
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMAMAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

GABRIELLA CASTILHO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

A AFETIVIDADE COMO VALOR JURÍDICO NA RELAÇÃO 

PATERNO-FILIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA/RJ 

2018 



 
 

 

GABRIELLA CASTILHO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AFETIVIDADE COMO VALOR JURÍDICO NA RELAÇÃO 

PATERNO-FILIAL 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Curso 

de Graduação em Direito do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 

grau de Bacharel em Direito.  

Orientadora: Prof. Dra. Renata Braga Klevenhusen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA/RJ 

2018 



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

GABRIELLA CASTILHO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

A AFETIVIDADE COMO VALOR JURÍDICO NA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL 

 

 

 

 

 

Monografia aprovada pela Banca Examinadora do Curso de Direito da Universidade Federal 

Fluminense – UFF  

Volta Redonda, ____ de _________ de _____.   

   

  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Renata Braga Klevenhusen (Universidade Federal Fluminense) – Orientadora 

 

 

 

 

 

 

Prof Dra. Mariana Devezas Rodrigues Murias de Menezes - Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Josycler Aparecida Arana Santos - Universidade Federal Fluminense 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

É indescritível para mim o sentimento de ter concluído este trabalho e por isto 

tenho tanto para agradecer. 

Agradeço a Deus, por ter me sustentado a cada dia e à minha família, por ter 

me ensinado o caminho e me acompanhado nele – vocês são tudo para mim!  

Aos meus pais e meu irmão, aos meus tios e tias, primos e primas, às minhas 

avós Lourdes e Cecília, e todas as lições que me ensinaram durante toda a vida. Agradeço a 

vocês pela compreensão, pelos sacrifícios, pelas palavras e pelo silêncio, pelas orações, por 

tudo que fizeram por mim, muitas vezes sem que eu ao menos soubesse.  

À minha professora e orientadora, Renata, pela paciência e dedicação em todo 

o auxílio oferecido ao decorrer deste trabalho, muito obrigada! 

Aos demais docentes do Curso de Direito da UFF, responsáveis também pelo 

meu trajeto acadêmico, e em especial ao Professor Dalmir, pela Introdução ao Estudo do 

Direito! Ainda aos meus professores do ensino médio, Paulo e Marcos, por terem fomentado 

meu amor pela história e pela escrita.   

Aos meus amigos pela lealdade, por entenderem minha ausência e terem me 

apoiado em toda essa jornada da faculdade.  

A todos vocês que estiveram comigo nestes momentos de dúvidas e certezas, 

lágrimas e alegria, dificuldades e conquistas: obrigada!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amor foge a dicionários 

e a regulamentos vários.”  

Carlos Drummond de Andrade 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

A família, base da sociedade e lugar de realização de cada indivíduo, possui por característica 

sua constante mutação, cabendo ao direito se adequar à suas peculiaridades. O presente 

trabalho tem por finalidade analisar o princípio da afetividade, seu percurso de construção, 

sua aplicação e seus desdobramentos no âmbito das relações paterno-filiais. Analisando as 

modificações nas relações familiares, objetiva-se verificar como se deu a inserção da 

afetividade no ordenamento e os parâmetros de sua aplicação como um valor jurídico 

essencial ao Direito das Famílias. Na elaboração do estudo realizou-se levantamento 

bibliográfico na doutrina, em artigos, e dissertações, bem como pesquisa nas jurisprudências 

dos Tribunais, destacando-se julgados que versam sobre o afeto a fim de verificar, pela 

utilização de método dedutivo, como os princípios norteiam as decisões jurisprudenciais nos 

casos que envolvem a relação de pais e filhos. Como resultado desta análise, verificou-se que 

a afetividade figura como valor jurídico autônomo reconhecido como base das relações 

familiares contemporâneas e que a doutrina e a jurisprudência nacional tiveram papel 

essencial na validação do afeto dentro do ordenamento, possibilitando que situações fáticas 

fossem atendidas pelo direito de modo que este estivesse mais próximo à realidade social das 

famílias. 

 

 

Palavras-chave: Princípio da afetividade. Família. Afeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Family, as the basis of the society and place of realization of each person, has by 

characteristic its constant mutation, so that law has to adapt to its peculiarities. This work 

aims to analyze the principle of affectivity, its construction course, its application and its 

unfolding in the scope of parent-child relations. Analyzing the changes in family 

relationships, the objective is to verify how the insertion of affectivity was in the legal system 

and the parameters of its application as an essential juridical value to family law. In the 

elaboration of the study a bibliographical survey was carried out in the doctrine, in articles, 

and dissertations, as well as research in the jurisprudence of national courts, highlighting 

judgments that dealt with affection in order to verify, by the use of deductive method, how the 

principles guide the jurisprudential decisions. As a result of this analysis, it was verified that 

affectivity is an autonomous legal value recognized as the basis of contemporary family 

relations and that doctrine and national jurisprudence have played an essential role in the 

validation of affection within the legal system, allowing factual situations to be fulfilled by 

law so that it was closer to the social reality of families. 

 

Keywords: Principle of affectivity. Family. Affection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho traz em destaque a família, tratando de suas 

modificações, abordando sua evolução histórica desde o Código Civil de 1916 até o atual 

Código Civil de 2002, passando também pela influência da Constituição Federal de 1988.  

Diante das transformações sociais houve nova significação para o instituto familiar, com a 

crescente valorização dos aspectos subjetivos das relações e o distanciamento dos modelos 

tradicionais pré-definidos. Tendo em vista que o direito reflete a sociedade que o precede, 

se fez necessário enfrentar o desafio de reconstruir conceitos e entendimentos diante da 

nova realidade afetiva familiar.  

A relevância do presente estudo reside na análise de tais modificações no 

paradigma familiar, buscando-se verificar como se deu a inserção da afetividade no 

ordenamento e sua aplicação como um valor jurídico essencial ao Direito das Famílias. 

Optou-se aqui por analisar as repercussões do reconhecimento do valor do afeto de forma 

exemplificativa no âmbito das relações entre pais e filhos. Buscou-se também analisar a 

perspectiva da constante reconstrução desse direito, diante da apresentação de novas 

problemáticas, que levam ao questionamento acerca da efetividade e adequação do direito 

positivado à realidade social.  

Na elaboração desta monografia realizou-se levantamento bibliográfico na 

doutrina, em artigos, e dissertações, bem como pesquisa nas jurisprudências dos Tribunais 

para pela utilização de método dedutivo analisar de forma concreta os entendimentos e 

decisões que versam sobre o afeto na seara das relações paterno-filiais.  

No primeiro capítulo tratar-se-á da conceituação de família, abordando sua 

evolução histórica e os principais aspectos jurídicos a ela relacionados, buscando 

identificar o papel do afeto nas modificações de tal entendimento e de sua diversidade de 

estruturas. Estudar-se-á como os princípios introduzidos pela Constituição de 1988 

norteiam as decisões relacionadas à dinâmica familiar, destacando-se os movimentos de 

constitucionalização e repersonalização do Direito Civil. 

Em seguida, no segundo capítulo, será analisada a afetividade enquanto 

princípio, o percurso construtivo de seu reconhecimento e seus desdobramentos, 

discutindo-se sobre a importância na adequação do direito às transformações sociais, em 

especial para garantir proteção às famílias.  
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Por fim, no terceiro capítulo, será tratado sobre a influência da afetividade 

no panorama legal e doutrinário no viés das relações paterno-filiais, com destaque para a 

fundamental importância do entendimento jurisprudencial para o estabelecimento do afeto 

enquanto valor jurídico no Direito de Família brasileiro.  
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1. FAMÍLIA 

 

 

1.1 O CONCEITO DE FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO 

 

 

Ao tratar sobre família, para cada alguém surgirá um pensamento, uma 

lembrança, uma definição diferentes. Ao mesmo tempo em que se apresenta como uma 

instituição tão solidificada no cotidiano, a própria ideia de família é volátil, sempre em 

constante modificação, o que torna impossível a apresentação de um conceito uno.  

Apesar das inúmeras teorias que procuram determinar as origens da família 

não há um marco certeiro. A vida em pares e grupos se apresentou como um instinto 

natural, um fato biológico, desde as origens da humanidade. O núcleo familiar teria 

surgido, então, de um agrupamento espontâneo. Entende-se provável que a família 

primitiva tenha sido organizada em patriarcado, ou seja, em um sistema de pessoas sujeitas 

ao poder do pai.
1 

Por um longo tempo, uma maneira de conceituá-la era como um grupo de 

pessoas, originado pelo matrimônio, composto por pais e filhos, reunidos sob a mesma 

direção, vivendo de uma mesma economia.   

Essa visão, porém, não foi duradoura diante das transformações que 

ocorreram no mundo. Um primeiro marco de mudança foi a revolução industrial, que 

trouxe a concentração urbana e que, diante da necessidade de mão de obra, ocasionou o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho, possibilitando os primeiros passos para sua 

emancipação.
2
 Tal fato alterou o paradigma familiar, levando à substituição da hegemonia 

da família patriarcal pela cada vez mais frequente família nuclear, com um número menor 

de pessoas, com uma caminhada da mulher para uma maior autonomia. 

Com o seu desenvolver entre as civilizações, foram atribuídos à família 

diferentes papéis, desde um instrumento de sobrevivência e de procriação, passando por 

uma espécie de convenção usada como ferramenta para organização em sociedade, até 

alcançar uma figura mais próxima aos dias atuais, em que a família é definida pelos laços 

afetivos, colocando-se essencialmente como lugar de realização e desenvolvimento digno 

do ser humano, onde serão modeladas suas características psicológicas, culturais, 

                                                           
1
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de família: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p.3.  

2
 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p.30. 
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profissionais, sociais e afetivas. É um verdadeiro organismo social que passa por 

transformações conforme o período e a sociedade presentes.  

Como se viu, há uma verdadeira pluralidade de acepções que o termo 

família traz à mente, e da mesma forma é para o mundo jurídico. Em uma visão restrita, a 

família seria o núcleo formado entre os cônjuges e seus filhos, unido pelos laços do 

matrimônio e da filiação. Já em um sentido mais amplo, seria todo o grupo de pessoas 

ligadas por vínculos consanguíneos e/ou de afinidade.
3
 Certo é que, com respeito à família, 

conceituar muitas vezes importa em limitar, de modo que cabe ao direito adequar sua 

relação e influência sobre esse fenômeno. 

 

 

1.2 O DIREITO DE FAMÍLIA 

  

 

O direito intenta colocar sob sua regulamentação todas as situações fáticas 

presentes no convívio social. Porém, a realidade sempre o antecede, assim o que ocorre é 

uma adjetivação dos fatos da vida, para que se tornem jurídicos.
4
  

No antigo Código Civil, de 1916, a família figurava como uma instituição 

matrimonializada, patrimonial, hierarquizada, patriarcal e biologizada. Era característica 

marcante o poder do pai, a hierarquia nas funções de seus membros, a evidente 

desigualdade dos direitos de homens e mulheres, a clara diferenciação entre os filhos 

havidos ou não do casamento, a ausência da faculdade de dissolução do matrimônio e a 

predominância dos interesses patrimoniais e econômicos.  

Para o Código Civil de 2002, houve um verdadeiro movimento de 

democratização da família em que sua dinâmica passou a ser mais igualitária, com a 

hierarquia dando lugar ao companheirismo, a visão de instituição sendo substituída pela de 

um instrumento de realização do ser humano, seu perfil de concepção passou a ser plural e 

desbiologizado, postando seus fundamentos nos laços de carinho, amor e cuidado.  

Na doutrina, a conceituação de Direito de Família comumente se confunde 

com seu conteúdo ou objeto, com a relação de institutos englobados por esse ramo do 

                                                           
3
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: vol. 5, Direito de Família. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.23. 
4
 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

27 e 28. 
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direito. O Direito de Família seria então o conjunto de normas que regulam o casamento e 

sua dissolução, a união estável, as relações de parentesco e os institutos complementares da 

tutela e curatela.
5
 

Por tal definição é possível perceber que suas normas buscam alcançar tanto 

os aspectos pessoais como os aspectos patrimoniais a que estão relacionadas. São normas 

de ordem pública – dado o interesse coletivo de proteção da célula familiar – o que não 

significa dizer que sejam de direito público, vez que tais normas estão relacionadas à esfera 

privada do ser, ao direito existencial da pessoa humana. Neste sentido, afirma Álvaro 

Villaça Azevedo: 

 

Podemos, agora, em outras palavras, dizer que o Direito de Família é um 

complexo de normas jurídicas, morais e, às vezes, religiosas, que orientam esse 

ramo do Direito Civil, sensível aos fatores locais, que disciplinam as relações 

entre seus membros, influenciando tanto no prisma material como imaterial, 

relacionando-se entre si, com seus filhos e cuidando de seu patrimônio.
6
  

 

Em suma, o Direito de Família é personalíssimo, dado que se refere ao 

intrínseco do ser humano, composto de direitos intransmissíveis, irrevogáveis, 

indisponíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis.  

Como informa a Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 226, a 

família é reconhecida como base da sociedade, à qual se destina especial proteção do 

Estado. Também pela Declaração Universal dos Direitos do Homem (XVI 3), a família é 

tratada como núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado. Ainda, nos termos do artigo 1.513 do Código Civil, a proteção de 

que goza a família é ampla, impedindo a intervenção do Estado ou qualquer outro 

particular em seu meio.  

O Direito de Família hoje tem como suas bases fundamentais a dignidade da 

pessoa humana, a igualdade de gêneros, a igualdade entre os filhos, a solidariedade 

familiar, a pluralidade das entidades familiares, a convivência familiar, o melhor interesse 

da criança e do adolescente e a afetividade. 

Todavia, a realidade sempre se modifica, o que gera reflexos na lei, de 

modo que a família juridicamente regulada acaba não correspondendo de forma plena à 

                                                           
5 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: vol. 5, Direito de Família. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.17.  
6
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de família: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p.2. 
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família natural, que preexiste ao Estado e está acima do direito.
7
 Manter o texto legal 

condizente com a realidade social é tarefa árdua em uma sociedade tão plural e em 

constante transformação. Por tal razão, inclusive, é que se frustra o direito ao querer 

catalogar em suas normas e institutos a família – organismo vivo e em constante mutação – 

pertencente na verdade ao Direito Natural. 

 

 

1.3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA FAMÍLIA  

 

 

A proteção dada à família nas constituições anteriores alcançava 

basicamente a unidade familiar formada pelo casamento civil, não abordando a situação 

das famílias de fato.
8
 Com o advento da Constituição de 1988 foi transformada a noção de 

Direito de Família e de suas estruturas. O texto constitucional trouxe para si temas sociais 

juridicamente relevantes, ainda que de outros ramos do direito.  

A liberdade, a justiça e a solidariedade foram colocadas no texto 

constitucional como objetivos para o alcance de uma sociedade plena, como legado do 

estado liberal. Com base nesses pilares, a atuação do Estado seria direcionada à 

prevalência do interesse coletivo, evitando os abusos e garantindo espaço à afirmação da 

dignidade humana.
9
 

O Direito Civil sempre teve forte cunho patrimonial, mas ao tratar das 

famílias, não podem estar as questões econômicas no plano principal, pois importa 

primeiramente seu conteúdo pessoal, cada pessoa daquele núcleo figurando como um ser 

de direitos. Daí o processo de constitucionalização do Direito Civil, e por sua vez, 

constitucionalização da família. Assim esclarece Maria Berenice Dias: 

 

O direito civil constitucionalizou-se, afastando-se da concepção individualista, 

tradicional e conservadora-elitista da época das codificações do século passado. 

Em face da nova tábua de valores da Constituição Federal, ocorreu a 

                                                           
7
 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

29. 
8
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de família: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p.9. 

9
 LOBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil, 2004. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/artigos/129/Constitucionalização+do+Direito+Civil> Acesso em 20 mar. 2018. 
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universalização e a humanização do direito das famílias, que acabou por 

provocar um câmbio de paradigmas. 
10

 

 

Esta mudança de paradigmas que a Constituição de 1988 encartou 

representa a nova leitura do Direito de Família e do Direito Civil constitucionalizado, em 

que prevalecem os interesses pessoais de cada integrante do núcleo familiar, com destaque 

especial ao respeito à dignidade da pessoa humana.
11

 

Dentre os avanços trazidos pelo texto da Carta Magna, o artigo 226, apontou 

novas formas de constituição da família reconhecendo a união estável (Art. 226, §3º) e 

entendendo como entidade familiar a formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

adicionando aqui a figura da família monoparental (Art. 226, §4º). Também igualou os 

cônjuges quanto ao exercício de seus direitos e deveres (Art. 226, §5º), assegurou a 

possibilidade de dissolução do casamento por meio do divórcio (Art. 226, §6º), e 

determinou a completa igualdade entre filhos, proibindo quaisquer designações 

discriminatórias com respeito à filiação (Art. 227, §6º). 

Apesar das mudanças elencadas, entende-se que a redação do artigo 226 da 

Constituição dispõe de forma enunciativa e não taxativa, abrindo, portanto, a possibilidade 

de inclusão jurisprudencial com uma interpretação integrativa.
12

 Os avanços do texto 

constitucional foram claros, posicionando-se mais próximo à realidade das famílias. 

Contudo, como se falou anteriormente, tal organismo não é estático e tem ficado cada vez 

mais a cargo da jurisprudência lidar com as novas questões atinentes às famílias, para as 

quais o legislador não oferece resposta. Como um exemplo, apesar de terem passado a 

integrar os tipos de família de acordo com a constituição, o legislador não disciplinou as 

relações monoparentais. E, apesar de possibilitado o reconhecimento da filiação por laço 

afetivo não se regulou a multiparentalidade e seus reflexos. 

O objetivo a ser alcançado é de que o direito possa caminhar junto à família 

– não a sua frente, pois não poderia prever seus desdobramentos, mas também não ficando 

constantemente para trás. Ideal seria andarem lado a lado, contemplando a realidade social, 

para que a norma escrita seja capaz de garantir de forma digna a vida de cada pessoa.  

                                                           
10

 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

36. 
11

 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 

ao Direito de Família: Repercussão na relação paterno-filial. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/artigos/865/Dos+princ%C3%ADpios+constitucionais+e+infraconstitucionais+apl

ic%C3%A1veis+ao+Direito+de+Fam%C3%ADlia%3A+Repercuss%C3%A3o+na+rela%C3%A7%C3%A3o

+paterno-filial>  Acesso em 10 fev. 2018. 
12

 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de família: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p.2. 
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É preciso, porém, demarcar o limite de intervenção do direito na 

organização familiar para que as normas não acabem por prejudicar a liberdade de ser do 

sujeito. Por isso, ainda que o Estado tenha interesse na preservação do instituto da família, 

indaga-se a que ponto tem legitimidade para invadir a intimidade das pessoas.
13

 O papel do 

Estado nesta dinâmica seria o de proteger sem trazer restrições ao exercício de sua 

liberdade, e de garantir igualmente a todos, sem cercear sua existência. Tanto é que cada 

vez mais as pessoas se inclinam a repudiar a intervenção pública em suas questões 

privadas, de forma que o Estado não tem muitos meios de controlar todos os aspectos 

familiares, dada sua pluralidade. 

 

 

1.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NAS RELAÇÕES DE FAMÍLIA  

  

 

Princípios são como mandamentos que por seu alto grau de generalidade 

dão suporte axiológico às normas, incorporando valores e ideais, e proporcionando 

coerência e harmonia ao sistema jurídico. Com o movimento de constitucionalização do 

Direito Civil, os princípios trazidos pela Carta Magna passaram a figurar como verdadeiras 

fontes normativas. Conforme elucida Dias: 

 

A partir do momento em que ocorreu a constitucionalização do direito civil e a 

dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado 

Democrático de Direito (CF 1º III), o positivismo tornou-se insuficiente. As 

regras jurídicas mostraram-se limitadas, acanhadas para atender ao comando 

constitucional. [...] Assim, os princípios constitucionais passaram a informar 

todo o sistema legal de modo a viabilizar o alcance da dignidade da pessoa 

humana em todas as relações jurídicas.
14

 

 

Seguindo esta lógica, os princípios constitucionais estão em primeiro plano 

na interpretação do direito, como alicerce para o processo hermenêutico, possuindo 

eficácia imediata. E em caso de conflito entre princípios, não há eleição de um e exclusão 

de outro, devendo-se ponderar o peso de cada um frente ao caso concreto.  

                                                           
13

 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

31. 
14

 Idem, p. 39. 
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No que tange às famílias, uma vez que cada doutrinador apresenta um 

diferente conjunto de princípios, entende-se que não há um rol taxativo. Alguns destes 

princípios possuem referência expressa em textos legais enquanto outros decorrem dos 

valores que orientam todo o ordenamento jurídico, ainda que não estejam apontados de 

forma explícita no texto legal, como é o caso do princípio da afetividade. 15 

Destacam-se como princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de 

Família os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

familiar, além dos princípios gerais da liberdade, igualdade, pluralidade, melhor interesse 

da criança e afetividade. 

 

 

1.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio universal que figura como 

princípio basilar do direito, estando previsto na Constituição de forma expressa nos artigos 

1º, inciso III, como fundamento da federação, e artigo 226, §7º, que trata do planejamento 

familiar.  

Destaca-se que embora a dignidade da pessoa humana não seja inovação 

constitucional, tendo o legislador a colocado como fundamento da ordem jurídica, 

demonstrou a primazia da pessoa humana e de sua dignidade no ordenamento pátrio.16 

Neste sentido elabora Dias: 

 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana 

a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, ligando 

todos os institutos à realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou a 

despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, de modo a 

colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. 
17

 

 

                                                           
15

 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 

ao Direito de Família: Repercussão na relação paterno-filial. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/artigos/865/Dos+princ%C3%ADpios+constitucionais+e+infraconstitucionais+apl

ic%C3%A1veis+ao+Direito+de+Fam%C3%ADlia%3A+Repercuss%C3%A3o+na+rela%C3%A7%C3%A3o

+paterno-filial>  Acesso em 10 fev. 2018. 
16

 Idem. 
17

 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

45. 
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No contexto das mudanças trazidas pela Constituição de 1988, o princípio 

do respeito à dignidade humana constitui a base da comunidade familiar, seja ela biológica 

ou afetiva, garantindo o desenvolvimento pleno e realização de cada um de seus 

membros.18 Neste cenário, o papel do Estado se ilustra como apontado por Maria Berenice 

Dias:  

 

O princípio da dignidade humana não representa apenas um limite à atuação do 

Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não 

tem apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade 

humana, mas também deve promover essa dignidade através de condutas ativas, 

garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em seu território.
19

 

 

Consoante este princípio faz-se necessário o devido respeito e cuidado entre 

todos os componentes do núcleo familiar, cabendo ao Estado não só a proteção como 

também providências para garantir uma vida digna a cada um.  

 

 

1.4.2 Princípio da solidariedade familiar 

 

 

A solidariedade apresenta as ideias de reciprocidade, integração e 

fraternidade. Antes apontado apenas como dever moral, tal princípio tornou-se jurídico 

com o advento da Constituição de 1988 que o apresenta como fundamento da federação. 

Com relação à família, além do conteúdo ético, o princípio da solidariedade também 

encontra base nos vínculos afetivos. Como esclarece Gabriela Machado: 

 

A regra principal do princípio da solidariedade é o inciso I, do art. 3º, da CF/88, 

que traz os fundamentos da ordem jurídica. Já no núcleo familiar, a solidariedade 

deve ser tanto exercida reciprocamente entre os cônjuges ou companheiros (já 

que devem prestar assistência material e moral uns aos outros), quanto pelos pais 

no interesse dos filhos, uma vez que estes devem ser mantidos, instruídos e 

educados pelos pais até atingir a idade adulta.
20 

 

                                                           
18

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: vol. 5, Direito de Família. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 37. 
19

 Idem, p.45.  
20

 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 

ao Direito de Família: Repercussão na relação paterno-filial. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/artigos/865/Dos+princ%C3%ADpios+constitucionais+e+infraconstitucionais+apl
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+paterno-filial>  Acesso em 10 fev. 2018. 
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No texto constitucional, o princípio se apresenta no dever imposto à 

sociedade, ao Estado e à família de proteção ao grupo familiar (art. 226), à criança e ao 

adolescente (art. 227) e às pessoas idosas (art. 230). 

 

 

1.4.3 Princípio da liberdade  

 

 

A liberdade foi um dos primeiros princípios reconhecidos como direito 

fundamental, em garantia à dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Maria Berenice 

Dias (2015, p. 46): “A Constituição, ao instaurar o regime democrático, revelou enorme 

preocupação em banir discriminações de qualquer ordem, deferindo à igualdade e à 

liberdade especial atenção no âmbito familiar”. 

O princípio da liberdade possui vários desdobramentos em relação à família. 

Está presente na faculdade de constituir uma comunhão de vida familiar, seja pelo 

matrimônio ou pela união estável, sem qualquer restrição. Também na livre decisão do 

casal quanto ao planejamento familiar, quanto ao regime matrimonial e quanto ao 

gerenciamento de seu patrimônio.  

 

  

1.4.4 Princípio da igualdade  

 

 

O princípio da igualdade está previsto no preâmbulo e também no artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988, que determinou serem todos iguais perante a lei. Por esta 

norma são garantidos tratamento e proteção igualitários a todos os cidadãos. O respeito a 

este princípio está intimamente ligado aos ideais de justiça e democracia. O Código Civil, 

em conformidade com o texto constitucional, consagrou a igualdade nas relações de 

família em diversos pontos.  

Um primeiro exemplo deste princípio no âmbito das relações familiares é a 

igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros. Como à época do Código de 1916, a 

família era concebida como um fim em si mesmo, por forte influência religiosa acreditava-

se que esta deveria ser mantida até a morte. Desta forma, se antes da morte a mulher 
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optasse pela separação, sofria discriminação, chegando a ser afastada da criação de seus 

filhos.21  

Assim ocorreu até o advento do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 

4.121/1962), que deu os primeiros passos em direção à igualdade entre os cônjuges. Entre 

as principais mudanças trazidas pelo revogado Estatuto estavam o reconhecimento da 

mulher na condição de colaboradora do marido, o exercício conjunto do pátrio poder, a 

outorga à mulher na administração do patrimônio comum, sua liberdade de exercer a 

profissão que quisesse, e o direito de constituir e administrar patrimônio reservado, 

pertencente somente a ela.
22

     

Mesmo com a importância do referido diploma, tal igualdade apenas se 

firmou com a promulgação da Constituição de 1988, que em seu artigo 226, §5º, trouxe a 

igualdade jurídica entre os cônjuges e companheiros, determinando uma verdadeira 

equivalência material de direitos e deveres. Nas palavras de Maria Helena Diniz: 

 

Com esse princípio desaparece o poder marital, e a autocracia do chefe de 

família é substituída por um sistema em que as decisões devem ser tomadas de 

comum acordo entre os conviventes ou entre marido e mulher, pois os tempos 

atuais requerem que a mulher e o marido tenham os mesmos direitos e deveres 

referentes à sociedade convivencial ou conjugal [...]. 
23

 

 

Aqui se apresenta um avanço do Código Civil, que instituiu completa 

paridade na sociedade conjugal ou convivencial, seguindo o caminho constitucional da 

primazia da dignidade da pessoa humana. Uma vez que a função primordial da família 

atual é ser ambiente propício para a realização de seus integrantes, não mais caberia 

qualquer desigualdade entre eles. 

Do mesmo modo, a igualdade jurídica entre os filhos também comporta 

avanço do texto constitucional. Previsto na Carta Magna em seu artigo 226, §6º, bem como 

no artigo 1.596 do Código Civil, este princípio veda qualquer distinção entre filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, sejam eles naturais ou não. Uma vez que a todos 

                                                           
21

 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 

ao Direito de Família: Repercussão na relação paterno-filial. Disponível em: 
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+paterno-filial>  Acesso em 10 fev. 2018. 
22

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: vol. 5, Direito de Família. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 34. 
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 Idem, pp 33-34. 
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os filhos foram designados os mesmos direitos, seja qual for sua origem, se apresentam 

dois tipos de filiação: a biológica e a afetiva. 

 

 

1.4.5 Princípio da paternidade responsável 

 

 

Previsto no art. 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988, o princípio da 

paternidade responsável determina a responsabilidade do homem e da mulher que decidem 

criar uma nova vida, tomando para si o encargo de garantir o bem estar do filho.  

A paternidade responsável implica o planejamento familiar para que este 

filho seja concebido e criado dentro de um lar que garanta todos os direitos conferidos à 

criança ou adolescente, entre eles a alimentação, a educação, o lazer, o respeito, a 

dignidade, e, sobretudo, o afeto. Neste sentido, a responsabilidade dos pais é vitalícia, 

incluindo todas as situações jurídicas existenciais ou patrimoniais relacionadas a seus 

filhos.24 É um dever inerente à condição de pais.  

 

 

1.4.6 Princípio da prevalência do interesse da criança e do adolescente 

 

 

O princípio da prevalência ou do melhor interesse da criança e do 

adolescente está previsto no art. 227 da Constituição, bem como nos artigos 4º e 6º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990.  

Tal princípio é garantidor da proteção da criança, estabelecendo como dever 

da família, da sociedade e do Estado velar pelos direitos do menor, visando assegurar seu 

pleno desenvolvimento. De igual modo, integra este princípio o dever de preservação da 

criança de situações de discriminação, exploração, negligência e violência e crueldade. 

Conforme leciona Paulo Lôbo sobre o tema: 

                                                           
24

 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 
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O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o adolescente, 

segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança – deve ter seus 

interesses tratados com prioridade, pelo Estado, pela sociedade e pela família, 

tanto na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, 

notadamente nas relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada 

de dignidade.
25

 

 

Demonstra-se um dos avanços no panorama do Direito de Família, dado que 

em respeito à dignidade da pessoa humana, a criança e o adolescente alcançam a condição 

de sujeito de direitos individuais, com absoluta prioridade, enquanto pessoas merecedoras 

de tutela jurídica.26 
Além de dar base às relações familiares, este princípio também orienta 

os casos em que possa ocorrer conflito entre normas ou interesses, a exemplo das questões 

que envolvem guarda e direito de visitas. Diante de algum conflito que os envolva, 

prevalecerá o interesse da criança e do adolescente. 

 

 

1.4.7 Princípio do pluralismo familiar 

  

 

O princípio do pluralismo familiar advém do reconhecimento do Estado da 

existência de diferentes composições familiares na sociedade brasileira. Na atualidade o 

entendimento de unidade familiar se desliga dos antigos laços formais estando cada vez 

mais próximo à concepção de unidades formadas pelos laços de afeto e comprometimento. 

Como destaca Dias sobre a temática:  

 

A multiplicação das entidades familiares preserva e desenvolve as qualidades 

mais relevantes entre os familiares - o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, 

a confiança, o amor, o projeto de vida comum -, permitindo o pleno 

desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com base em ideais 

pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas. 
27
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A Constituição ampliou o antigo entendimento de família, em que se 

considerava apenas aquela entidade constituída pelo casamento, estendendo sua proteção 

não só às famílias matrimoniais, mas também à entidade monoparental (art. 226, § 4º, 

CF/88) e à união estável entre homem e mulher (art. 226, § 3º, CF/88).  

Cumpre destacar que apesar de explicitar a proteção às unidades familiares 

citadas, não há no texto legal um rol taxativo, de modo que outros tipos de família não 

estão excluídos da proteção do Estado. 

   

 

 1.4.8 Princípio da afetividade 

 

 

A afetividade está presente de forma implícita na Constituição de 1988, em 

decorrência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da 

igualdade entre cônjuges e companheiros e da igualdade entre os filhos.  É um dos 

fundamentos do Direito de Família constitucionalizado, dando primazia às relações 

baseadas na comunhão de vida e no afeto. Neste sentido aponta Maria Helena Diniz:  

 

[...] o traço dominante da evolução da família é sua tendência em tornar o grupo 

familiar cada vez menos organizado e hierarquizado, fundando-se cada vez mais 

na afeição mútua, que estabelece plena comunhão de vida. 
28

 

 

Em razão deste princípio a família é entendida como lugar de realização 

existencial de seus membros, fundando-se primordialmente nos laços de afetividade, e 

superando completamente o antigo caráter hierárquico, patrimonial, procriacional ou 

matrimonial a ela antes conferido. O princípio da afetividade é base principal para o atual 

Direito de Família e faz despontar inúmeros desdobramentos neste âmbito, razão de sua 

fundamental importância neste trabalho e motivo pelo qual seu estudo será aprofundado a 

seguir.   
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2. AFETIVIDADE 

 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

 

O direito não é estático, sendo resultado de um processo contínuo de 

construção e desconstrução, pois busca refletir as situações fáticas de uma sociedade, que 

também não é perene. De igual modo, a dinâmica das relações familiares se altera 

constantemente
29

, podendo por vezes resultar na inadequação dos institutos jurídicos frente 

aos direitos por eles tutelados.  

Durante grande parte do século XX, a concepção do Direito de Família 

estava atrelada a um modelo hermético e estritamente formal, o que gerava dificuldades na 

adequação às necessidades sociais e tornava ineficazes muitos institutos jurídicos.
30

 

Diante do conceito patriarcal adotado àquele tempo, o único modelo de 

família era aquela originada pelo matrimônio, inexistindo, portanto, o reconhecimento de 

qualquer outra formação familiar. Restava clara a preocupação com os aspectos 

patrimoniais, mas pouco se falava do aspecto subjetivo de seus membros. O afeto não era 

discutido pelo direito e não se considerava o viés emocional das relações pessoais.
 31

 Com 

as transformações sociais ocorridas no fim do século, dado o crescimento da família 

nuclear, abriu-se espaço para a consideração da subjetividade dessas relações. Neste 

contexto, a doutrina e a jurisprudência tiveram papel essencial, como destaca Ricardo 

Calderón: 

 

No final do século XX, a doutrina e a jurisprudência brasileiras realizaram 

esforço no sentido de reconhecer algumas situações subjetivas prementes que 

envolviam litígios de família, para lhes conceder alguma guarida jurídica, 

                                                           
29

 Quanto à anterioridade da família ao Direito, Ricardo Calderón afirma: "É inegável que a família é antes de 

tudo uma manifestação sociológica, cultural e social, preexistindo a qualquer categoria jurídica. Estas 

expressões sociais em dada coletividade são as que são captadas pelo Direito para definir seus conceitos. 

Tanto é verdade que outras ciências constroem suas definições relacionadas aos agrupamentos familiares 

diretamente a partir desta realidade fática, o que se dará com a sociologia, antropologia, psicologia, 

psiquiatria etc. A leitura jurídica retrata apenas um recorte específico desta realidade pelo Direito, em um 

dado momento e local, para procurar atender sua finalidade.” CALDERÓN, Ricardo. Princípio da 

afetividade no direito de família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 39. 
30

 Idem. p. 44. 
31

 Idem. p. 47. 
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superando uma leitura estreita das categorias codificadas. Uma delas foi a que 

redundou na construção da afetividade como vetor das relações familiares. 
32

 

 

Com o início deste processo de mudança algumas leis foram editadas, 

buscando-se adequar as necessidades apresentadas e atenuar o formalismo do antigo 

código, como exemplo a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515) de 1977, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 8.069) de 1990 e as leis que reconheciam a união estável (Lei nº 

8.971 de 1994 e Lei nº 9.278 de 1996) 
33

. Estes dispositivos reconheceram a validação do 

afeto enquanto componente intrínseco das relações familiares, aspecto que não mais se 

poderia ignorar. 

A partir da Constituição de 1988, com a nova leitura do ordenamento pelos 

princípios constitucionais, os aspectos subjetivos da família ficaram evidenciados e foram 

acolhidos pelo legislador. O afeto é, portanto, um elemento essencial da entidade familiar, 

podendo ser tanto um aspecto inerente àquela relação em família, como a manifestação de 

um direito fundamental, na liberdade da escolha de afeiçoar-se a alguém.  

O reconhecimento da afetividade enquanto valor jurídico importou em 

grande avanço para o direito brasileiro
34

. Sua valorização enquanto princípio implícito da 

Constituição Federal ocorreu diante da ampliação no reconhecimento dos núcleos 

familiares, com o destaque ao respeito à dignidade da pessoa humana, aos laços de afeto e 

à solidariedade familiar. Observou-se que o afeto figura como elemento caracterizador de 

um grupo de pessoas enquanto unidade familiar, de forma que sem afeto não haveria 

família. 

Sendo a família uma construção social como forma primária de organização 

dentro de um grupo de pessoas, verificou-se que em sua evolução os laços afetivos 

substituíram a prevalência dos laços formais em sua constituição. O processo de 

transformação do antigo paradigma de família como entidade formal para a concepção de 

família enquanto ambiente de realização pessoal, na qual importam todos os seus 

integrantes como pessoas de direitos, foi denominado repersonalização. Sobre o instituto 

da repersonalização explica Paulo Lôbo:  
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A família, ao converter-se em espaço de realização da afetividade humana, 

marca o deslocamento de suas antigas funções para o espaço preferencial de 

realização dos projetos existenciais das pessoas. Essas linhas de tendências 

enquadram-se no fenômeno jurídico-social denominado repersonalização das 

relações civis, que valoriza o interesse da pessoa humana mais do que suas 

relações patrimoniais. É a recusa da coisificação ou reificação da pessoa, para 

ressaltar sua dignidade. A família é o locus por excelência da repersonalização 

do direito civil.
35

 

 

Por este processo a família passou a ter como finalidade a realização pessoal 

e a manutenção de um ambiente de convivência digna, afetiva e solidária para seus 

componentes.  Com a valorização das relações ancoradas no afeto, a família passou a se 

caracterizar pela verdadeira comunhão de vida entre pessoas.  

Entendem-se como requisitos para o reconhecimento de um grupo de 

pessoas enquanto entidade familiar a estabilidade e a convivência pública, de forma 

contínua e duradoura, e especialmente, a afetividade. Assim, seria grupo familiar aquele 

baseado no afeto, na intenção de permanência e na pública comunhão de vida.
36

  

Observa-se que a família contemporânea se configura pela cumplicidade e 

solidariedade entre seus membros, tendo o afeto como seu verdadeiro fato gerador. 

Somente com estes laços mantem-se a estabilidade de um núcleo familiar saudável, 

tornando o ambiente propício para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo.  

Pelo exposto verifica-se que a afetividade é elemento essencial de suporte 

na dinâmica família. Por esta razão demonstra-se seu caráter eudemonista, conduzindo-se 

pelo ideal de felicidade de seus integrantes, vez que o desenvolvimento pessoal em um 

ambiente afetivo, solidário e igualitário é a característica fundamental da família 

contemporânea. 
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2.2 A AFETIVIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

 

O princípio da afetividade, tendo como base o respeito à dignidade humana, 

atua como norteador das relações familiares e da solidariedade familiar.
37

  

Verifica-se que o afeto, enquanto elemento basilar das relações interpessoais 

representa uma faculdade no exercício ao direito à dignidade que fora garantido pela 

Constituição. De igual modo, o direito não está alheio à afetividade, pois por ela são 

geradas novas relações jurídicas.  

Observa-se que o caput do artigo 226 da Constituição estabeleceu a família 

como base da sociedade. Diante da nova demanda gerada pelo movimento de 

constitucionalização da família foi necessário ao direito adaptar-se. Como aponta Maria 

Helena Diniz: 

 

Diante das transformações sociais, juristas e juízes passaram a interpretar 

extensivamente normas de ordem pública e até mesmo a própria Constituição 

Federal, dando azo a um fenômeno eficacial no qual há incidência normativa, 

geradora de efeitos, privilegiando a pessoa e a realização, no seio da comunidade 

familiar, de seus interesses afetivos, transformando a ordem jurídico-positivo-

formal numa ordem jurídica personalista. [...] Isto é assim porque será preciso 

acatar as causas da transformação do direito de família, visto que são 

irreversíveis [...]. 
38

 

 

Destaca-se que embora a afetividade não tenha previsão legal expressa, seu 

valor foi reconhecido e acolhido pelo conjunto de normas e princípios constitucionais e 

infraconstitucionais que dispõe sobre as relações de família. Desta forma reconheceu-se a 

afetividade como valor jurídico, inserido no ordenamento com a constitucionalização da 

família. Sobre o tema elabora Ricardo Calderón: 

 

Apesar de não taxar a afetividade expressamente como princípio de Direito de 

Família, o Código Civil de 2002 reconhece e confere guarida a diversas relações 

afetivas em muitas de suas disposições. A partir das citações diretas e indiretas 

ao afeto e à afetividade, é possível entrever na trama do legislador de 2002 a 

afetividade como princípio implícito nas diversas disposições do Direito de 

Família, o que ressalta ainda mais se lido o Código a partir da principiologia 

constitucional. 
39
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Da aceitação do caráter jurídico da afetividade resultaram inúmeras 

mudanças na leitura do direito relacionado às famílias em todo o ordenamento, inclusive 

infraconstitucional. Em razão desta nova leitura, houve repercussão no conceito de família, 

na definição de entidade familiar, nos institutos de guarda e visitação, nos critérios 

estabelecidos para a estipulação de famílias substitutas e também nos casos de dever 

alimentar.
40

 Paulo Lobo exemplifica alguns dispositivos constitucionais que apontam a 

afetividade como princípio constitucional implícito: 

 

Encontram-se na Constituição fundamentos essenciais do princípio da 

afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da família brasileira, além 

dos já referidos: a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem 

(art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao 

plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma 

dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); d) a 

convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta assegurada 

à criança e ao adolescente (art. 227). 
41

 

 

Assim, pelo princípio jurídico da afetividade, se estabeleceu a proibição de 

distinção da filiação, seja biológica ou adotiva, o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, o reconhecimento da união estável e ainda o reconhecimento da 

multiparentalidade, que demonstram o avanço do direito brasileiro na promoção e 

efetivação dos direitos das pessoas.
42

 

Como exposto, a afetividade direciona a concepção de família a um campo 

de análise caso a caso, de acordo com o meio social. A primazia dos laços afetivos 

construídos baseados no amor e respeito contribuiu para o surgimento de novos arranjos 

familiares
43

.  

Além da já conhecida família matrimonial, existem as famílias 

monoparentais, constituídas por um dos pais e seus descendentes. Também as famílias 
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anaparentais, hipótese em que o núcleo familiar é composto por irmãos. Ainda, as famílias 

pluriparentais, entidade familiar fruto da convivência também dos parentes colaterais. As 

famílias multiparentais, hipótese em que são considerados de igual maneira os vínculos 

biológico e afetivo envolvidos, como é o caso das famílias reconstituídas. Há também o 

reconhecimento das famílias unipessoais, hipótese em que a proteção destinada às famílias 

pode ser estendida também à pessoa solteira 
44

, em garantia à dignidade da pessoa humana. 

Uma vez que as normas que protegem a pessoa são normas fundamentais, 

incluídas aquelas entre os artigos 1º e 6º da CF, ressalta-se sua eficácia imediata e 

horizontal, que se estende, portanto, às aplicações nas relações familiares. 

Caminha-se cada vez mais para uma visão eudemonista e igualitária de 

família, com primado do afeto e do respeito à essência humana de cada indivíduo.  Desta 

forma, o legislador instituiu o princípio da afetividade como norte das famílias, colocando-

o como instrumento de manutenção da comunhão familiar, com base no respeito, 

consideração e amor.
45

 Afinal, importa a proteção à pessoa, pois é nela que reside a 

dignidade humana. Sobre a conduta para tal proteção aponta Dias: 

 

Também há a necessidade de o Estado atuar de modo a ajudar as pessoas a 

realizarem seus projetos racionais de realização de preferências ou desejos 

legítimos. Não basta a ausência de interferências estatais. O Estado precisa criar 

instrumentos (políticas públicas) que contribuam para as aspirações de felicidade 

das pessoas, municiado por elementos informacionais a respeito do que é 

importante para a comunidade e para o indivíduo. 
46

 

 

Os princípios constitucionais representam os ideais de um povo, e dessa 

forma representam não apenas um limite à intervenção do Estado, mas também um guia 

para sua ação, para orientar sua postura em condutas ativas. Uma vez que o afeto é o valor 
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que estrutura as relações interpessoais, e por esta razão foi elencado entre os princípios que 

orientam o ordenamento jurídico, é necessária a organização do Estado em sua proteção e 

garantia.  

 

 

2.3 APLICAÇÃO DA AFETIVIDADE  

  

 

O processo de reconhecimento da afetividade, valor este subjetivo, enquanto 

princípio constitucional implícito resultou de uma construção histórica que significou 

colocar no ordenamento o afeto como valor jurídico autônomo. A partir disto, fez-se 

necessário que doutrina jurisprudência e o legislador ordinário atentassem para a 

relevância da afetividade nos casos relacionados aos institutos e demais categorias 

relacionadas às famílias.
47

 

Cada vez mais se verifica a inclusão dos temas jurídicos nos debates 

populares e nas manifestações da comunidade, questionando a efetividade e adequação do 

direito positivado à realidade social. Neste cenário, os princípios possibilitam uma 

adaptação do direito ao caso concreto.  

Cabendo aos julgadores outorgar aos direitos fundamentais a maior eficácia 

possível, estes têm aplicado diretamente os princípios nas situações em que a técnica 

puramente positivista não frui resultado. Como visto, quando do confronto entre dois 

princípios haverá ponderação entre eles, resultando em um processo de julgamento sempre 

individualizado.  Ocorreu, portanto, uma mudança também na aplicação das leis uma vez 

que a Constituição, verdadeira carta de princípios, passou a orientar a análise judicial além 

do definido sistema de normas e regras. Pode-se dizer que os princípios, como é o caso no 

Direito de Família, passaram a ser parâmetro para a aplicação judicial do direito. Neste 

sentido aponta Calderón: 

 

A adoção de cláusulas abertas concede a possibilidade de concretização de seu 

conteúdo pelo aplicador da norma, de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, na contextualidade da situação sub examen. O conteúdo de tais 

cláusulas gerais é preenchido pelo aplicador, de acordo com o entendimento 
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valorativo daquele determinado momento histórico. Essa prática confere nova 

porosidade ao sistema, permitindo uma saudável influência axiológica. 
48

 

 

Como exposto, as normas que visam à proteção da pessoa são normas 

fundamentais, que gozam da eficácia imediata e horizontal dos direitos fundamentais. 

Muitos dos princípios constitucionais são, portanto, caminhos abertos, guias deixados pelo 

legislador para adaptação pelo aplicador do direito. Esta se mostra uma ferramenta de 

adequação do direito à realidade social e aos casos concretos de modo a ampliar a garantia 

de eficácia aos direitos dos cidadãos.  

Em suma, como bem observa Calderón, a hermenêutica do Direito Civil não 

deve estar restrita ao texto legal, para possibilitar a análise das categorias jurídicas que 

atravessam os temas de Direito de Família, destinando à afetividade o caráter 

principiológico de que se reveste. 
49
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3. ASSIMILAÇÃO DA AFETIVIDADE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

 

 

3.1 REPERCUSSÕES DOUTRINÁRIAS 

 

 

Diante das alterações de paradigma no âmbito familiar, a doutrina e 

jurisprudência tiveram papel fundamental, ao iniciar a análise da nova realidade vivida. 

Uma vez que o texto legal não abordava todas as questões apresentadas pelas famílias de 

fato, coube ao mundo jurídico a revisão de seus fundamentos.  

Em consequência, levantaram-se questionamentos acerca da verdade 

biológica ou sociológica do parentesco, do reconhecimento ou não da afetividade enquanto 

princípio, de sua valoração na aplicação do direito e dos reflexos conceituais, patrimoniais 

e obrigacionais a ela relacionados.   

No Brasil, o tema da afetividade foi tratado pela primeira vez por João 

Baptista Vilella
50

, quando em 1979 publicou estudo em que sustentava a abrangência das 

relações de parentesco para além dos parâmetros biológicos. Em resumo, Villela sustentou 

a distinção entre as figuras de genitor e pai, dado que para o referido autor a paternidade é 

um fato cultural e não meramente genético. A partir desta distinção, o vínculo parental 

seria mais caracterizado pela relação de afeto e cuidado do que pelo elo biológico. Tal 

posição iniciou as discussões sobre a desbiologização da paternidade. De igual modo, a 

afetividade passou a ser objeto de estudo constante entre os juristas, como expõe Ricardo 

Calderón:  

 

[...] desenvolveram-se diversos estudos jurídicos no sentido de dissociar a figura 

do genitor da figura paterna (e também materna), o que abriu novas 

oportunidades de reflexões sobre os vínculos que sustentariam as relações de 

parentesco. 
51

 

 

Nesta mesma corrente de pensamento, Paulo Luiz Netto Lobo elaborou 

diversas obras a respeito do vínculo afetivo na relação parental. Para o autor a afetividade 

possui indiscutível papel nas relações familiares, figurando como princípio constitucional, 

                                                           
50

 Trabalho publicado pelo autor na Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 

Gerais. VILLELA, João Baptista. A Desbiologização da Paternidade. Belo Horizonte, UFMG, ano XXVII, 

n. 21, maio 1979. 
51

 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no direito de família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 71. 



34 

 

 

fundamental para o Direito de Família, refletindo no ordenamento jurídico como um todo. 

A respeito dos critérios relativos à filiação, Paulo Lobo também sustentou a necessária 

diferenciação entre o quesito biológico e o afetivo: 

 

Impõe-se a distinção entre origem biológica e paternidade/maternidade. Em 

outros termos, a filiação não é um determinismo biológico, ainda que seja da 

natureza humana o impulso à procriação. Na maioria dos casos, a filiação deriva-

se da relação biológica; todavia, ela emerge da construção cultural e afetiva 

permanente, que se faz na convivência e na responsabilidade. No estágio em que 

nos encontramos, há de se distinguir o direito de personalidade ao conhecimento 

da origem genética, com esta dimensão, e o direito à filiação e à 

paternidade/maternidade, nem sempre genético. O afeto não é fruto da biologia. 

Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não do sangue. 
52

   

 

Luiz Edson Fachin também contribuiu para a construção do entendimento 

doutrinário favorável ao reconhecimento da afetividade no Direito de Família. O autor 

sustentou o a paternidade de fato, baseada na posse de estado de filho, apontando o caráter 

tríplice das questões de paternidade, que envolveriam os aspectos biológico, afetivo e 

jurídico
53

: 

 

A efetiva relação paterno-filial requer mais que a natural descendência genética e 

não se basta na explicação jurídica dessa informação biológica. Busca-se, então, 

a verdadeira paternidade. Assim, para além da paternidade biológica e da 

paternidade jurídica, à completa integração pai-mãe-filho agrega-se um elemento 

a mais. Esse outro elemento se revela na afirmação de que a paternidade se 

constrói; não é apenas um dado: ela se faz. O pai já não pode ser apenas aquele 

que emprestou sua colaboração na geração genética da criança; também pode 

não ser aquele a quem o ordenamento jurídico presuntivamente atribui a 

paternidade. Ao dizer que a paternidade se constrói, toma lugar de vulto, na 

relação paterno-filial, uma verdade sócio-afetiva, que, no plano jurídico, 

recupera a noção da posse de estado de filho. 
54

    

 

Outra brilhante contribuição de Fachin, que adota uma perspectiva civil-

constitucional do tema, adveio da defesa da coexistência entre os vínculos de parentesco 

biológico e afetivo. Para o autor, era necessário superar o embate entre o afetivo e o 

biológico, de modo que ambos pudessem conviver em um mesmo ambiente familiar.
55
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Entendimento este, referente à possibilidade jurídica da multiparentalidade, que seria 

aceito anos após pela jurisprudência.  

A partir destes novos parâmetros, diversos outros autores dedicaram-se ao 

estudo do impacto da afetividade no sistema jurídico, a exemplo dos consultados na 

elaboração deste trabalho, entre eles Maria Helena Diniz, Maria Berenice Dias, Ricardo 

Calderón e Álvaro Villaça Azevedo.
56

   

Percebe-se, portanto que a doutrina refletiu os passos da valorização do 

caráter subjetivo das relações familiares, desde o reconhecimento do aspecto afetivo, à 

superação da supremacia biológica, alcançando a determinação do afeto como base 

primária dos institutos de Direito de Família.   

 

 

3.2 REPERCUSSÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL  

 

 

As leis e a jurisprudência seguiram caminho semelhante ao da doutrina, pelo 

reconhecimento dos fenômenos resultantes do afeto, vez que sua presença não mais podia 

ser ignorada pelo mundo jurídico no tratamento das diversas questões que envolvem os 

institutos de Direito de Família.  

Ressalta-se que o presente trabalho não intenta esgotar todas as repercussões 

do reconhecimento jurídico do afeto, de modo que optou-se por delimitar esta análise de 

forma meramente exemplificativa à abordagem de algumas repercussões no viés das 

relações paterno-filiais.  

 

 

3.2.1 Filiação 

 

 

Na seara dos vínculos de filiação, o reconhecimento da afetividade, 

seguindo o movimento de desbiologização da paternidade e de prevalência das situações de 

fato, repercutiu em diversos dispositivos legais e foi minuciosamente analisado pela 
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jurisprudência nacional, destinando atenção desde os temas da existência do vínculo 

afetivo, sua validade, e sua aplicação, até a coabitação entre o critério biológico e o afetivo, 

na hipótese da multiparentalidade.  

O artigo 1.593 do Código Civil é uma das passagens em que há suporte ao 

vínculo afetivo, quando admite na parte final do artigo os parentescos de “outra origem”, 

além do vínculo natural, civil e consanguíneo. A expressão outra origem abriu espaço para 

o reconhecimento do parentesco firmado por vínculo socioafetivo. Tal entendimento foi 

confirmado pelo Enunciado n.103 da Primeira Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal: 

 

Enunciado n.103 da I Jornada de Direito Civil: Art. 1.593: O Código Civil 

reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil além daquele 

decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco 

civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida 

heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 

fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de 

filho.
57

 

 

Seguindo este mesmo raciocínio foram aprovados também os Enunciados n. 

108, também da Primeira Jornada de Direito Civil, reconhecendo a filiação socioafetiva, e 

o Enunciado 256 da Terceira Jornada de Direito Civil, constituindo o vínculo socioafetivo 

como modalidade de parentesco civil:  

 

Enunciado n.108 da I Jornada de Direito Civil: No fato jurídico do nascimento, 

mencionado no art. 1.603, compreende-se à luz do disposto no art. 1.593, a 

filiação consanguínea e também a socioafetiva. 
58

 

 

Enunciado n.256 da III Jornada de Direito Civil: A posse do estado de filho 

(parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 
59

 

 

De igual modo, a afetividade na filiação foi vastamente aplicada pelos 

tribunais brasileiros, estabelecendo na jurisprudência o predominante reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva, com sua prevalência sobre o vínculo biológico.  

Verificou-se que as relações sanguíneas não superavam àquelas oriundas de 

laços de convivência e afetividade, constituídas do estado de filiação. Exemplo disto foi o 
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 Enunciado n. 103 CJF Disponível em: http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/734 Acesso em 24 

mar. 2018. 
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 Enunciado n. 108 CJF Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/740>. Acesso em 24 

mar. 2018. 
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 Enunciado n. 256 CJF Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/501>. Acesso em 24 

mar. 2018. 



37 

 

 

reconhecimento inicial da filiação não biológica pela adoção informal, denominada 

“adoção à brasileira”, ainda que resultante da falsificação do registro de nascimento, esta 

modalidade se mostrou um fato socialmente aceito por seu caráter solidário na intenção de 

reconhecer e zelar pelo filho, convertendo-se em verdadeiro estado de filiação em razão da 

convivência familiar duradoura.60 Como exemplos, estas decisões dos Tribunais de Justiça 

do Paraná e Rio Grande do Sul abordaram o assunto: 

 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – ADOÇÃO À BRASILEIRA – 

CONFRONTO ENTRE A VERDADE BIOLÓGICA E A SÓCIO-AFETIVA – 

TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PROCEDÊNCIA – 

DECISÃO REFORMADA. 1. A ação negatória de paternidade é imprescritível, 

na esteira do entendimento consagrado na Súmula 149/STF, já que a demanda 

versa sobre o estado da pessoa, que é emanação do direito da personalidade. 2. 

No confronto entre a verdade biológica, atestada em exame de DNA, e a 

verdade sócio-afetiva, decorrente da adoção à brasileira (isto é, da situação de 

um casal ter registrado, com outro nome, menor, como se deles filho fosse) e 

que perdura por quase quarenta anos, há de prevalecer à solução que melhor 

tutele a dignidade da pessoa humana. 3. A paternidade sócio-afetiva, estando 

baseada na tendência de personificação do direito civil, vê a família como 

instrumento de realização do ser humano; aniquilar a pessoa do apelante, 

apagando-lhe todo o histórico de vida e condição social, em razão de aspectos 

formais inerentes à irregular adoção à brasileira, não tutelaria a dignidade 

humana, nem faria justiça ao caso concreto, mas, ao contrário, por critérios 

meramente formais, proteger-se-ia as artimanhas, os ilícitos e as negligências 

utilizadas em benefício do próprio apelado.” (Tribunal de Justiça do Paraná, 

Apelação Cível 0108417-9, de Curitiba, 2ª Vara de Família. DJ 04/02/2002, 

Relator Accácio Cambi). (Grifei) 

 

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – ADOÇÃO À BRASILEIRA – 

PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA. O registro de nascimento realizado com o 

ânimo nobre de reconhecer a paternidade socioafetiva não merece ser anulado, 

nem deixado de se reconhecer o direito do filho assim registrado. Negaram 

provimento. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 00502131NRO-

PROC70003587250, J. 21/03/2002, Relator Rui Portanova, Origem rio grande). 

 

Nos casos apresentados, discutindo-se a existência ou não de uma relação 

paterno-filial, o entendimento dos tribunais foi pela manutenção dos vínculos parentais, 

ainda que ausentes os vínculos sanguíneos. No primeiro caso, verificou-se pela decisão do 

Tribunal que a filiação de fato, que perdurava por quarenta anos, prevalecia sobre os outros 

critérios e em respeito à dignidade da pessoa humana não deveria ser apagada. No segundo 

caso, foi valorado o ânimo de reconhecer a paternidade, pois se o pai por exercício de sua 

vontade e expressão de seu afeto registrou o filho como seu, não haveria razão para tal ato 

ser desfeito.  
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Ambas as decisões sustentaram o reconhecimento do vínculo socioafetivo 

de parentesco, ali consolidado por uma vida de convivência familiar, afetiva e social, ainda 

que tenha se originado das situações em que ocorreu adoção sem seguir os critérios formais 

do processo judicial. Por decisões como estas restou clara a aceitação da diferença entre a 

figura do genitor e do pai, bem como o devido reconhecimento do vínculo paterno-filial 

proveniente da socioafetividade.  

 No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também operou papel 

fundamental no reconhecimento da afetividade como valor autônomo no direito brasileiro, 

reconhecendo os vínculos construídos pelo afeto.  

 

REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VIA 

ESCRITURA PÚBLICA. INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. ASSENTO 

DE NASCIMENTO DE FILHO NÃO BIOLÓGICO. RETIFICAÇÃO 

PRETENDIDA POR FILHA DO DE CUJUS. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO 

SOCIOAFETIVO. ATO DE REGISTRO DA FILIAÇÃO. REVOGAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL. 1. 

Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil que “ninguém pode vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou 

falsidade de registro”, a tipificação das exceções previstas no citado dispositivo 

verificar-se-ia somente se perfeitamente demonstrado qualquer dos vícios de 

consentimento, que, porventura, teria incorrido a pessoa na declaração do assento 

de nascimento, em especial quando induzido a engano ao proceder o registro da 

criança. 2. Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento 

de filho não biológico efetivou-se em decorrência do reconhecimento de 

paternidade, via escritura pública, de forma espontânea, quando inteirado o 

pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, materializa-se sua 

vontade, em condições normais de discernimento, movido pelo vínculo 

socioafetivo e sentimento de nobreza. 3. “O reconhecimento de paternidade é 

válido se reflete a existência duradourado vínculo socioafetivo entre pais e 

filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade 

da declaração de vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação 

socioafetiva é fato que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. 

Inexistência de nulidade do assento lançado em registro civil” (REsp. 

878.941/DF, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 

17.09.2007).  

4. O termo de nascimento fundado numa paternidade socioafetiva, sob autêntica 

posse de estado de filho, com proteção em recentes reformas do direito 

contemporâneo, por denotar uma verdadeira filiação registral – portanto, jurídica 

–, conquanto respaldada pela livre e consciente intenção do reconhecimento 

voluntário, não se mostra capaz de afetar o ato de registro da filiação, dar ensejo 

a sua revogação, por força do que dispõem os arts. 1.609 e 1.610 do Código 

Civil.  

5. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial 709.608/MS 

(2004/0174616-7), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., unânime, j. em 

05.11.2009.) (Grifei) 

 

No caso destacado, a filha pretendia retificar seu registro em razão da 

ausência de vínculo biológico, mas a decisão do tribunal manteve a situação registral, pois 
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entendeu que o pai, ciente da realidade biológica da situação declarou por sua livre vontade 

a paternidade, fundado no vínculo socioafetivo com a então criança e por esta razão não 

haveria vício, mantendo-se o registro da filiação.  

  A aceitação expressa pelo Superior Tribunal de Justiça do caráter afetivo da 

filiação possibilitou também sua extensão ao reconhecimento da relação de 

socioafetividade materna, conforme se extrai do seguinte julgamento: 

 

Direito civil. Família. Recurso Especial. Ação de anulação de registro de 

nascimento. Ausência de vício de consentimento. Maternidade socioafetiva. 

Situação consolidada. Preponderância da preservação da estabilidade familiar. 

[...] - Assim, ainda que despida de ascendência genética, a filiação socioafetiva 

constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada 

juridicamente. Isso porque a maternidade que nasce de uma decisão espontânea 

deve ter guarida no Direito de Família, assim como os demais vínculos advindos 

da filiação. - Como fundamento maior a consolidar a acolhida da filiação 

socioafetiva no sistema jurídico vigente, erige-se a cláusula geral de tutela da 

personalidade humana, que salvaguarda a filiação como elemento fundamental 

na formação da identidade do ser humano. (STJ. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial 1.000.356/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., unânime, j. em 

25.05.2010.) (Grifei) 

 

No caso acima, a relação de maternidade socioafetiva foi reconhecida pela 

presença do vínculo filial de fato, pois ainda que ausente o elo genético, como citou a 

referida decisão “a maternidade que nasce de uma decisão espontânea deve ter guarida”. 

Mais uma vez consolidando a posição de reconhecimento dos vínculos baseados 

unicamente no afeto.  

O Supremo Tribunal Federal também tem acolhido em seus julgamentos a 

afetividade na filiação de forma inequívoca. Diversos julgados trataram expressamente 

sobre o tema, dotados de repercussão geral, a exemplo do recente acolhimento do instituto 

da multiparentalidade, pelo RG 622, em 2016. 

O referido julgado trouxe resposta jurídica a uma situação de fato presente 

nas famílias que não está contemplada pelo ordenamento atual. A pluralidade de formas 

familiares verificada na sociedade contemporânea e a crescente valorização das relações de 

afeto trouxe à discussão esta hipótese em que mais de um vínculo filial possa estar 

presente. Um exemplo claro é o das famílias reconstituídas, com as figuras do padrasto e 

madrasta podendo constituir um vínculo socioafetivo com os filhos de seus parceiros. 

Neste caso, aqueles filhos poderão ter mais de uma referência paterna ou materna, gerada 

pelo novo núcleo de convivência familiar.  
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Neste caso em destaque, a filha buscava o reconhecimento jurídico da 

filiação biológica de seu genitor, pois que após 18 anos de convivência com seu pai 

registral (socioafetivo), soube daquele que era seu pai biológico. Gerou-se então o impasse 

entre o reconhecimento do vínculo biológico ou a permanência do vínculo afetivo. 

  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO 

ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. Paradigma do 

casamento. Superação pela constituição de 1988. Eixo central do direito de 

família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da dignidade 

humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno 

desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio 

constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico - 

político. Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-

concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. 

União estável (art. 226, § 3 º, CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4 º, 

CRFB). Vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação (art. 

227, § 6 º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade 

de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento 

concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade 

responsável (art. 226, § 7 º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. Fixação 

de tese para aplicação a casos semelhantes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

898.060/SC 

 

Uma das peculiaridades do referido caso está no fato de que o pleito inicial 

não buscava reconhecimento de multiparentalidade, sendo o pedido da filha no sentido de 

reconhecer apenas o vínculo biológico e seus efeitos, para que fosse corrigido seu registro, 

excluindo o nome do pai socioafetivo de seu documento.  

Contudo, a decisão respeitou a existência daquele vínculo filial com o pai 

socioafetivo, pois que perdurava por 18 anos e pelo entendimento daquela Corte não 

deveria ser apagado por razão do segundo vínculo, biológico. Analisou-se então, como 

tema da Repercussão Geral 622 a existência ou não de prevalência da paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica.  

Apesar de o tema versar sobre uma possível prevalência, a decisão final 

estipulou a possibilidade de coexistência entre o vínculo afetivo e biológico, deixando para 

trás a dinâmica de eleição de um vínculo e exclusão do outro. O Tribunal, por maioria de 

votos fixou tese nos seguintes termos: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
61
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 Trecho do voto do Relator: Ministro Luiz Fux na Repercussão Geral 622/2016, cuja ementa também 

destacou “A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as 
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No teor de seu voto o Relator, Ministro Luiz Fux, apontou que pela 

perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, neste caso concreto se 

mostrava imperativo o acolhimento de ambos os vínculos, sem que fosse necessário eleger 

um ou outro, pois o reconhecimento jurídico de ambos correspondia ao melhor interesse da 

filha.  

Tal decisão colocou em posição de igualdade o vínculo biológico e o 

socioafetivo, destacando não haver sobreposição entre eles. A possibilidade de que o filho 

tenha reconhecida judicialmente uma paternidade sem abrir mão da outra, mantendo os 

dois vínculos concomitantemente importou em grande avanço na valorização jurídica do 

afeto. Deste modo há respeito a ambos os vínculos estabelecidos e não mais a exigência de 

que o caso se enquadre em um único modelo pré-definido ou estabelecido pela lei. 

O reconhecimento jurídico da hipótese de multiparentalidade pôs fim ao 

enfrentamento entre os diferentes vínculos de filiação, seguindo o mandamento 

constitucional de não diferenciação entre filhos, restando o entendimento de que não há 

qualquer hierarquia entre os tipos de filiação, seja ela biológica, socioafetiva, presumida, 

registral ou adotiva.  

Ao acolher expressamente a possibilidade de multiparentalidade na 

jurisprudência nacional, este julgado teve papel transformador, pois importou em 

reconhecer que o direito deve se adequar às realidades das famílias para garantir o respeito 

à dignidade humana e a valorização do afeto, ainda que não haja expressa previsão legal 

para um determinado caso, de modo que a interpretação jurídica à luz dos princípios 

constitucionais possa ser um instrumento para garantir o alcance da realização do melhor 

interesse do indivíduo.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento 

ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade. [...] Os arranjos 

familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de 

pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os 

vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos 

sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da 

paternidade responsável (art. 226, § 7º). [...]” (Grifou-se) 
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3.2.2 Alienação parental 

 

 

Também no campo das relações familiares, outra repercussão da valoração à 

afetividade ocorreu na Lei nº 12.318 de 201062, que trata sobre a Alienação Parental, cujo 

intuito está na proteção do elo formado entre pai/ mãe e filhos, bem como com outros 

integrantes do núcleo familiar. Esta lei abordou em seu texto de forma expressa a tutela do 

afeto, ao estabelecer as razões de repressão ao ato de alienação parental. 

 

Lei nº 12.318/2010: 

Art. 3º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 

ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de 

afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral 

contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à 

autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  

 

A referida lei tem como ideal reprimir condutas que causem prejuízo ao 

vínculo dos filhos com seus pais, prevendo medidas repressivas para os atos que atentem à 

construção ou estabilidade do vínculo afetivo entre eles, bem como que atentem à 

manutenção da convivência familiar. Acompanhando o avanço legal, a jurisprudência tem 

acumulado decisões relativas à alienação parental, a exemplo do julgado que segue: 

 

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECONHECIMENTO 

INCIDENTAL DA PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. Sentença que 

após a imposição ineficaz de outras medidas determinou a inversão da guarda da 

criança em favor de seu genitor. Recurso de apelação recebido nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Aplicação do princípio do melhor interesse da criança. 

Recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo. Medida que garante a efetiva 

e imediata convivência familiar. Recurso conhecido e provido.  

Voto: [...] Os contornos da guarda de um filho não podem refletir desajustes de 

relacionamentos anteriormente desfeitos, devendo ilustrar, ao revés, o empenho e 

a maturidade dos pais em vista de viabilizar uma realidade saudável para o 

crescimento de sua filha. A sentença prolatada pelo Juízo "a quo", após exaustiva 

dilação probatória, reconheceu a prática de ato de alienação parental, tendo como 

alienador a própria mãe da menor. Tal ato fere o direito fundamental da criança a 

uma convivência familiar saudável, prejudicando a criação e manutenção do 

afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constituindo abuso moral 

contra a criança e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental 

ou decorrentes de tutela ou guarda.[...] (TJPR. AI 1.133.388-3, Relator Renato 

Lopes Paiva, 11ª Câmara Cível, j. em 04/06/2014) (Grifei) 
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 BRASIL. Lei Federal nº 12.318/2010. Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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Como destacado, na fundamentação de seu voto, o relator pontuou o 

prejuízo que a alienação parental acarreta à manutenção do vínculo de afeto, violando 

diretamente direito da menor e os deveres dos genitores. Destacou ainda que a situação do 

relacionamento desfeito entre os pais não deve trazer consequências negativas aos filhos, 

devendo aqueles em cumprimento de seu dever de cuidado viabilizar, sobretudo, um 

ambiente saudável para a criança. 

Dada a natureza da alienação parental, reconhecida por autores como uma 

síndrome, é necessário um cuidado interdisciplinar, com diálogo entre o Direito, a 

Medicina e a Psicologia. É também em razão da dimensão de seus danos que se verifica 

uma preocupação com a adoção de medidas de caráter preventivo, para evitar sua 

ocorrência e as consequências causadas às crianças e adolescentes. Neste sentido, o regime 

prioritário da guarda compartilhada poderia ser uma ferramenta para diminuição da 

ocorrência da alienação parental.
63

 

 

 

3.2.3 Guarda compartilhada 

 

 

A Lei nº 11.968 de 2008
64

, que alterou a redação dos artigos 1.583 e 1.584 

do Código Civil, passou a permitir a guarda compartilhada no sistema jurídico, mas 

originalmente mantinha a guarda unilateral de forma predominante. A lei continha um 

indicativo explícito da afetividade enquanto balizador das relações familiares, pois em seu 

texto original, já alterado, trazia o afeto de maneira expressa entre os critérios a serem 

observados na definição do guardião unilateral. Dizia o então parágrafo segundo do artigo 

1.583 “§2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições 

para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar.” 65
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 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no direito de família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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 BRASIL. Lei Federal nº 11.698/2008. Alterou os arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a guarda compartilhada. 
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 Contudo, a Lei nº 13.058 de 201466 alterou tal redação apresentando novo 

regime no instituto de guarda, passando a guarda compartilhada a ser a modalidade 

preferencial. Ressalta-se que mesmo com a retirada do termo afeto pela nova redação 

trazida pela lei posterior, restou o entendimento de que tal critério deve ser valorado no 

tratamento dos temas de convivência familiar e guarda. 67  

 

AÇÃO ORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. INTERESSE DA 

CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. Tendo em 

vista que a guarda deve atender, primordialmente, ao interesse do menor e ele, 

segundo o estudo social, está bem inserido no ambiente em que vive, de ser 

mantida a guarda compartilhada. [...] (Apelação Cível nº 70038396495, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator Jorge Luís 

Dall’Agnol, j. 20/02/2011) 

 

Portanto, ainda que não mais contenha a referência expressa no texto legal, 

a afetividade segue orientando os julgamentos dos casos correlatos, pois conduzindo-se 

pelo melhor interesse da criança ou adolescente, a proposta de prevalência da guarda 

compartilhada traduz a intenção de se manter de maneira igualitária os laços afetivos entre 

os integrantes daquela família, que não mais convive em um só ambiente.  

 

  

3.2.4 Abandono afetivo 

 

 

Com relação ao tema do abandono afetivo, é necessário destacar que na 

visão de Paulo Lobo haveria distinção entre a afetividade (princípio) e o afeto (sentimento, 

fato psicológico). Para o autor, a afetividade deve sempre ser mantida entre pais e seus 

filhos, figurando como um dever, ainda que na relação entre estes e aqueles não haja amor 

ou afeto.
68

 Desta maneira, sustentando a afetividade prevaleceriam os laços de convivência 

                                                           
66

 BRASIL. Lei Federal nº 13.058/2014. Alterou os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 (Código Civil), para estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e 

dispor sobre sua aplicação. 
67

 Paulo Lôbo destaca que os tribunais brasileiros têm avançado no sentido de assegurar aos avós, aos tios, 

aos ex-companheiros, aos padrastos e madrastas o direito de contato, visita, ou de convivência com as 

crianças e adolescentes, pois que em seu melhor interesse e para realização afetiva daqueles, os laços de 

parentesco ou aqueles construídos na convivência familiar não devem ser rompidos ou dificultados. 

Princípio da solidariedade familiar. In: Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. 

Org. Rodrigo da Cunha Pereira. Rio De janeiro: Lumenjuris, 2008, p. 7. 
68

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 48.  
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e a dedicação ao que atenda ao melhor interesse da criança, pois é a partir da convivência 

saudável e duradoura que as crianças sentem-se protegidas e cuidadas.
69

 

Tal posição não é pacífica, uma vez que o tema possui muitos 

entendimentos controversos e diferentes posições. Algumas decisões determinaram o dever 

de reparação civil em casos de abandono afetivo, por entender dano ao amparo afetivo e à 

dignidade da pessoa humana, como o julgado a seguir: 

 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL – 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA 

AFETIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que 

o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser 

indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. (Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais, 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 

408.555-5. Decisão de 01/04/2004. Relator: Unias Silva) 

 

Neste caso, houve condenação do pai pela ausência no convívio com o filho. 

Mesmo tendo arcado financeiramente para o seu sustento, o abandono emocional do pai foi 

entendido como causador de dor, restando o pai condenado a pagar indenização ao filho 

por tê-lo desamparado afetivamente.
70

 Em entendimento contrário, o Superior Tribunal de 

Justiça, em um caso de abandono afetivo julgado em 2005 afastou a condenação pecuniária 

por danos morais:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ABANDONO MORAL – REPARAÇÃO – 

DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral 

pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma 

do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação 

pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, RECURSO 

ESPECIAL Nº 757.411-MG (2005/0085464-3), Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Brasília, j. 29/11/2005).  

 

Este posicionamento foi alterado pela decisão do Supremo Tribunal de 

Justiça no Resp. 1.159.242/SP, julgado em 2012: 
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ao Direito de Família: Repercussão na relação paterno-filial. Disponível em: 
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 Consta do corpo da decisão que “[...] a família não deve mais ser entendida como uma relação de poder, 

ou de dominação, mas como uma relação afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades 

manifestas pelos filhos em termos, justamente, de afeto e proteção. Os laços de afeto e de solidariedade 

derivam da convivência e não somente do sangue”. (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, 7ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação Cível 408.555-5. Decisão de 01/04/2004. Relator: Unias Silva)  
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Civil e processual civil. Família. Abandono afetivo. Compensação por dano 

moral. Possibilidade. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras 

concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de 

indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico 

objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa 

expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas 

desinências, como se observa o art. 227 do CF/1988. 3. Comprovar que a 

imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a 

ocorrência de ilicitude civil, sob forma de omissão. Isso porque o non facere, 

que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 

criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da 

imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação 

por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses 

que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em 

relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para 

além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 

afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção 

social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, 

ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – 

não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A 

alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, 

em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal 

de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente 

provido. (STJ, REsp 1.159. 242/SP, j. 10/05/2012) (Grifei)  
 

Este caso envolveu o pleito de uma filha contra seu pai diante da ausência 

de contato afetivo que esta suportou durante sua infância. O genitor ajudou em seu 

sustento material, pelo pagamento de alimentos, mas manteve-se ausente o que para a 

filha resultou em danos, pela inexistência do vínculo paterno-filiar, por razão da conduta 

de afastamento de seu pai. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça uma vez que o 

pai apresentou Recurso Especial.   

  O recurso foi parcialmente provido quanto à redução do valor fixado, 

porém o tribunal entendeu pela manutenção da reparação pecuniária em favor da filha. 

Uma das razões de tal decisão ter tamanha repercussão foi o entendimento de não existir 

restrição à aplicação das regras de responsabilidade civil nas relações familiares. O 

argumento anterior para a negação da reparação nestes casos era a ausência de ato ilícito, 

entendido como pressuposto da indenização por dano moral. Entretanto, tal decisão 

destacou o cuidado como valor jurídico objetivo e estabeleceu que a omissão do pai em seu 

dever de cuidar implicaria em ilicitude civil, dando causa à responsabilidade. 

Apesar da repercussão desta decisão, o posicionamento do Superior 

Tribunal de aceitação da reparação monetária em casos de abandono afetivo ainda é objeto 

de grande discussão doutrinária e jurisprudencial, de forma que não se pode afirmar ser 

este entendimento pacífico.  
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Observa-se que o reconhecimento do abandono afetivo – em outras palavras 

a ausência do afeto na relação familiar – como problema a ser discutido, representa a 

dimensão que a afetividade alcançou no ordenamento jurídico contemporâneo. Nas 

palavras da Relatora Ministra Nancy Andrighi, na decisão supracitada, há um mínimo de 

cuidados parentais além daqueles obrigacionais que são essenciais aos filhos, 

proporcionando condições para seu crescimento e formação, e dentre eles está a 

afetividade. Deste modo, resta estabelecido o indiscutível valor jurídico do afeto e sua 

posição como alicerce das mais variadas questões relacionadas às famílias.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme se verificou pelo presente trabalho, apesar de solidificada no 

cotidiano, a família passa por constantes modificações, e contemporaneamente é definida 

pelos laços afetivos, apresentando-se como lugar de realização dos indivíduos que a 

compõem. Verificou-se que a realidade fática das famílias influencia o direito uma vez que 

as novas questões familiares se apresentam ao Judiciário em busca de guarida, nas 

situações em que as normas são omissas em relação ao caso concreto. 

Um dos indícios de reconstrução do paradigma jurídico para atender melhor 

as questões familiares resultou do processo de constitucionalização do Direito Civil, por 

meio do qual os direitos pessoais, inerentes aos indivíduos, superaram a atenção aos 

direitos patrimoniais, que antes eram considerados em primeiro plano, seguindo assim os 

ideais constitucionais da primazia da dignidade da pessoa humana. 

Diante das mudanças ocorridas no paradigma familiar, com a Constituição 

de 1988, a nova leitura do ordenamento com base nos princípios constitucionais, e o 

destaque dos interesses pessoais de cada integrante do núcleo familiar, verificou-se que os 

aspectos subjetivos da família foram evidenciados, de modo que o afeto passou à posição 

de elemento embrionário na estruturação familiar. Assim, diante da constatação do afeto 

como elemento caracterizador de um grupo de pessoas enquanto unidade familiar, sua 

valoração não mais poderia ser evitada no âmbito jurídico. 

 Mesmo com a ausência do termo de forma expressa, os valores acolhidos 

pelo texto constitucional permitiram perceber a afetividade em suas disposições, e por esta 

razão conclui-se que a afetividade está presente de forma implícita na Constituição de 

1988, em decorrência da leitura dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

solidariedade familiar, da igualdade entre cônjuges e companheiros e da igualdade entre os 

filhos.   

Em razão do princípio da afetividade constatou-se que a família é entendida 

como lugar de realização pessoal, fundando-se nos laços de afeto e comunhão de vida, e 

superando completamente seu antigo caráter hierárquico, procriacional e patrimonial. Este 

reconhecimento da afetividade enquanto valor jurídico importou em grande avanço para o 

direito brasileiro, resultando inúmeras mudanças relacionadas à família em todo o 

ordenamento, inclusive infraconstitucional, com repercussão no conceito de família, na 
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definição dos tipos de entidade familiar, nos institutos de guarda e visitação, nos critérios 

estabelecidos para a estipulação de famílias substitutas e também nos casos de dever 

alimentar e na filiação. 

Ainda no panorama dos avanços trazidos pela Constituição, constatou-se 

que os princípios relacionados às relações familiares possuem papel fundamental na 

interpretação do direito, servindo como alicerce para o processo hermenêutico. Verificou-

se que a doutrina e a jurisprudência tiveram papel essencial na validação do afeto dentro do 

ordenamento ao iniciar a análise da nova realidade vivida, quando o texto legal não 

abordava todas as questões apresentadas pelas famílias de fato. 

Na seara dos vínculos de filiação, verificou-se que o reconhecimento da 

afetividade, seguindo o movimento de desbiologização da paternidade e de prevalência das 

situações fáticas, repercutiu em diversos dispositivos legais e foi minuciosamente estudado 

pela jurisprudência nacional, analisando-se a existência do vínculo afetivo, sua validade, e 

sua aplicação, até a coabitação entre o critério biológico e o afetivo, na hipótese da 

multiparentalidade, recentemente aceita em tese de repercussão geral. 

No âmbito dos casos de alienação parental, verificou-se que com o advento 

da Lei nº 12.318 de 2010 houve claro acolhimento da afetividade enquanto valor jurídico 

uma vez que a referida lei abordou de forma expressa em seu texto a tutela do afeto, ao 

estabelecer as razões de repressão ao ato de alienação parental, visando a proteção do elo 

formado entre pai/ mãe e filhos. 

Com relação ao instituto de guarda compartilhada, destacada como 

preferencial pelo sistema jurídico atual, verificou-se que ainda que não mais contenha sua 

referência expressa no texto da lei, a afetividade segue orientando as decisões dos casos 

concretos, uma vez que a proposta de prevalência da modalidade de guarda compartilhada 

traduz a intenção de se preservar de maneira igualitária os laços afetivos de todos os 

integrantes da família.  

No que tange à temática do abandono afetivo, concluiu-se que o 

reconhecimento da situação de ausência de vínculo afetivo enquanto um problema a ser 

discutido e solucionado, representa por si só a dimensão que a afetividade alcançou no 

ordenamento jurídico contemporâneo, visto que se entende que nas relações paterno-

filiais/materno-filiais há um mínimo de cuidados parentais essenciais aos filhos, de modo a 

garantir condições para sua formação, e dentre eles está a afetividade.  
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Por fim, concluiu-se estabelecido o indiscutível valor jurídico do afeto e sua 

posição como alicerce das mais variadas questões familiares, em especial nas relações 

entre pais e filhos. Verificou-se ainda que a doutrina e a jurisprudência tiveram papel 

essencial na validação do princípio da afetividade no âmbito paterno-filial, adaptando o 

Direito de Família brasileiro às transformações sociais verificadas de modo que pela leitura 

principiológica do ordenamento jurídico como um todo se pudesse atender às necessidades 

jurídicas apresentadas pelas famílias.  
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