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FILIA 
FILIAÇÃO AI 

o modelo tradicional de famíli 
giea. O princípio da equiparação das fili1 
cípio do interesse da criança exercem 
contrariar a importância e a relevância de 
sua família biológica, se cercado de ame 
paternidade socioafetiva é a que melhor g 

Entretanto, não signilica que a 
tada, se impossível ou inviável estar no c 
embora a adoção tutele o interesse da 
autêntico direito subjetivo, porque ningl 
umH família a que não está ligada por UH 

E assim é porque a filiação so 
namento diário e afetuoso, formando un 
gurar O pleno desenvolvimento. Esse ra 
noção de maternidade ou de paternidade 
226, parágrafo r , da Constituição Feder 
ponde à filiação qucrida, desejada, vive 
podendo haver distinção etn direitos e o 
e afetiva, conforme preceituado na Con 
rágrafo 6° e Código Civil de 2002 , artige 

A Constituição Federal de 19f 
tos da Criança sào marcos que definirar 
eles entre a filiaçào biológica e a afetiva: 
o estado de fi I iação biológico e o não b 
dade à origem genética ; da Convenção 
aplicação do princípio do melhor interes 
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