômeno agudo das mudanças 
climáticas. Quer dizer, o modelo antigo de desenvolvimento, encarado como 
sinônimo de crescimento bruto, não cobra qualquer sentido. O PIB precisa 
ser convidado a se retirar da cena principal, com a gradativa introdução de 
indicadores minimamente satisfatórios. O processo material não pode 
continuar a sonegar o imaterial ou valorativo. O velho conceito de produto 
bruto, ao que tudo indica, tende a permanecer, mas não podem tardar as 
sobreposições de medidores mais confiáveis, relacionados ao bem-estar. 
(FREITAS, 2011, p. 19-20) 
 

 Nos embates ocorridos nas reuniões de Estocolmo (1972) e Rio (1992), nasce 

a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento ambiental, uma 

dimensão social. Nessa, está contida a ideia de que a pobreza é provocadora de 

agressões ambientais e, por isso, a sustentabilidade deve contemplar a equidade 

social e a qualidade de vida dessa e das próximas gerações. A solidariedade com as 
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gerações vindouras introduz, de forma transversal, a dimensão ética. 

No Brasil, Machado (2005) defende que o Desenvolvimento social é um 

discurso, conforme a proposição de Foucault; enquanto Nobre & Amazonas (2002) 

afirmam que é um conceito político-normativo, noção que já estava presente no 

Relatório Brundtland. Veiga (2010), no entanto, fará uma defesa interessante – de 

que se trata, antes de tudo, de um novo valor. Na sua assimilação pela sociedade, 

encontra-se a possibilidade da adoção de medidas que venham efetivamente a 

mudar o rumo do desenvolvimento, levando-o da jaula do crescimento econômico 

material para a liberdade do desenvolvimento humano, enquanto ampliação das 

oportunidades (Sen, 2000). 

A primeira dimensão do desenvolvimento sustentável normalmente citada é 
a ambiental. Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja 
compatível com a base material em que se assenta a economia, como 
subsistema do meio natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de 
forma a garantir que os ecossistemas possam manter sua autorreparação 
ou capacidade de resiliência. A segunda dimensão, a econômica, supõe o 
aumento da eficiência da produção e do consumo com economia crescente 
de recursos naturais, com destaque para recursos permissivos como as 
fontes fósseis de energia e os recursos delicados e mal distribuídos, como a 
água e os minerais. Trata-se daquilo que alguns denominam como 
ecoeficiência, que supõe uma contínua inovação tecnológica que nos leve a 
sair do ciclo fóssil de energia (carvão, petróleo e gás) e a ampliar a 
desmaterialização da economia. 
A terceira e última dimensão é a social. Uma sociedade sustentável supõe 
que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e 
que ninguém absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam 
prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza e definir o padrão de 
desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos de acesso a 
bens materiais. Em resumo, implantar a velha e desejável justiça social. 
(Nascimento, 2012, p.5) 

 
A sustentabilidade social se define como uma extensão do princípio do bem-

estar universalista no sentido de garantir como um direito a todos os cidadãos 

presentes e aos que estão por vir o bem-estar como garantia de uma vida digna. 

(TONNERA JUNIOR, 2016) 

Uma sociedade pode ser considerada sustentável quando, através das 

gerações, consegue garantir a vida dos cidadãos e dos ecossistemas nos quais está 

inserida, isto é, se por seu trabalho e sua produção tornar-se mais autônoma, 

superando níveis de pobreza ou conseguir de forma crescente diminuí-la; se seus 

cidadãos estiverem ocupados em trabalhos significativos, com seguridade social 

garantida; se a desigualdade social, política e de gênero for continuamente 

trabalhada e a desigualdade econômica reduzida a níveis aceitáveis. (BOFF, 2015) 
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Para se garantir a sustentabilidade social, é necessário existir cooperação do 

Estado com a sociedade, e da sociedade com os indivíduos que a integram: 

Nesse passo, as exigências da sustentabilidade envolvem a cooperação 
entre os Estados, entre o estado e os cidadãos ou grupos da sociedade civil 
na promoção de políticas públicas (econômicas, educativas, de 
ordenamento), como também o dever de adoção de comportamentos 
públicos e privados, focados nessa meta, de modo a dar expressão 
concreta à assunção de condutas comprometidas com o bem-estar das 
gerações futuras. (TONNERA JUNIOR, 2016, p. 12) 
 

Sob a perspectiva social, a sustentabilidade consiste no modo de convívio 

social no qual a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade, e a justiça constituem os valores capazes de efetivar uma sociedade 

solidária e participativa, preocupada e atenta ao bem-estar, não só das atuais, mas 

das futuras gerações. (BOSSELMANN, 2015, p 28)   

Assim sendo, entender o direito à filiação e as suas implicações jurídicas, 

como uma decorrência da sustentabilidade social e como parte integrante de um 

programa de políticas públicas, permite pensar nesses direitos como mecanismos 

destinados não só a mitigar a discriminação que poderão sofrer essas crianças e 

adolescentes registrados apenas em nome materno, mas como um vetor de 

promoção da igualdade para as gerações existentes e porvindouras a partir do qual 

se inclui a plena igualdade e a realização de direitos. 

 Dessa maneira, a sustentabilidade social, visualizada como um modo de 

convívio social, que deve ser norteado pelo valor da igualdade, faz nascer a 

necessidade social de criação de mecanismos efetivos para que, além do 

reconhecimento da paternidade, esses pais, ao assumirem a paternidade, realmente 

atuem como figura paterna,  trabalhando a igualdade existente no seio da família  

prevista no art. 226, da Constituição Federal, segundo o qual se compartilham 

igualitariamente os encargos materiais e morais da criação e da educação dos filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de família dentro de organismos sociais e jurídicos é o que mais 

variou no decorrer dos tempos, ou melhor, passou de relações advindas de um 

círculo limitado de pessoas e de certas normas e padrões sociais para um ato livre 

de vontade de cada ser humano, sem supremacia de qualquer parte, em que 

existem direitos e deveres iguais, visando ao bem-estar de todos. 

 A família é, e sempre foi, considerada a base de toda a sociedade que, 

embora evolua com o tempo, necessita sempre desse alicerce bem formado. O 

desenvolvimento social possibilitou o nascimento de diversas famílias, antes 

consideradas somente aquelas advindas do matrimônio, hoje formadas por casais 

desimpedidos que decidem formar uma vida em comum, porém sem requisitos 

legais. Tal mudança abrangeu-se pelo próprio Código Civil de 2002 que equipara a 

União Estável ao Casamento. 

 Como resultado da família, tem-se a filiação, a qual exprime a relação 

existente entre o filho e as pessoas que o geraram. É considerada como a mais 

importante relação de parentesco. A filiação é classificada como matrimonial quando 

oriunda do casamento e extramatrimonial quando inexiste tal vínculo jurídico, 

necessitando que ocorra outro fato, seja através de declaração espontânea ou 

coercitiva judicial, declarando a paternidade ou maternidade. 

 A filiação pode ser classificada como adotiva, que significa perpetuar laços 

jurídicos de filiação, indo muito além de vínculos hereditários, caracterizando-se 

como vínculos de afetividade. A adoção é o instituto jurídico mais importante a fim de 

se dirimirem quaisquer dúvidas existentes acerca da relevância do afeto nas 

relações familiares, pois esse vínculo é estabelecido de forma voluntária e da mais 

veemente vontade de formar uma família. 

 Tem-se ainda a filiação oriunda de reprodução assistida, que traz como 

fundamento específico a vontade plena e consciente das partes de tornarem-se pais, 

permitindo a fecundação de uma mulher fora de uma relação sexual. Tal técnica 

deve ter como alicerce a condição de aplicação com a finalidade primordial de 

procriação não desvirtuando tal descoberta científica. 
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 Através da filiação, nascem obrigações para ambos os pais, pois se sabe que 

toda pessoa é capaz de direitos e de deveres na ordem civil. Pode-se citar dentre os 

direitos inerentes a filiação, o direito ao nome, direito aos alimentos, direito à 

sucessão. 

A preocupação do legislador é ampla e irrestrita quanto à proteção à 

identidade da pessoa, isto é, proteger seu nome contra qualquer abuso. Toda 

pessoa, desde o momento de seu nascimento, possui direito a um nome, que o 

identificará perante o seio familiar e social. A partir dessa identificação, tal nome não 

poderá ser utilizado por outrem sem sua autorização. Caso o nome isso aconteça, 

incorrerá em danos materiais e morais de modo a proteger de forma irrestrita a 

identificação pessoal de cada ser humano. 

O nome é um dos direitos mais essenciais da personalidade. Sob a 

denominação direta da personalidade, compreendem-se direitos considerados 

essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a doutrina preconiza e 

disciplina, no corpo do Código Civil, como direitos absolutos. Destinam-se a 

resguardar a eminente dignidade da pessoa humana 

Por sua vez, os alimentos constituem-se necessidades básicas à 

sobrevivência, tudo o que é necessário para satisfazer os reclamos da vida, 

englobando não só a alimentação, mas o vestuário, a saúde e até mesmo o lazer. 

 Os alimentos possuem características próprias, sendo personalíssimos, 

representando um direito inato tendente a assegurar a subsistência e a integridade 

física do ser humano, fundando-se no fato de que não se admite a renúncia porque 

predomina, na relação jurídica, o interesse público. Considera-se que a obrigação 

alimentar é intransmissível, extinguindo-se com a morte do alimentário ou do 

alimentante.  

Tratando-se de direito personalíssimo destinado à subsistência da pessoa 

alimentada, não podem as prestações alimentícias ser penhoradas como forma de 

pagamento e dívidas. São imprescritíveis, podendo, a qualquer momento, ser 

pleiteados, porém não serão possíveis cobranças de alimentos que se deixou de 

exigir no passado. Uma vez pagos, são irrepetíveis, considerando que tal 

pagamento é sempre bom e perfeito. 
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 As causas geradoras dos alimentos são distintas. Quanto à natureza, podem 

ser naturais e civis; quanto à causa jurídica, podem resultar de lei ou de atividade 

humana; quanto ao momento da prestação, podem ser considerados futuros e 

pretéritos; quanto à modalidade da prestação, podem ser próprios e impróprios; e, 

quanto à sua finalidade, podem ser provisórios e definitivos. 

Uma vez estabelecida a obrigação de prestar alimentos, a determinação de 

seu valor deve ser realizada de acordo com as necessidades de quem pede e as 

possibilidades de quem fará a provisão, isto é, o conhecido binômio 

necessidade/possibilidade. O magistrado, ao fixar o quantum alimentar, deve levar 

em consideração inúmeros fatores como o número de filhos, condição social, 

possibilidade de trabalho, idade, a possibilidade da mãe, entre outros. 

Outro direito inerente à filiação trata-se da sucessão, elemento sucessório 

recíproco entre pais e filhos legítimos reconhecidos, visto que tanto os ascendentes 

quanto os descendentes são herdeiros necessários, ou seja, se o descendente 

legítimo tem o direito de herdar do ascendente, o ascendente legítimo tem o direito 

de suceder o descendente (art. 1829, I e II e art. 1.845 do CC). Se o filho 

reconhecido concorrer com irmãos legítimos ou ilegítimos, herdará o igual quinhão 

ao que couber aos demais. 

Tais obrigações advindas da filiação tornam-se problemáticas quando não é 

clara a filiação, e, na maioria dos casos, a filiação paterna. A fim de solucionar tal 

litígio, o Estado coloca à disposição das partes a Tutela Jurisdicional a fim de 

solucionar tais conflitos através da Ação de Investigação de Paternidade, cuja 

legitimidade para propô-la pertence aos filhos contra o pai ou seus herdeiros. 

O pressuposto essencial para se propor a referida ação é que exista, nos 

autos, comprovação do relacionamento amoroso entre a mãe e o suposto pai. 

Alguns requisitos também devem estar presentes, como a prova da maternidade, a 

ausência de outro pai registral, pois, caso isso ocorra, primeiramente é necessário 

negar a paternidade anteriormente registrada, e, acima de tudo, é necessário 

comprovar que a existência de relações sexuais entre as partes condiz com a data 

da concepção e do nascimento. 

A filiação na Ação de Investigação de Paternidade pode ser provada por todos 
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os meios de provas em direito admitidas. A prova passa a ser vista não como um 

ônus, mas sim como um ato realizado pelo próprio benefício da parte. A paternidade 

pode ser atestada através de prova documental, que não necessariamente a 

certidão de nascimento; pode-se prová-la, igualmente, através de declarações, 

cartas, cartões, passagens, contas de hotel ou restaurante, ou seja, um universo 

diversificado que pode estar comprovando o relacionamento íntimo entre a mãe e o 

suposto pai. 

A prova testemunhal através de pessoa física e estranha ao processo, que 

possua conhecimento dos fatos relevantes, também pode ser utilizada, pois alguns 

eventos tornam-se públicos e notórios, como é o caso do concubinato, má fama, 

relações sexuais, etc. O livre convencimento do magistrado é que valorará tais 

provas. 

O meio de prova mais utilizado em Ações de Investigação de Paternidade é a 

pericial quando a apuração dos fatos depende de conhecimento técnico, exigindo-se 

auxílio de profissionais especializados. Tal meio probatório pode recair sobre 

pessoas ou coisas, e, no caso de tal modalidade de ação, concretiza-se através da 

realização do exame de DNA, perícia classificada como médico-legal e que ganhou 

destaque e importância nos últimos anos pelo grau de certeza da filiação através do 

estudo genético. 

A morosidade das Ações de Investigação de Paternidade em grande parte 

deve-se pela recusa dos supostos pais em se submeterem à realização do DNA, 

com a escusa constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si 

mesmo. Essa recusa causava morosidade e deixava os requerentes de tais ações à 

mercê da própria sorte, sem o amparo necessário oriundo de seus genitores. 

Atualmente o Superior Tribunal de Justiça se posicionou de forma a sumular a 

ocorrência de tal fato, afirmando que a recusa do suposto pai a submeter-se ao 

exame de DNA induz à presunção júris tantum de paternidade. 

Na Comarca de Caçador, as pessoas que necessitam realizar as Ações de 

Investigação de Paternidade e não possuem condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios podem contar com os serviços do Núcleo de 

Práticas Jurídicas.  

Desde sua implantação, no ano de 2001, o Núcleo de Práticas Jurídicas 



97 

(NPJ) atende não só ao aprendizado acadêmico, mas a toda comunidade carente 

pertencente à Comarca de Caçador (da qual fazem parte as cidades de Caçador, 

Calmon, Rio das Antas, Macieira), ou seja, aquela que não possui condições 

financeiras de constituir seu próprio advogado. 

Dentre as várias ações propostas, uma que se verifica junto ao NPJ trata-se 

da Ação de Investigação de Paternidade, sendo que, entre os anos de 2013 a 2018, 

foram propostas 46 ações.  

Verifica-se que, dessas propostas desde 2013, 24 ainda permanecem em 

curso, oito foram julgadas procedentes, quatro julgadas improcedentes e dez ações 

tiveram a homologação de desistência, seja porque as partes não tinham mais 

interesse no processo, seja porque não havia qualquer informação sobre a 

localização do suposto pai. O tempo médio para a conclusão das ações foi de um 

ano e oito meses, um tempo considerado bastante célere, tendo em vista a 

morosidade hoje do Judiciário decorrente do acúmulo de ações, falta de funcionários 

e mesmo da impossibilidade de movimentação das ações porque as partes deixam 

de cumprir mandamentos judiciais que seriam suas obrigações.  

Ainda, constatou-se 11 ações foram extintas sem resolução do mérito, pela 

desistência solicitada pela parte, tal fato deu-se ou porque a parte não possuía mais 

interesse no prosseguimento do feito ou porque, mesmo com todas as tentativas de 

localizar o suposto pai entes não foi encontrado, fazendo com que a parte autora 

desistisse da ação. 

Um fato que bastante interessante é que, embora o NPJ promova muitas 

ações de cumprimento de sentença, visando à cobrança de alimentos devidos e não 

pagos, das Ações de Investigação de Paternidade já concluídas perante o NPJ, 

apenas três clientes retornaram com a necessidade de cobrar por alimentos não 

pagos, tendo de exigir judicialmente o direito à subsistência desse filho ou filhos. 

Pode-se constatar que reconhecer a paternidade do ser humano não é 

apenas uma questão de possuir um nome em sua certidão de nascimento, não é 

apenas preencher uma lacuna que até então existia, mas sim garantir sua dignidade, 

garantir que este ser humano cresça e contribua com o desenvolvimento da 

sociedade na qual se encontra inserido. 

 O homem é um ser que necessita viver em sociedade. Assim, para essa 
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sociedade desenvolver-se com equilíbrio, é necessário que cada ser humano 

contribua com sua parcela de responsabilidade social. Uma sociedade pode ser 

considerada sustentável quando, através das gerações, consegue garantir a vida 

dos cidadãos e dos ecossistemas nos quais está inserida.  

Garantir a vida com dignidade, ou seja, seres humanos que desde a mais 

tenra idade têm seus direitos reconhecidos, a começar com sua filiação reconhecida, 

permitirá a existência de pessoas aptas a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de toda a coletividade, superando níveis de pobreza ou conseguindo de 

forma crescente diminuí-la se a desigualdade social, política, de gênero for 

continuamente trabalhada e a desigualdade econômica reduzida a níveis aceitáveis. 
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