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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa volta-se para o direito à filiação esteja ela sob a ordem 

afetivo-filial ou apenas se configure como forma de concretizar um direito da 

personalidade, qual seja, o direito à identidade genética. Para tanto, analisa as 

demandas de reconhecimento de paternidade do município de Catanduva para fins 

de se verificar a possível obediência à ordem principiológica constitucional no que 

tange o Principio da Afetividade e suas consequências jurídicas e sociais.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Com o advento do princípio da pluralidade das entidades familiares disposto 

na Constituição Federal confirma-se a possibilidade do reconhecimento de várias 

espécies de união familiar que tenha como base formadora, o afeto, 

independentemente da existência de laços biológicos.  

No que se refere ao Direito Parental, as novas demandas são impostas por 

um sistema que tem o desiderato de constituir efetivamente uma relação paterno-

filial ou ainda que se preocupa em proteger o direito da personalidade daqueles que 

já tem referida relação constituída.  

Deste modo, afirma-se que há situações em que determinada pessoa 

desconhece a identidade de seu pai somando-se a isto, o fato de que não houve, 

durante toda a sua existência, uma formação de vínculo afetivo que fizesse nascer 

um estado de filiação ainda que desprovido de consanguinidade. Por outro lado, 

pode ocorrer de um indivíduo ter um pai registral, seja por ter havido a legítima 

adoção, ou pela denominada “adoção à brasileira” ou ainda por ser proveniente de 

fecundação artificial heteróloga que confere ao marido da mãe a presunção de 

paternidade. 

Em ambos os casos é legítima a propositura de ação investigatória de caráter 

imprescritível, irrenunciável e inalienável. Contudo, há que se ressaltar que estas 

são demandas diversas, cuja causa de pedir e as consequências jurídicas de cada 

uma tomam caminhos distintos. 

É através da ação de investigação de parentalidade que será obtido o 

reconhecimento do estado de filiação o qual será inserido no registro de nascimento 

do autor da ação. A sentença judicial declaratória produzirá efeitos pessoais, tais 



como, o direito do filho ao sobrenome do pai e ao registro civil e ainda produzirá 

efeitos patrimoniais, tais como o direito à herança e aos alimentos. Por sua vez há a 

possibilidade da existência de uma verdade registral não-biológica que estabelece 

uma relação paterno-filial, mas que não exclui a possibilidade da investigação da 

ascendência genética. 

Enquanto que na ação de investigação de parentalidade o que se deseja é a 

busca pelo estado de filiação desconhecido até a prolação da sentença declaratória, 

na ação investigatória de ascendência genética, a intenção do seu autor não é a 

busca pelo pai provedor de afeto e sustento, o que se anseia é o conhecimento 

sobre a sua origem ancestral, sobre a identidade do seu genitor considerado aquele 

que tenha concedido seu material genético. Nesta derradeira hipótese, funda-se tal 

pedido no exercício de um direito da personalidade. 

A partir dessa consideração, embora ainda tímida, acerca das novas ações do 

direito parental, demonstra-se a necessidade de realizar o Direito que seja apoiado 

em toda ordem principiológica constitucional em prol de uma verdadeira mudança de 

paradigmas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

  - Objetivo geral: analisar os novos anseios sociais no que tange a busca 

pela ascendência genética a fim de verificar se as demandas do direito parental se 

restringem especificamente ao desejo de concretização do vínculo paterno-filial. 

- Objetivos específicos: 1. Identificar e analisar, por meio do estudo do 

ordenamento jurídico, da doutrina e jurisprudência, os novos modos de constituição 

do vínculo de parentesco. 2. Identificar as demandas referentes ao direito parental 

propostas pelo Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) 

das Faculdades Integradas Padre Albino. 3. Identificar, a partir das constatações 

realizadas pela análise das demandas propostas pelo Cejusc, o posicionamento do 

Poder Judiciário do município de Catanduva no que se refere às demandas que se 

referem à desconstituição de vínculos parentais registrais ou àquelas que visam a 

simples busca pela identidade genética. 

 

4. METODOLOGIA 

 



Como critério de abordagem haverá utilização dos métodos indutivo, dedutivo 

e dialético. Como técnica de pesquisa serão utilizadas fontes baseadas na 

documentação indireta, tais como, pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais. 

Ademais, não deverão ser dispensadas as fontes baseadas em documentação 

indireta, sendo úteis assim, as entrevistas ou questionários. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A Pesquisa ira discutir as noções conceituais acerca da filiação na 

contemporaneidade e os Princípios Constitucionais do Direito de Família os quais 

são considerados fundamento para novas possibilidades de composição familiar. 

Uma vez discutidas tais questões, a pesquisa passa a discorrer se o modo como as 

demandas familiares no Estado de São Paulo, mormente no município de 

Catanduva, são julgadas, revelam obediência aos princípios constitucionais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A investigação revela a necessidade de se demonstrar ao meio social em 

geral as  diversas possibilidades de constituição de vinculo paterno-filial porquanto o 

direito de família contemporâneo extirpa a antiga concepção de entidade familiar, 

trazendo à tona novos conceitos, sendo todos eles fundamentados no Principio 

Constitucional da Afetividade.  
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