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Carta do Editor

Prezados leitores, nesta edição escolhemos como Assunto Especial o 
tema “Paternidade Socioafetiva”, contando com diversos artigos de autoria 
dos ilustres juristas: Paula Ferla Lopes, Ranieri de Andrade Lima Santos, Etiane  
Rodrigues e Danni Souza. 

E, ainda, na Seção “Em Poucas Palavras”, artigo de Ivani Glaci  
Drachenberg intitulado “A Paternidade Biológica e a Socioafetiva”.

A paternidade ou a maternidade socioafetiva é um tema que está rela-
cionado com a atualidade e, por isso, vem sendo intensamente abordado pelos 
doutrinadores e pela jurisprudência, exatamente por ser um assunto que impõe 
reflexão e que se apresenta de forma implícita no Código Civil de 2002.

O atual Código Civil não reconheceu expressamente a socioafetividade 
na legislação que regula o Direito de Família, porém, para a solução do litígio, 
é realizada uma interpretação dos dispositivos do Código Civil de 2002, à luz 
da Constituição Federal de 1988 e, principalmente, com a influência direta dos 
Princípios que envolvem o tema.

Na Parte Geral você encontrará relevantes temas com artigos de au-
toria de Claudete Carvalho Canezin, Fernanda Shimomura, Antonio Baptista  
Gonçalves e Cássio Cruz.

E, por fim, publicamos a seção denominada “Clipping Jurídico”, em que 
oferecemos a você, leitor, textos concisos que destacam, de forma resumida, 
os principais acontecimentos do período, tais como notícias, projetos de lei, 
normas relevantes, entre outros.

É com prazer que a IOB deseja a você uma ótima leitura!

Eliane Beltramini 
Gerente Editorial e de Consultoria
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Assunto Especial – Doutrina

Paternidade Socioafetiva

O Reconhecimento Extrajudicial da Paternidade Socioafetiva e a Sua 
Experiência no Ordenamento Jurídico Brasileiro

PAULA FERLA LOPES
Advogada, Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões pela PUCRS, Integrante da  
Comissão de Estudos Constitucionais da Família do IBDFam-RS (biênio 2016/2017).

SUMÁRIO: Introdução; 1 Direito de filiação pós advento da Constituição Federal de 1988: os tipos de 
filiação presentes no ordenamento jurídico brasileiro; 2 A paternidade socioafetiva: a consideração do 
afeto como gerador de vínculo de parentalidade; 3 A possibilidade do reconhecimento extrajudicial da 
paternidade socioafetiva; Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO

A partir da Constituição Federal de 1988, antigas concepções presentes 
no ordenamento jurídico brasileiro, tais como a primazia da verdade biológica 
para fins de configuração de estado de filiação, foram alteradas. A igualdade 
entre as filiações, prevista no art. 227, § 6º, do Texto Constitucional, aliada aos 
princípios constitucionais da afetividade e da convivência familiar, acabou por 
permitir o reconhecimento da existência da paternidade socioafetiva, na qual o 
vínculo de parentalidade se dá pela convivência afetiva. 

Nos dias atuais, a paternidade socioafetiva já é amplamente aceita no 
ordenamento jurídico nacional, podendo, inclusive, ser buscado em juízo o 
reconhecimento dessa relação de parentalidade. Da mesma forma, não há mais 
o que falar em hierarquia entre a paternidade biológica em detrimento da so-
cioafetiva. A problemática inicia quando se trata da possibilidade ou não do re-
conhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, tal como ocorre nos casos 
da filiação biológica. Isso porque, ainda que não seja proibido qualquer tipo de 
discriminação pertinente às formas de filiação, inexiste em todo território brasi-
leiro essa possibilidade, diferentemente do que ocorre nos casos de paternidade 
biológica. 
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Diante desse contexto, o presente artigo irá analisar o direito da filiação 
no ordenamento jurídico brasileiro após advento da Constituição Federal de 
1988, classificando as espécies de paternidade presentes no ordenamento jurí-
dico brasileiro, quais sejam a registral, biológica e socioafetiva. Ao lado das de-
mais formas de paternidade, a socioafetiva será examinada, principalmente no 
que diz respeito aos elementos caracterizadores de sua existência, assim como 
serão analisados os provimentos autorizadores do reconhecimento extrajudicial 
da paternidade socioafetiva já existentes no nosso ordenamento jurídico, apon-
tando suas semelhanças e diferenças e, acima de tudo, buscando demonstrar a 
importância de seu reconhecimento em âmbito nacional.

1 DIREITO DE FILIAÇÃO PÓS ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: OS TIPOS DE 
FILIAÇÃO PRESENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A Constituição Federal de 1988 revolucionou o conceito de família, até 
então existente no Direito brasileiro. Entre as suas maiores inovações, no que 
respeita ao Direito de Família, destacam-se os três eixos: o da igualdade de gê-
nero, o da pluralidade das entidades familiares e o da igualdade de filiação. No 
que antes era uma legislação preconceituosa, com a extrema proteção da união 
matrimonial, renegando qualquer formação familiar diferente do casamento, a 
Carta Federal deu lugar à valorização do indivíduo, enquanto pessoa humana 
e detentor de dignidade. Nesse passo, o elo entre a família deixou de ser uma 
situação jurídica construída só pelo casamento, para tornar-se algo muito mais 
puro e concreto, sustentado no afeto1. 

Tal mudança autorizou a classificação de paternidade em três formas 
distintas, quais sejam: a paternidade registral, a biológica e a socioafetiva. Cum-
pre ressaltar, entretanto, que a mesma relação paterno-filial pode contar todos 
os tipos ou apenas um deles, devendo ser analisado cada caso concreto. Dessa 
forma, a paternidade registral, também conhecida como paternidade jurídica, 
condiz com o registro de nascimento, conforme o art. 1.604 do Código Civil 
brasileiro, quando determina que “ninguém pode vindicar estado contrário ao 
que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de 
registro”2, bem como com as demais formas previstas no art. 1.6093 do referido 

1 ROSA, Conrado Paulino da. IFamily: um novo conceito de família?. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 47.

2 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 mar. 2014.

3 “Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito

 I – no registro do nascimento;

 II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;

 III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
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Diploma Legal, originadas de escritura pública, escrito particular, testamento e 
declaração manifestada perante o juiz4.

A paternidade biológica, por sua vez, é aquela decorrente da genética e 
esta foi a que mais sofreu alteração com o advento da Constituição Federal de 
1988, uma vez que teve seu papel relativizado para fins de configuração do es-
tado de filiação. A verdade biológica, que antes era conhecida como “verdade 
real”, sendo esse conceito oriundo de fatores históricos, ideológicos e religiosos 
perfeitamente condizentes com uma sociedade patriarcalista, deixou de ser o 
principal fundador para a constatação do real estado de filiação. Atualmente, 
em decorrência do avanço da sociedade e com a alteração do papel da família 
para dar prioridade ao indivíduo, constata-se que outros fatores, que não a ori-
gem genética, são determinantes para a existência ou não do vínculo paterno 
filial5.

Nesse sentido, nota-se que a verdadeira paternidade pressupõe fatores 
que ultrapassam o mero vínculo biológico ou jurídico, sendo esses insuficientes 
para a construção da figura de pai, com todos os direitos e deveres inerentes a 
esse papel. Dessa forma, importante diferenciar o genitor do pai, na medida em 
que o primeiro apenas se mostra imprescindível para a fecundação do óvulo, 
podendo, no máximo, ser obrigado a prestar auxílio financeiro àquele que ge-
rou, ao passo em que o segundo cria, educa e fornece algo mais importante do 
que qualquer outra coisa e que consiste no amor6.

Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “estudos di-
versos oriundos de outros ramos do conhecimento, em especial da Psicanálise, 
convergem no sentido de reconhecer que a figura de pai é funcionalizada, de-
correndo de um papel construído cotidianamente – e não meramente de uma 
transmissão de carga genética”7.

 IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto 
único e principal do ato que o contém.

 Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, 
se ele deixar descendentes.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 mar. 2014)

4 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013. p. 373.

5 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
Revista CEJ, v. 8, n. 27, p. 47-56, 2004. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/
article/view/633/813>. Acesso em: 13 jul. 2015.

6 LOBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, v. 10, n. 34, p. 15-21, 
2006. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/723/903>. Acesso em: 17 
jul. 2015.

7 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSELVALD, Nelson. Curso de direito civil: Famílias. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 590.
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É justamente nesse contexto que a atual Constituição Federal inovou ao 
considerar a afetividade como determinante para definir as relações familiares, 
distinguindo a verdadeira paternidade do direito obrigacional, patrimonial ou 
societário, sendo essa decorrente do princípio da solidariedade8. Ademais, a 
afetividade é tida como a realização da dignidade humana, merecendo, pois, 
tutela jurídica9. Da mesma forma, a filiação é elemento fundamental na forma-
ção da identidade e definição da personalidade humana. Logo, pode-se con-
cluir que a paternidade socioafetiva tem como fundamento a cláusula geral de 
tutela da personalidade humana, bem como amplo respaldo no princípio da 
boa-fé, em virtude do caráter moral que esta filiação possui10. 

Exatamente nesses moldes é que pode ser conceituada a terceira espécie 
de paternidade, qual seja a socioafetiva. Em se tratando da paternidade socia-
fetiva, impera a primazia do afeto e da convivência familiar em detrimento de 
qualquer outra coisa11. Ainda que não haja previsão expressa acerca da paterni-
dade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, essa pode ser compreendida 
no texto do art. 1.593 do Código Civil12, ao admitir “outra origem” capaz de 
criar parentesco civil, conforme determinado pelo Enunciado nº 103, aprovado 
em Jornada de Direito Civil do Superior Tribunal de Justiça de 2002, promovida 
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, no período 
de 11 a 13 de setembro de 200213.

Nesse passo, mesmo que não haja afinidade genética na relação fami-
liar, ainda assim, em se tratando de paternidade socioafetiva, é reconhecida a 
existência de parentesco civil, uma vez que entre as pessoas integrantes dessa 
relação existe um elo afetivo capaz de gerar efeitos civis iguais aos de qualquer 
outra forma de filiação14. 

8 LOBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, v. 10, n. 34, p. 15-21, 
2006. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/723/903>. Acesso em: 16 
jul. 2015.

9 SENA, Renata Martins. Paternidade socioafetiva x paternidade biológica. Revista Eletrônica de Direito do 
Centro Universitário Newton Paiva, 13. ed. Disponível em: <http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-content/
uploads/2012/08/PDF-D13-07.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2015.

10 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 381-382.

11 COSTA, Juraci. Paternidade socioafetiva. Revista Jurídica CCJ/FURB, v. 13, n. 26, p. 127-140, 2009. 
Disponível em: <http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/1889>. Acesso em: 15 jul. 2015.

12 “Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem.” (BRASIL. 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso: 15 jul. 2015)

13 ZENI, Bruna Schlindwein. O afeto como reconhecimento da filiação. Revista Direito em Debate, v. 18, n. 32, 
p. 85-108, 2013. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/
view/632>. Acesso em: 15 jul. 2015.

14 CASSETTARI, Cristiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 16.
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Desse modo, considerando todas as mudanças introduzidas na legislação 
brasileira pelo Texto Constitucional, principalmente no que respeita ao direito 
de filiação, não poderia o ordenamento jurídico ignorar a paternidade socioa-
fetiva, cujos fundamentos encontram respaldo na Constituição Federal e, acima 
de tudo, no amor existente entre pai e filho. 

2 A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: A CONSIDERAÇÃO DO AFETO COMO gERADOR DE VÍNCULO DE 
PARENTALIDADE

A paternidade socioafetiva é, pois, aquela decorrente do afeto, calcada 
no princípio da convivência familiar, a qual espelha uma escolha daquele pai 
de desempenhar esse papel sem que, para isso, seja necessária a existência de 
afinidade genética. Entretanto, não é qualquer forma de afeto que caracteriza a 
filiação socioafetiva capaz de gerar efeitos jurídicos. Para isso, imprescindível 
é a demonstração rotineira do afeto condizente com uma relação paterno-filial, 
nas mais diversas situações que a vida impõe15.

Belmiro Welter, utilizando-se da teoria lacaniana do “nome-do-pai”, en-
tende que pai primeiramente é nome e, apenas posteriormente, uma pessoa. 
Nesse passo, a paternidade socioafetiva se funda no sentido de que o papel de 
pai muitas vezes não é desempenhado pelo genitor, mas sim por um terceiro, o 
pai afetivo, totalmente desvinculado de afinidade biológica. Isso porque o con-
ceito da real paternidade decorre de uma edificação psíquica, por meio da qual 
pai é aquele que apoia e auxilia o filho no seu descobrimento como sujeito16. 

Diante desse contexto, importante é o princípio da aparência, que possui 
grande importância para o tema em análise. Segundo Maria Berenice Dias: “a 
aparência faz com que todos acreditem existir situação não verdadeira, fato 
que não pode ser desprezado pelo direito”17. Referido princípio diz respeito à 
posse do estado de filho, cuja configuração se dá por meio da exteriorização da 
convivência afetiva e com a demonstração, perante a sociedade, da existência 
de relação paterno-filial18. A respeito disso, já afirma o Enunciado nº 256 da 

15 FARIAS, Cristiano Chaves de; Roselvald, Nelson. Op. cit., p. 593.

16 WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional no direito de família: reconhecimento de todos os direitos das 
filiações genética e socioafetiva. Revista Brasileira de Direito de Família, v. 10, n. 8, p. 104-123, 2009. 
Disponível em: <http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246467677.pdf>. Acesso em: 
20 jul. 2015.

17 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 380.

18 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70018836130. 8ª C.Cív. Rel. 
Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, vencido. Votos vencedores dos Desembargadores Claudir Fideli Faccenda e 
Rui Portanova. Publicado no DJ em 03.05.2007. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. 
Acesso em: 18 jul. 2015.
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Jornada de Direito Civil: “A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) 
constitui modalidade de parentesco civil”19.

Para a configuração da posse do estado de filho, também prevista no  
art. 1.605 do Código Civil20, devem ser levados em conta três elementos: nome 
(nomen), que o indivíduo carregue o nome do pai, tratamento (tractatus), que 
respeita à forma como o indivíduo é tratado pela família, e, por fim, a fama  
(famulus), que condiz com a opinião pública de que aquele filho integra a famí-
lia de seus pais. Dentro do contexto, necessário mencionar que alguns autores, 
como José Bernardo Ramos Boeira e Belmiro Welter, defendem a dispensabili-
dade do requisito do “nome”, sendo suficientes para a configuração da posse do 
estado o “tratamento” e, acima de tudo, a “fama”, que espelha publicamente a 
conduta dispensada ao filho pelos pais21. 

A existência da paternidade socioafetiva já é incontroversa no sistema 
jurídico nacional. Nesse sentido, nota-se que muito mais importa a valorização 
do elo afetivo, manifestado pelo carinho, respeito, companheirismo e amor mú-
tuos existente na relação entre pai e filho do que elementos jurídicos e biológi-
cos22. Ainda que não haja previsão legal nesse sentido, o sistema jurídico ino-
vou ao reconhecer a possibilidade do ajuizamento de ação de reconhecimento 
de filiação afetiva ou ação declaratória de filiação23. 

A ação de reconhecimento de filiação socioafetiva possui fundamento 
nos princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e, principalmen-
te, no princípio do melhor interesse da criança. A partir desta ação, uma vez 
reconhecida a posse do estado de filho, devido é o reconhecimento do estado 
de filiação, com todas as implicações jurídicas decorrentes de sua existência, 
tais como direito a alimentos, sucessão, guarda, visitas, entre outros24. 

A respeito disso, diz Rolf Madaleno:

19 FARIAS, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson. Op. cit., p. 593.

20 “Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo 
admissível em direito:

 I – quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente;

 II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10406.htm>. Acesso em: 20 jul. 2015)

21 CASSETTARI, Cristiano. Op. cit., p. 35-36.

22 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 381.

23 ZENI, Bruna Schlindwein. O afeto como reconhecimento da filiação. Revista Direito em Debate, v. 18, n. 32, 
p. 85-108, 2013. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/
view/632>. Acesso em: 20 jul. 2015.

24 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A investigação da paternidade socioafetiva. Revista Âmbito Jurídico,  
Rio Grande, v. 12, n. 64, 2009. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=6105&revista_caderno=14>. Acesso em: 20 jul. 2015.



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – ASSUNTO ESPECIAL – DOUTRINA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 

Não obstante a codificação em vigor não reconheça a filiação socioafetiva, 
inquestionavelmente a jurisprudência dos pretórios brasileiros vem paulati-
namente e reiteradamente prestigiando a prevalência da chamada posse do 
estado de filho, representando em essência o substrato fático da verdadeira 
e única filiação, sustentada no amor e no desejo de ser pai ou de ser mãe, 
em suma, de estabelecer espontaneamente os vínculos da cristalina relação 
filial.25

Dessa forma, o que se nota é que, gradativamente, a paternidade socio-
afetiva vem ganhando espaço no ordenamento jurídico brasileiro. Ainda assim, 
a mais recente inovação pertinente ao tema é a possibilidade do seu reconhe-
cimento extrajudicial. Ainda que esse não ocorra em todo país, alguns estados 
pioneiros já admitem essa possibilidade, conforme a seguir será visto. 

3 A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

A Constituição Federal, em seu art. 226, caput26, prevê a proteção da 
família pelo Estado. Da mesma forma, o art. 227, § 6º27, da mesma Carta Po-
lítica veda qualquer tipo de discriminação no que tange ao direito de filiação. 
Nessa quadra dos acontecimentos, pacífico é o entendimento da possibilidade 
do reconhecimento extrajudicial de paternidade biológica perante o Ofício de 
Registro Civil de Pessoas Naturais, além de sua prática ser reiterada. Referido 
reconhecimento, entre outras características, decorre da vontade do pai. Trata-
-se de ato unilateral, espontâneo, solene, público e incondicional28. Por outro 
lado, não é mais possível deixar de considerar a existência, sem nenhum tipo 
de inferioridade hierárquica, da paternidade socioafetiva, que possui como fun-
damentos a convivência familiar, a afetividade e o planejamento familiar. Con-
siderando, pois, todas as motivações que ensejam a sua realização, inexistem 

25 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 372.

26 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” (BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 3 ago. 2015)

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

 [...]

 § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” (BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 3 ago. 2015)

28 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p. 388.
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fatores plausíveis que não autorizem também o reconhecimento extrajudicial 
para os casos de paternidade exclusivamente socioafetiva. 

Tal entendimento, cada dia mais, ganha força, e o Estado de Pernambuco 
foi o precursor dessa medida inovadora, por meio do Provimento nº 009/2013, 
de 2 de dezembro de 2013, pois foi o primeiro a autorizar e regulamentar o 
reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva perante o Ofício de Re-
gistros Civis de Pessoas Naturais. A tendência foi sendo paulatinamente aderida 
por outros Estados e hoje já foram editados provimentos no mesmo sentido, 
no Estado do Ceará (nº 15/2013), bem como o nº 21/2013 do Estado do Mara-
nhão, nº 234/2014 do Estado do Amazonas, e o nº 11/2014 do Estado de Santa  
Catarina. 

Analisando os fundamentos presentes nos provimentos, fácil constatar 
que o entendimento doutrinário e jurisprudencial não permite mais reconhecer 
a existência de hierarquia entre a paternidade biológica e a socioafetiva. Nesse 
passo, totalmente justificável que, tal como nos casos de reconhecimento vo-
luntário de paternidade biológica, seja permitido o reconhecimento da pater-
nidade socioafetiva extrajudicialmente, sendo possível valer-se de regramentos 
atinentes ao reconhecimento da paternidade biológica, sempre que possível. 
Isso é o caso, por exemplo, dos Provimentos nºs 12, 16 e 26 do Conselho Na-
cional de Justiça, os quais foram criados com o intuito de facilitar o reconheci-
mento voluntário da paternidade biológica. Entretanto, não existem vedações 
à sua aplicação no que respeita ao reconhecimento voluntário da paternidade 
socioafetiva, desde que compatíveis. Outro não poderia ser o entendimento, 
considerando que as duas espécies de paternidade, quais sejam a biológica e a 
socioafetiva, estabelecem relação de filiação, cuja diferenciação é constitucio-
nalmente vedada. Da mesma forma, o Enunciado Programático nº 06/2013, do 
IBDFam – Instituto Brasileiro de Direito de Família, estabelece que “do reconhe-
cimento jurídico da filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres 
inerentes da autoridade parental”.

Os fundamentos anteriormente explanados, aliados ao fato de existir um 
grande número de pessoas sem paternidade registral reconhecida, mas com 
paternidade socioafetiva já consolidada, acabou por motivar a regulamentação 
do seu reconhecimento extrajudicial, tal como ocorre nos casos de filiação bio-
lógica. 

Os provimentos reguladores do reconhecimento extrajudicial da pater-
nidade socioafetiva, todavia, não são todos idênticos. Entre os seus aspectos 
comuns, em contrapartida, pode ser citado que: (a) o reconhecimento deve ser 
espontâneo; (b) é necessária a anuência da genitora nos casos de filho criança 
ou adolescente e, também do filho, quando maior de idade; (c) independe de 
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manifestação do Ministério Público ou de decisão judicial; (d) não pode ser re-
querida se já pleiteado o reconhecimento da paternidade socioafetiva em juízo 
e, por fim, (e) sua lavratura não obsta a discussão acerca da verdade biológica. 

A fim de uma melhor elucidação do assunto tratado, interessante se faz 
a demonstração do anteriormente mencionado por meio de um quadro com-
parativo:

Provimento 
nº 09/2013

Pernambuco

Provimento 
nº 15/2013

Ceará

Provimento 
nº 21/2013
Maranhão

Provimento 
nº 234/2014
Amazonas

Provimento 
nº 11/2014

Santa Catarina

Elementos

Filho Qualquer pessoa 
que já se encon-
trar registrada 
sem paternidade 
estabelecida

Qualquer pessoa 
que já se encon-
trar registrada 
sem paternidade 
estabelecida

pessoas maiores 
de dezoito 
anos que já se 
encontrarem 
registradas sem 
paternidade 
estabelecida

Qualquer pessoa 
que já se encon-
trar registrada 
sem paternidade 
estabelecida

Qualquer pessoa 
que já se encon-
trar registrada 
sem paternidade 
estabelecida

Anuência Escrita da geni-
tora (filho me-
nor) ou do filho 
(maior de idade)

Escrita da geni-
tora (filho me-
nor) ou do filho 
(maior de idade)

Escrita do 
filho maior

Escrita da geni-
tora (filho me-
nor) ou do filho 
(maior de idade)

Escrita da geni-
tora (filho me-
nor) ou do filho 
(maior de idade)

Registro 
Competente

Apenas perante 
o Ofício de Re-
gistro Civil das 
Pessoas Naturais 
no qual o filho 
se encontre 
registrado

Apenas perante 
o Ofício de Re-
gistro Civil das 
Pessoas Naturais 
no qual o filho 
se encontre 
registrado

Qualquer 
Registro Civil de 
Pessoas Naturais 
do Estado do 
Maranhão, 
independente-
mente do lugar 
do assento de 
nascimento 
no Estado do 
Maranhão

Apenas perante 
o Ofício de Re-
gistro Civil das 
Pessoas Naturais 
no qual o filho 
se encontre 
registrado

Qualquer Ofício 
de Registro Civil 
de Pessoas Na-
turais, desde que 
o interessado 
apresente cópia 
da certidão de 
nascimento do 
filho ou informe 
em qual serven-
tia foi realizado 
o registro e 
forneça dados 
para a induvido-
sa identificação 
do registrado

Averbação 
mediante 
manifestação 
do Ministério 
Público ou de 
Decisão Judicial

Independe Independe Independe Independen-
temente de 
ordem judicial

Independe

Vedações Se já pleiteada 
em juízo o 
reconhecimento 
da paternidade

Se já pleiteada 
em juízo o 
reconhecimento 
da paternidade

Se já pleiteada 
em juízo o 
reconhecimento 
da paternidade

Se já pleiteada 
em juízo o 
reconhecimento 
da paternidade

Se já pleiteada 
em juízo o 
reconhecimento 
da paternidade

Discussão Judi-
cial sobre Ver-
dade Biológica

Não obstaculiza Não obstaculiza Não obstaculiza Não obstaculiza Não obstaculiza
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Provimento 
nº 09/2013

Pernambuco

Provimento 
nº 15/2013

Ceará

Provimento 
nº 21/2013
Maranhão

Provimento 
nº 234/2014
Amazonas

Provimento 
nº 11/2014

Santa Catarina

Irrevogabilidade Não menciona Não menciona Não menciona Mencionada 
no art. 6º, 
parágrafo único

Mencionada 
no art. 8º

Fonte: elaborado pela autora, 2015.

Possível notar, pois, que as divergências existentes nos provimentos, por 
outro lado, dizem respeito à idade do filho e da competência do registro a ser 
feito o reconhecimento estudado. Nesse passo, faz-se imprescindível concluir 
que, em relação ao primeiro requisito, existe uma discrepância no Provimento 
nº 21/2013 do Estado do Maranhão, uma vez que esse apenas autoriza o reco-
nhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva nos casos de filho maior 
de idade, podendo ser feito somente com a anuência desse. Não é, todavia, 
garantido o mesmo direito aos filhos enquanto crianças e adolescentes, ainda 
que haja a anuência da genitora. No que tange ao segundo requisito, o referido 
provimento e, ainda, o Provimento nº 11/2014 do Estado de Santa Catarina au-
torizam que o reconhecimento seja feito em qualquer Registro Civil de Pessoas 
Naturais, independentemente do local do assento de nascimento do filho. Os 
demais provimentos, ao contrário do que regulamentam os Estados do Amazo-
nas e de Santa Catarina, exigem que o reconhecimento ocorra no registro em 
que foi assentado o nascimento do filho. 

Além das diferenças já apontadas, não pode deixar de ser analisado que 
os Provimentos nº 234/2014 do Estado do Amazonas e nº 11/2014 do Estado de 
Santa Catarina acabaram por ter uma regulamentação mais completa. Dentro 
desse contexto, interessante mencionar que, ainda que o registro de nascimento 
seja ato irrevogável, salvo nos casos de erro, falsidade, dolo ou coação, apenas 
os referidos provimentos manifestam, de forma expressa, a irrevogabilidade do 
reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva. Nos demais provi-
mentos, por outro lado, a regulamentação resta silente, ainda que exista esse 
entendimento. 

Por mais que existam essas diferenças nos regulamentos, bem como que 
o número de Estados que já regulamentaram essa situação seja pequeno, não 
existem motivos autorizadores da vedação ao reconhecimento extrajudicial 
dos casos de paternidade exclusivamente socioafetiva em âmbito nacional. A 
igualdade de todas as espécies de filiação já é pacífica em todo o ordenamento 
jurídico pátrio. Dessa forma, não há como não permitir que haja, extrajudicial-
mente, o reconhecimento da paternidade socioafetiva, quando igual situação 
ocorre com a paternidade biológica.
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A lei criou diversos mecanismos para facilitar o reconhecimento da pa-
ternidade biológica. Nesse passo, impossível não facilitar o reconhecimento 
jurídico nos casos da paternidade socioafetiva, que, ultrapassando a afinidade 
genética, demonstra a real intenção de quem quer ser pai, uma vez que possui 
uma base muito mais sólida do que qualquer fator biológico, sustentada no 
afeto e na convivência familiar.  

Diante de todo o exposto, o que é possível notar é que o Brasil já ino-
vou muito ao reconhecer a possibilidade do reconhecimento extrajudicial da 
paternidade socioafetiva, todavia ainda são poucos os Estados que possuem 
provimentos nesse sentido. O Direito não pode mais ignorar a existência dessa 
espécie de relação paternofilial, construída diariamente e exclusivamente por 
vontade das partes. Os casos de paternidade socioafetiva a cada dia aumentam, 
logo, é dever do ordenamento jurídico regular essa situação e, tal como nos 
casos de paternidade biológica, buscar meios de facilitar esse reconhecimento, 
visto que voluntário e, portanto, dispensável de intervenção judicial. Os Estados 
de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amazonas e Santa Catarina iniciaram esse 
processo, todavia referido reconhecimento deve ser possível em todo o País. 
Ocorrendo isso, estará sendo realizado um dos objetivos primordiais da Cons-
tituição Federal de 1988, qual seja a proteção familiar. Dessa forma, por certo, 
obterá a sociedade brasileira a facilitação do reconhecimento jurídico de um 
vínculo que, no dia a dia, já é incontroverso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A paternidade socioafetiva já está consolidada no sistema jurídico pá-
trio. A admissão da existência de outras formas de família e a valorização do 
afeto como elemento fundamental para as relações familiares acarretaram no 
reconhecimento, ao lado da paternidade biológica, da socioafetividade como 
elemento caracterizador da filiação, inexistindo hierarquia entre elas. 

Nesse passo, considerando a existência da possibilidade do reconheci-
mento voluntário de filiação, previsto no art. 1.609 do Código Civil, aliado ao 
fato de ser princípio constitucional a igualdade de todas as formas de filiação, 
conforme positivado na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, inexistem fatores que não autorizem a extensão des-
sa possibilidade também para as hipóteses de filiação socioafetiva. 

Autorizar o reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva é, 
pois, colocar em prática o objetivo de proteção familiar previsto na Constituição 
Federal. Além de consagrar os princípios da afetividade, convivência familiar e 
planejamento familiar, referida atitude regulamenta e, consequentemente, pro-
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tege uma relação que, na prática, já existe. Ademais, ao aceitar a possibilidade 
do reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva, está-se poupando 
tanto as partes como o Poder Judiciário de uma demanda judicial. 

A iniciativa já começou, tendo como precursores os Estados de Pernam-
buco, Ceará, Maranhão, Amazonas e Santa Catarina, todavia isso não é sufi-
ciente. A existência de relações de parentalidade exclusivamente socioafetivas 
existem em grande número e em âmbito nacional. Não existem, entretanto, mo-
tivos que autorizem seu tratamento desigual frente ao reconhecimento voluntá-
rio permitido em todo território brasileiro dos casos de paternidade biológica. 

Aceitar e facilitar o reconhecimento extrajudical da paternidade socioa-
fetiva exterioriza a afetividade que deveria existir em toda relação paterno-filial, 
não podendo o ordenamento jurídico brasileiro, como um todo, permanecer 
inerte frente a essa realidade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No dia a dia das famílias brasileiras, há situações em que se registra filho 
de outro como sendo seu, sem que tenha, contudo, existido tempo suficiente de 
convivência para que possa existir afetividade, tratamento recíproco paterno-fi-
lial e duração razoável da relação entre pai não biológico e a criança registrada.
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Silvia (2005, p. 01), retratando o convívio social entre homens, mulheres 
e suas famílias constituídas, afirma que 

não é incomum que um homem, ao estar apaixonado por uma mulher, re-
gistre, como seu, filho de outro homem, case-se com aquela mulher ou viva 
em união estável com ela, criando e educando o filho alheio como se fosse 
seu. E também não é incomum que esse homem venha a separar-se daquela 
mulher.

Acrescenta não ser 

nada incomum é que esse mesmo homem, arrependido do que fez, de ter 
registrado como pai filho que não é seu, já que o afeto terminou pela mãe 
desse filho, queira também deixar de ser pai. Teria esse homem o direito de 
negar a paternidade e anular o registro civil?

Para Silvia (2005, p. 01), no passado, a resposta seria: sim. Mas, nos dias 
atuais, a resposta pode ser: não.

O presente trabalho busca demonstrar a necessidade de uma ação espe-
cífica de desconstituição dessa suposta paternidade socioafetiva em que possa 
ser demonstrada a prova da ausência da relação socioafetiva, o que ocasionará 
a impossibilidade da manutenção jurídica de uma situação que, de fato, nunca 
ocorreu.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA ATRAVÉS DE AÇÃO 
NEgATÓRIA DE PATERNIDADE

Costa (2009, p. 05) afirma que a jurisprudência brasileira tem se posicio-
nado no sentido de que a filiação socioafetiva torne-se irrevogável com amparo 
constitucional nos arts. 226 e 227 e seus parágrafos.

Para os que defendem a desconstituição da paternidade socioafetiva atra-
vés de uma ação negatória de paternidade, a doutrina majoritária entende que, 
na ação negatória de paternidade, não possui o pai socioafetivo uma das condi-
ções da ação: o interesse de agir. As condições da ação são condições para que 
alguém possa legitimamente exigir que o Poder Judiciário resolva uma questão 
que lhe é apresentada.

As condições da ação dividem-se em: possibilidade jurídica do pedido, 
interesse de agir, legitimidade de parte.

Segundo Nery Júnior (2008, p. 1071), o posicionamento da doutrina bra-
sileira quanto à desconstituição da paternidade socioafetiva por quem registrou 
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filho de outro como seu por espontânea vontade através de uma ação negatória 
de paternidade é de impossibilidade por falta de uma das condições processuais 
de validade da ação que é a falta de interesse de agir do marido, pois só ele tem 
legitimatio ad causam para propô-la a qualquer tempo ou, se falecer na pendên-
cia da lide, a seus herdeiros continuá-la de acordo com o Código Civil (Brasil, 
2002) em seu art. 1.601, parágrafo único.

Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos 
nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível.

Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm di-
reito de prosseguir na ação.

DA DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA ATRAVÉS DE UMA AÇÃO ESPECÍFICA

No que diz respeito à constituição da paternidade socioafetiva que tem 
como vínculo a afetividade e a convivência, e tem como um de seus principais 
argumentos o fato de ser pai aquele que educa, sustenta e dá afeto, o Direito 
que não se pode afastar de manifestar-se sobre qualquer lesão ou ameaça de 
lesão ao direito de quem quer que seja depara-se com uma questão tormentosa: 
quem não é apenas genitor, ou seja, quem não procriou aquele filho, e não tem 
e não se postou como sustentáculo, doador de afeto, ou educador de criança, 
em que pese o tenha registrado como filho, mas não chegou a ter com ele 
qualquer convivência ou afeto, como pode o Judiciário fechar as portas para 
análises em demandas específicas de casos concretos dessa natureza?

Não existe, hoje, uma demanda específica para atestar uma possível des-
constituição de paternidade socioafetiva. A inexistência da referida ação para 
determinadas situações específicas fere a dignidade da pessoa humana não ape-
nas do filho, como de quem formalmente registrou esse filho que não é seu e 
não chegou a materializar a socioafetividade através da existência do afeto, 
convivência, tratamento recíproco paterno-filial e de uma razoável duração da 
relação paterno-filial.

A dignidade da pessoa humana não está só no fato de a criança ter uma 
estabilidade emocional quanto ao pai sociopaterno; encontramos também a 
dignidade da pessoa humana de outras pessoas como o pai biológico que pode 
nunca ter tido o direito de registrar seu filho e do pai socioafetivo que, por 
infindáveis motivos sociais, avaliados caso a caso, pode ter registrado criança 
que não era sua e que nunca chegaram a ter qualquer afeto ou convivência real 
e que deve ter a possibilidade de desconstituir aquela filiação socioafetiva não 
concretizada que, em alguns casos, o Direito tem o dever, pelo principio da 
inafastabilidade, de amparar.
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Brito (2008, p. 36) afirma que, por ser a dignidade um princípio constitu-
cional presente em seu art. 1º, III, entende-se que toda pessoa deve ser vista pelo 
Estado a partir de sua condição de ser humano, que não pode ser desprezada. 
Ao se pensar nessa compreensão aplicada às sentenças sobre a definição da pa-
ternidade, imagina-se o questionamento seguinte: para um ser humano, como 
se definem a paternidade e a maternidade? E acrescenta, citando Pereira, que 
é um ato complexo tentar buscar o equilíbrio entre a dignidade de uma pessoa 
com a de outra se for reconhecer a primazia principiológica da dignidade da 
pessoa humana. Traz a lembrança de que o direito de família reúne a dignidade 
de várias pessoas que devem ser respeitadas, sendo algo corriqueiro a ocorrên-
cia de confrontos de direitos. Mostra ainda Pereira (2005, p. 62) que o princípio 
da dignidade humana pode ser usado em diferentes sentenças que utilizam dis-
tintas e contrárias argumentações, o que aponta para a relatividade do conceito.

Nos dizeres de Soares (2000), havendo reforma no direito legislado, de-
ve-se reformar a dogmática, pois a construção doutrinária deve corresponder 
ao direito legislado. Acrescenta que uma tutela diferenciada é a busca do equi-
líbrio entre uma prestação jurisdicional adequada a uma pretensão deduzida 
com suas peculiaridades e as necessárias adaptações quanto a rito, provimento 
e cognição.

A abstração em face do direito material que envolve toda a construção do 
que se denomina processo de conhecimentos, como categoria em tese apta 
à solução de toda espécie de lides, é consequência de opção metodológica 
que vem sendo aclarada pela doutrina, que é a de estudar e analisar o direito 
processual civil, e isto desde a universidade, sempre a partir do processo 
de conhecimento ordinário, que obedece ao modelo “postulação-instrução-
-decisão”, invariavelmente, o que inclusive tem por consequência o menos-
prezo a técnicas processuais estranhas e incompatíveis com aquele modelo 
processual. Essa concepção, somada à ignorância da categoria da ação de di-
reito material, serviu com enorme proveito ao preestabelecimento de formas 
de tutela não-diferenciadas em face do direito material, na esteira do que 
se costumou denominar fase autonomista do direito processual. O cerne do 
tema “tutela jurisdicional diferenciada” é a busca de alternativas ao processo 
de cognição exauriente movidas pela necessidade de se dar efetividade ao 
processo. O tema gravita em torno das peculiaridades da demanda ajuizada 
e das correspondentes adaptações de rito, provimento e cognição. [...] é o 
estudo da busca da forma adequada da prestação da tutela jurisdicional em 
face da pretensão deduzida. (Soares, 2000, p. 211)
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REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

Costa (2009, p. 08) afirma que, culturalmente, a paternidade não é so-
mente um “dado”; ela se “faz”, se constrói com o passar do tempo, com dedi-
cação, atenção, respeito, carinho, zelo etc.

Segundo Albuquerque Júnior, 

o afeto torna-se, então, elemento componente do suporte fático da filiação 
socioafetiva. Isto significa dizer que temos filiação socioafetiva quando o 
estado fático trazido à apreciação conjuga afeto, convivência, tratamento 
recíproco paterno-filial e razoável duração.

Assim, na paternidade socioafetiva, faz-se necessário atender a requisitos 
e formalidades que dependem de prova da relação socioafetiva sem o qual esta-
rá eivada de inexistência, como é o caso do registro de criança que sabidamente 
é de outro e que, além do registro espontâneo, para ocorrer ou concretizar-
-se a filiação socioafetiva, devem estar presentes os seguintes requisitos ante-
riormente expostos pelo jurista Albuquerque Júnior e que acrescenta-se serem 
necessários existir em sua totalidade, ou seja, sem a ausência de algum destes: 
existência de afeto, convivência, tratamento recíproco paterno-filial e razoável 
duração da relação.

Ausente um desses pressupostos entre pai não biológico e criança re-
gistrada por esse pai não biológico, não deve, hoje, ser caracterizada como 
paternidade socioafetiva, tendo o condão de não gerar vínculo paternal para 
efeitos legais, sendo revogável por uma ação de desconstituição ou inexistência 
de paternidade socioafetiva.

Em que pese ter a aparência de constituída a filiação socioafetiva, a for-
mação de vínculos afetivos adquiridos pela convivência deve efetivamente ser 
comprovada e só o fato de um registro de nascimento ou um convívio na mesma 
casa por um curto espaço de tempo não pode ser algo definitivo para se colocar 
a impossibilidade da desconstituição da paternidade socioafetiva; deve haver a 
efetiva comprovação da existência de afeto, tratamento recíproco paterno-filial.

Afeições que muitas vezes são superficiais escondem, muitas vezes, in-
diferença completa, fazendo desaparecer os laços mínimos e superficiais apa-
rentemente existentes e uma completa indiferença entre pai e filho, o que leva à 
completa ausência de relação afetiva, propiciando a desconstituição legal dessa 
suposta sociopaternidade.
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A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi 
aprovada em 20 de novembro de 1989, na Assembleia Geral das Nações Uni-
das, e ratificada pelo Brasil. Em sua versão oficial, dispõe:

Art. 31. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 
públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administra-
tivas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse 
maior da criança. (Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, 1989)

O Brasil adotou, em seu sistema jurídico, o princípio do “melhor interes-
se da criança”, e, nos dias atuais, o vínculo biológico não é mais a única ligação 
existente para se declarar juridicamente a paternidade.

Desta feita, é cabível, para determinados casos, a desconstituição da pa-
ternidade socioafetiva, devendo, inclusive, ser feita através de demanda judicial 
específica a ser acatada pelos Magistrados como forma de densificação dos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo aquele que não é o genitor 
e registra o filho de sua mulher o direito de questionar tal registro, se a ele se 
não conseguiu a construção dos pressupostos de validade de uma relação de 
socioafetividade: o afeto, a convivência, o tratamento recíproco e a razoável 
duração da possível relação entre pai e filho.

As variantes de cada caso são muitas, de modo que não convém colocar 
amarras na lei. E, segundo Marinoni (2006, p. 419), “para que o processo seja 
capaz de atender ao caso concreto, o legislador deve dar à parte e ao juiz o 
poder de concretizá-lo ou de estruturá-lo”.

CONCLUSÃO

A paternidade socioafetiva não é um mero fato; é uma relação constru-
ída pelos vínculos que se formam entre o filho e seu pai socioafetivo. No caso 
concreto, não existe relação socioafetiva quando não atende aos pressupostos 
de validade, ou seja, o afeto, a convivência, o tratamento recíproco e a razoável 
duração da possível relação entre pai e filho.

Dessa forma, sendo o direito material com as situações existentes em 
cada caso concreto infinitas em suas variações, não pode a lei ou doutrina 
obstaculizar a análise e a possibilidade de uma decisão efetiva através de uma 
demanda específica para um caso específico, pois, se a legitimidade ativa nas 
ações negatórias de paternidade tem por privativa do marido e herdeiros, não 
tendo o pai socioafetivo legitimidade para propor a referida ação, deve-se pro-
cessualizar uma demanda específica para a desconstituição de uma paternidade 
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socioafetiva não concretizada materialmente na qual, em que pese tenha ocor-
rido o registro de um filho que sabidamente não era seu, por exemplo, nunca te-
nha ocorrido afeto, convivência, tratamento recíproco paterno-filial, bem como 
duração razoável do relacionamento.

Caso continue o absolutismo doutrinário quanto à impossibilidade de 
qualquer desconstituição de paternidade socioafetiva, no futuro teremos uma 
geração de cidadãos em que não lhes foi permitido ter sua origem filial verda-
deira registrada em seu registro de nascimento, que não lhes foi permitido ter 
o descobrimento e possível convívio afetivo de seu pai biológico que, muitas 
vezes, é impedido de qualquer contato pela genitora.

Em contrapartida, uma geração de pais que, por motivos analisados e 
explorados em cada caso concreto, registraram uma criança como sendo seu 
filho, mas nunca conviveram tempo suficiente para ofertar-lhes qualquer afeto, 
ou tratamento paterno-filial e que viveram sem qualquer contato com o “fi-
lho”; unicamente pagam pensões alimentícias, muitas vezes em detrimento do 
sustento de sua família posteriormente advinda, enquanto, sabidamente, o pai 
verdadeiro, biologicamente falando, sempre foi conhecido pela mãe incluindo 
seu paradeiro, que, muitas vezes por motivos muitas vezes egoísticos, prefere 
manter totalmente isolado.

Desta feita, através da garantia do acesso à justiça, do subjetivismo do 
Direito e do processo civil como meio adequado para aplicar a lei ao caso con-
creto realizando uma das funções do Estado que é a função jurisdicional dirigi-
da, organizada e efetivada pelo Poder Judiciário através do juiz, deve haver uma 
demanda específica para a desconstituição da paternidade socioafetiva para os 
casos específicos em que não hajam concretizados os requisitos de existência 
da referida paternidade.
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SUMÁRIO: 1 Conceituação da paternidade socioafetiva, princípios que regem a relação paterno-
-filial e previsão legal; 1.1 Princípios que regem a relação paterno-filial; 1.2 Conceito; 1.3 Suposto 
enquadramento na legislação especial que regula as relações de família; 2 Requisitos da paternidade 
socioafetiva; 3 Relações parentais não biológicas; 3.1 “Adoção à brasileira”; 3.2 O filho de criação; 
3.3 Adoção judicial bilateral; 3.4 Adoção unilateral; 3.5 Inseminação artificial heteróloga; 4 Análise 
de casos da preponderância da paternidade socioafetiva em face da paternidade biológica; 4.1 Ju-
risprudência do filho de criação; 4.2 Jurisprudência da “adoção à brasileira”; Considerações finais; 
Referências.

O presente trabalho aborda a paternidade socioafetiva1 com ênfase na 
preponderância da filiação com base no afeto em face da filiação biológica2. As 
relações parentais socioafetivas decorrem do afeto à criança e ao adolescente 
e por isso devem ser protegidas pelos princípios de direito de família3, como 
o melhor interesse da criança e do adolescente, a dignidade da pessoa huma-
na, a igualdade entre filhos, a liberdade e, principalmente, a afetividade. Desta 
forma, o trabalho ressalta a importância da paternidade socioafetiva, tendo em 
vista a ausência de dispositivo legal expresso, sendo a demanda solucionada 
de forma jurisprudencial e doutrinária, e é exatamente por isso que gera in-
segurança jurídica aos pais e mães que criam filhos não biológicos. O estudo 
demonstra uma análise da jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, o 
qual foi precursor da matéria e de outros Tribunais4, demonstrando a visão e 

1 Antes de a presença do afeto juridicamente ser reconhecida no âmbito familiar. E, como citado antes, começou 
a ser reconhecida a partir da Constituição Federal de 1988.

2 A expressão “verdade real” significa que, independente de qualquer outro vínculo (leia-se vínculo afetivo), a 
paternidade biológica deveria prevalecer. O registro de nascimento deveria retratar sempre a verdade biológica.

3 Pai ou mãe de coração representa a falta de vínculo sanguíneo com a criança ou adolescente.

4 Setembro de 2011 a janeiro de 2013.
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seus argumentos a respeito desse tema omisso na legislação especial que regula 
as relações de família, a fim de evidenciar a preponderância da filiação socioa-
fetiva em face da biológica.

Nos últimos anos, o conceito de família vem se modificando, e um dos 
fatores que contribuíram na construção de uma nova visão no âmbito da família 
é o princípio da afetividade, que foi adotado pela Constituição Federal de 1988. 
Recentemente, as pessoas se unem muito mais pelo afeto do que por qualquer 
outro laço, seja ele biológico, econômico, reprodutivo ou algum vínculo diverso.

O objetivo do trabalho é analisar a importância da paternidade socioa-
fetiva, tendo em vista que não possui respaldo legal expresso que a contemple, 
gerando insegurança aos pais e mães que possuem filhos não biológicos, e, 
dessa forma, constatando a preponderância da filiação socioafetiva em face da 
biológica.

O atual Código Civil, apesar de ser considerado “novo”, omitiu a socio-
afetividade, sendo ela analisada de forma jurisprudencial e doutrinária. Nesse 
sentido, o presente artigo visa a abordar o seguinte questionamento: é possí-
vel a preponderância da filiação socioafetiva em detrimento da paternidade  
biológica?

O ramo do direito de família passa por diversas mudanças ao longo do 
tempo. Anteriormente5, a paternidade biológica era a mais visada, pois preva-
lecia a “verdade biológica”, “a verdade real no registro civil de nascimento”6, e 
não importava ao Direito a existência do afeto por parte de um pai ou de uma 
mãe de coração7. Porém, nos últimos anos, vem se intensificando a ideia da 
filiação socioafetiva perante os nossos Tribunais em decorrência das transfor-
mações no direito de família. A filiação não pode se restringir apenas ao fator 
biológico; ela deve abranger o laço de afetividade, da mãe ou do pai ao filho(a), 
contemplando o convívio, o cuidado.

Recentemente, é possível a preponderância da paternidade socioafetiva 
quando verificada a afetividade entre a criança/adolescente e o pai-mãe-socio-
afetivo, que, nesse caso, se sobressai à paternidade biológica.

5 O direito de família é uma parte da codificação civil.

6 O Projeto Ajuda, idealizado pelo curso de Direito da Facos desde o ano de 2008, presta atendimento gratuito 
à comunidade na área de direito civil – área de família (separação judicial, divórcio, alimentos, guarda de 
menor, união estável e investigação de paternidade). Os atendimentos são realizados pelos alunos do curso, 
sob a orientação de um professor. Local: Sala adjunta ao Centro Empresarial de Osório (Rua João Sarmento, 
249, Centro, Osório/Rio Grande do Sul).

7 A palavra “outra origem” é a forma implícita que se encontra a socioafetividade no art. 1.593 do Código Civil 
de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 02 
out. 2012.
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A paternidade ou a maternidade8 socioafetiva é um tema que está rela-
cionado com a atualidade9 e por isso vem sendo intensamente abordado pelos 
doutrinadores e pela jurisprudência, exatamente por ser um tema que impõe 
reflexão e que se apresenta de forma implícita no Código Civil de 2002.

O artigo traz um tema atualmente bastante discutido, uma vez que a pro-
blemática surgiu há poucos anos no meio jurídico10, o que acarreta dificuldade 
na busca de material bibliográfico acerca da matéria.

Foram encontrados11 dezenove trabalhos com a palavra-chave “paterni-
dade socioafetiva”, citadas dentro do texto, sendo destas quinze dissertações de 
mestrado e quatro teses de doutorado. Do total de obtidos, apenas nove tratam 
do assunto como tema, sendo uma voltada ao campo da psicanálise.

Apenas um artigo contempla a delimitação que este trabalho apresen-
ta. A dissertação de mestrado de Helena Zanetti Orselli trata sobre o melhor 
interesse da criança e do adolescente no estabelecimento do vínculo jurídico 
paterno-filial. A autora afirma que:

[...] foi possível concluir que o estabelecimento da paternidade com base 
exclusivamente no vínculo genético existente entre pai e filho nem sempre 
protegerá os interesses do filho. Percebe-se que, se houver conflito entre a 
paternidade biológica e a paternidade socioafetiva, deve esta ser privilegiada 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, já que a personalidade de filho for-
mou-se e sua história pessoal foi construída a partir dessa relação de amor e 
de proteção. (Orselli, 2003)

A conclusão pessoal da pesquisadora é exatamente o tema proposto 
aqui. A relação paterno-filial engloba mais do que o laço de sangue, devendo-
-se preservar e preponderar o afeto do que a mera genética.

Exatamente pelo fato de que o objeto abordado é recente, pouquíssimos 
livros tratam do assunto, apresentando, em sua maioria, apenas pequenos tre-
chos, como os de Paulo Lôbo (2010) e Maria Berenice Dias (2010).

8 A doutrina refere-se no termo “paternidade socioafetiva”, porém a socioafetividade ocorre com mulheres 
também (maternidade socioafetiva), desde que atendidos os requisitos da socioafetividade. (Os requisitos se 
encontram na folha 12 do trabalho).

9 O que é atual não é paternidade socioafetiva, pois ela sempre existiu. O que é atual é a discussão no campo 
jurídico.

10  A problemática surgiu em decorrência do princípio da afetividade, que foi adotado pela Constituição Federal 
de 1988, visto que dela decorre o princípio da dignidade da pessoa humana, e com isso o critério da “verdade 
real” no assento de nascimento veio sendo afastado.

11 A busca foi realizada a partir do banco de teses da Capes. Disponível em: <.http://www.capes.gov.br/servicos/
banco-de-teses>. Acesso em: 05 maio 2013.
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O trabalho é realizado por meio de artigo científico e contém pesquisas 
bibliográficas de artigos publicados no site eletrônico12 e nas revistas do Institu-
to Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM.

No primeiro capítulo, será abordado o conceito da paternidade socioafe-
tiva, através dos princípios que regem o assunto, para melhor compreensão do 
tema. Também englobará os dispositivos legais que envolvem a socioafetivida-
de. No segundo capítulo, serão identificados os requisitos para a configuração 
da paternidade socioafetiva. No terceiro capítulo, serão analisadas as espécies 
e diferenças das filiações não biológicas. Por fim, guardamos para o quarto e 
último capítulo a evidencialização da preponderância da paternidade socioafe-
tiva em detrimento da paternidade biológica, por meio de análise de casos da 
jurisprudência.

O objetivo é examinar cerca de oito casos13 concretos e, através dessa 
análise jurisprudencial, será averiguada a existência da preponderância da pa-
ternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica e quais os fun-
damentos normativos que embasam a fundamentação dos acórdãos.

1 CONCEITUAÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, PRINCÍPIOS QUE REgEM A RELAÇÃO 
PATERNO-FILIAL E PREVISÃO LEgAL

Na intenção de possibilitar ao leitor uma melhor compreensão do traba-
lho, foi feita uma repartição deste item, dividindo-se em princípios, conceito e, 
por último, o suposto enquadramento na legislação sobre o tema.

1.1 PrincíPios14 que regem a relação Paterno-filial

A discussão acerca da paternidade socioafetiva surgiu há poucos anos no 
campo jurídico e por isso não possui previsão normativa específica. Entretanto, 
na falta de disposições legais, o operador jurídico deverá se valer, dentre outras 
fontes, dos princípios para solucionar a questão da socioafetividade.

A filiação socioafetiva ganhou forças no mundo jurídico em decorrência 
dos princípios do direito de família, notadamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade familiar, 

12 Site: http://www.ibdfam.org.br/.

13 Foram utilizadas 13 jurisprudência no decorrer da elaboração do artigo: 8 no capítulo de análise de casos e 5 
no restante do trabalho.

14 A pretensão desta seção não é conceituar de forma geral os princípios que norteiam o direito de família. O 
objetivo é selecionar quais os princípios que regem a socioafetividade e, destes, relacioná-los com a filiação 
socioafetiva.
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o princípio da liberdade, o princípio do melhor interesse da criança e do ado-
lescente e, por último e mais importante, o princípio da afetividade.

Preliminarmente, o princípio da dignidade da pessoa humana está pre-
visto no art. 1º, III, da Constituição Federal15. Diante desse princípio, todo o 
indivíduo tem o direito de saber sua verdade biológica. Nesse sentido, Hildeliza 
Lacerda Tinoco Cabral assevera que:

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade singular que somente a 
ela é inerente. Elevam-se os direitos da personalidade – decorrência natural 
da dignidade a aspectos merecedores de inigualável tutela, que, erigidos à 
categoria de valor, colocam o homem no vértice do ordenamento jurídico. 
A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor e está na base de 
uma série abertas de situações existenciais, nas quais se traduz a sua inces-
sante mutável exigência de tutela. (Cabral, 2012, p. 50)

Já o princípio da igualdade jurídica entre os filhos encontra sua base no 
art. 227, § 6º, da Constituição Federal16, combinado com o art. 1.596 do Código 
Civil17. Pode-se notar que as duas redações são iguais, sendo possível inferir que 
o legislador pretendeu reafirmar, no Código Civil, o que foi posto na Constitui-
ção Federal. Hoje não há qualquer discriminação sobre filhos, não importando 
a sua origem: todos têm e deverão ter os mesmos direitos.

O princípio da solidariedade familiar decorre do princípio da afetivida-
de, que compõe um princípio constitucional e, acima disso, um princípio bí-
blico. O Evangelho, segundo Marcos, diz: “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”18. Se não existisse a solidariedade e a afetividade, não existiria a forma 
de filiação socioafetiva. Diante da solidariedade decorre o dever de pagar ali-
mentos19 e a responsabilidade de assistência aos filhos20. Maria Berenice Dias 
argumenta que a

15 [15] Art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988 – a dignidade da pessoa humana. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 08 out. 2012.

16  § 6º do art. 227 da Constituição Federal: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 
à filiação”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
12 out. 2012.

17 Art. 1.596 do Código Civil: “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 out. 2012.

18 Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso. 30 e 31. Bíblia Sagrada, p. 54-55.

19 Art. 229 da Constituição Federal: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12 out. 2012.

20 Art. 230 da Constituição Federal: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
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solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem origem 
nos vínculos afetivos, dispõe de conteúdo ético, pois contém em suas entra-
nhas o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a 
fraternidade e a reciprocidade. A pessoa só existe quando coexiste. O princí-
pio da solidariedade tem assento constitucional, tanto que em seu preâmbulo 
assegura uma sociedade fraterna. (Dias, 2004, p. 34)

No que tange à liberdade de escolha, o princípio da liberdade traz auto-
nomia no modo de criação da criança e do adolescente, e também de se casar 
com quem se queira. Liberdade para adotar uma criança e na independência da 
afetividade entre a criança e o adolescente e pai-mãe socioafetivo. Paulo Lôbo 
afirma que este “princípio traz a liberdade de escolher o projeto de vida fami-
liar, em maior espaço para exercício das escolhas afetivas” (Lôbo, 2010, p. 63).

O melhor interesse da criança e do adolescente é um princípio explici-
tado no caput do art. 227 da Constituição Federal21 e também condiz com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, o qual regulamenta a 
proteção do menor. O princípio dita que o legislador tem o dever de conceder 
a guarda para o responsável que a melhor exercê-la, e, para isso, o juiz deve 
avaliar o que poderá ser o melhor para a criança e o adolescente, apreciando o 
fator econômico e, principalmente, o psicossocial.

O princípio da afetividade é o que norteia a paternidade socioafetiva. 
Hildeliza Boechat diz que, “para entender a afetividade, torna-se necessária a 
compreensão de sua inter-relação com outros valores: a afetividade é uma nas-
cente da qual fluem, em uma relação de consequência natural, a solidariedade, 
o respeito e o cuidado” (Boechat, 2012, p. 51).

O afeto é a base das entidades familiares. O Desembargador Sérgio Fer-
nando de Vasconcellos Chaves, no julgamento de embargos infringentes, men-
cionou no acórdão22 que as Câmaras integrantes do 4º Grupo Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul já há algum tempo vêm fazendo prevalecer a 
paternidade socioafetiva, reconhecendo que as famílias, atualmente, se susten-

lhes o direito à vida”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2012.

21 Art. 227 da Constituição Federal: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 1º nov. 2012.

22 TJRS, EI 70013567888, 4º G.Cív., Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Rel. Des. José S. 
Trindade, J. 13.01.2006. Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 05 maio 2013.
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tam muito mais pelo afeto do que por necessidade reprodutivas ou econômicas. 
Reforçando o argumento, Antônio Ezequiel Inácio Barbosa23 aduz que

[...] as famílias foram deixando de ser núcleos reprodutivos e econômicos 
para irem se tornando organizações sustentadas pelo afeto; foi tornando-se 
evidente que presunções fictícias ou perfilhamento genético não mais bas-
tariam em si mesmos, para constituir a paternidade. Para ser pai, é preciso 
primeiro fazer-se pai. É necessário dedicar-se à construção cotidiana da pa-
ternidade. (Barbosa, 2003, p. 58)

Salienta-se que já é possível notar que o afeto é o elemento norteador 
da família nas últimas décadas, a partir da análise principiológica do sistema 
jurídico pátrio e da jurisprudência mencionada acima.

1.2 conceito

A paternidade socioafetiva é uma forma de parentesco e rege-se pela afe-
tividade. Acerca do tema, colaciona-se um enunciado de Maria Berenice Dias 
promovido no Congresso Brasileiro de Direito de Família24:

[...] No momento em que a família passou a ser identificada pela presença de 
um elo de afeto, os vínculos de parentalidade vêm sendo definidos pela iden-
tidade socioafetiva e não pela consanguinidade. Perdeu significado da ver-
dade biológica, até porque os modernos meios de reprodução assistida estão 
a exigir novos referenciais para o estabelecimento dos laços de parentesco. 
A “adoção à brasileira” deixou de ser crime, sendo considerada como uma 
opção livre do pai registral, a impedir a anulação do assento de nascimento. 
(Dias apud Delas..., 2013)

Assim, como já mencionado, com a Constituição de 1988, o afeto ga-
nhou forças no nosso ordenamento jurídico, e, nos últimos anos, veio crescen-
do a ideia da filiação socioafetiva perante os nossos Tribunais. A filiação não 
pode se restringir apenas ao fator biológico; deve abranger o laço de afetivida-
de, da mãe ou do pai ao(à) filho(a), contemplando o convívio, o cuidado, pois, 
para Paulo Lobo (1999, p. 72), “pai é quem cria e não quem gera”.

23 Defensor Público Federal e atua na Defensoria Pública da União em Dourados/MS. Disponível em: 
<http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8710:portaria-n-384-de-
27-de-junho-de-2012-designar-extraordinariamente-o-defensor-publico-federal-antonio-ezequiel-inaci-
o-barbosa&catid=187&Itemid=468>. Acesso em: 06 set. 2012.

24 O Congresso Brasileiro de Direito de Família é o maior evento sobre o Direito de Família da América Latina e 
é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Disponível em: <http://mediarfamilia.
blogspot.com.br/2011/04/congresso-do-ibdfam.html>. Acesso em: 30 maio 2013.
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A paternidade ou a maternidade socioafetiva25 é a circunstância de filho 
com base no afeto. Em uma decisão judicial da Oitava Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Desembargador Rui Portanova 
conceituou a paternidade socioafetiva da seguinte maneira:

Paternidade socioafetiva é a relação que, procedendo da realidade social, se 
desenvolve entre aquele que apresenta um estado de filho perante quem so-
cialmente possui um estado de pai. A relação social se dá quando uma pes-
soa de fato cria, educa e acompanha o desenvolvimento de outro indivíduo 
a ponto de configurar verdadeiro estado de pai e filho. Ou seja, é aquela re-
lação de afeto que ao longo do tempo vai criando raízes a ponto de – apesar 
da verdade biológica – criar uma verdade social. (TJRS, AC 70010973402, 
8ª C.Cív., Rel. Des. Rui Portanova, J. 04.08.2005)

Portanto, a paternidade ou a maternidade socioafetiva é quem desempe-
nha o cargo de pai ou mãe sobre um filho ilegítimo, tendo construído base de 
afeto e a convivência. Maria Berenice Dias, no mesmo sentido que o Desem-
bargador Rui Portanova, aduz que:

A filiação socioafetiva corresponde à verdade aparente e decorre do direito 
de filiação. A necessidade de manter a estabilidade da família, que cumpre 
a sua função social, faz com que se atribua um papel secundário à verdade 
biológica. Revela a constância social da relação entre pais e filhos, caracte-
rizando uma paternidade que existe não pelo simples fato biológico ou por 
força de presunção legal, mas em decorrência de uma convivência afetiva. 
(Dias, 2010, p. 364)

Assim, podemos afirmar que as relações parentais socioafetivas, como 
a adoção judicial bilateral, a “adoção à brasileira” e a inseminação artificial 
heteróloga, são situações jurídicas consolidadas, e a paternidade socioafetiva 
não se caracterizará com a declaração do registro civil de nascimento, e sim 
após a construção do afeto e a convivência com a criança ou adolescente. A 
paternidade socioafetiva não tem um lapso temporal. Dessa forma, é impossível 
informar o tempo certo para a sua configuração, sendo necessário que cada 
caso seja analisado pelo Magistrado.

1.3 suPosto enquadramento na legislação esPecial que regula as relações de família

O atual Código Civil não esclareceu expressamente a respeito da socio-
afetividade. Ainda assim, a doutrina e a jurisprudência a admitem, alicerçados 

25 A doutrina refere-se no termo “paternidade socioafetiva”, porém a socioafetividade ocorre com mulheres 
também (maternidade socioafetiva), desde que atendidos os requisitos da socioafetividade. (Os requisitos se 
encontram na folha 13 do trabalho).
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nas regras gerais que decorrem das disposições contidas nos arts. 227, § 6º26, 
e 226, § 4º27, da Constituição Federal, e nos arts. 1.59628, 1.59329, ambos do 
Código Civil.

O artigo citado, 227, § 6º, da Constituição Federal, prevê implicitamente 
o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que aufere que todos os 
filhos são iguais perante a lei, não importando se a filiação ocorreu por meio 
do afeto ou pela circunstância jurídica ou pelo fator biológico. O princípio da 
igualdade entre os filhos está presente no art. 227, § 6º, da Constituição Fe-
deral e também no art. 1.596 do Código Civil, que profetizam a igualdade de 
condições a todas as espécies de filho. E, por fim, a socioafetividade encontrou 
guarida na palavra “outra origem”30 do art. 1.593 do Código Civil, que compõe 
circunstância de parentesco civil.

2 REQUISITOS DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

Para evidenciar a configuração da filiação socioafetiva, são necessários 
três componentes: o “trato”, a “fama” e, quando possível, o “nome”. José Ber-
nardo Ramos Boeira preleciona que:

Deve o indivíduo ter sempre usado o nome do pai ao qual ele identifica 
como tal; que o pai o tenha tratado como seu filho e tenha contribuído, nesta 
qualidade, para a sua formação como ser humano; que tenha sido, constan-
temente, reconhecido como tal na sociedade e pelo presumido pai. Aqui a 
fama representa a exteriorização do “estado”, em que terceiros consideram 
o indivíduo como filho de determinada pessoa, ou seja, mostra que ele é 
conhecido como tal pelo público. (Boeira, 1999, p. 63)

O trato é o requisito mais importante para a configuração da socioafetivi-
dade. É possível caracterizá-lo como sendo o afeto e a convivência que engloba 

26 § 6 do art. 227 da Constituição Federal: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
1º nov. 2012.

27 § 4º do art. 226 da Constituição Federal: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1º nov. 2012.

28 Art. 1.596 do Código Civil: “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 nov. 2012.

29 Art. 1.593 do Código Civil: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 
origem”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 nov. 
2012.

30 A palavra “outra origem” é a forma implícita que se encontra a socioafetividade no art. 1.593 do Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 nov. 2012.
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a educação, o carinho e o sustento da criança e do adolescente. Para Francisco 
Pontes de Miranda, “o tractatus é o ponto fundamental, posto que espelha o 
exercício fático da paternidade, construída na afetividade e na convivência” 
(Miranda, 2001, p. 71).

A fama ou reputação, outra condição imposta, refere-se à circunstância 
de a sociedade reconhecer que aquela criança ou adolescente é filha do casal. 
Em poucas palavras, é a manifestação da condição de filho. Paulo Lôbo comen-
ta sobre essa circunstância que “a fama constitui-se quando a pessoa é reco-
nhecida como filha pela família e pela comunidade, ou as autoridades assim a 
consideram” (Lôbo, 2010, p. 234).

O último requisito para a configuração da socioafetividade é o nóminis, 
isto é, o nome da família do pai/mãe afetivo no registro civil de nascimento 
da criança ou do adolescente. Porém, conforme José Bernardo Ramos Boeira 
afirma, “o nome paterno é um requisito que pode ser dispensado, bastando a 
comprovação dos outros dois elementos para o reconhecimento da paternidade 
socioafetiva” (Boeira, 1999, p. 71). Assim, podemos dar o exemplo da situação 
dos filhos de criação, que “pode” ser um requisito dispensável.

Paulo Lôbo aduz que “essas características não precisam estar presentes 
conjuntamente, pois não há exigência legal nesse sentido e o estado de filiação 
deve ser favorecido, em caso de dúvida” (Lôbo, 2010, p. 234). Desta forma, 
em regra geral, para preencher o estado de filiação socioafetiva, precisam ser 
caracterizados estes três requisitos: o nome, a fama e o trato, podendo, como 
forma excepcional, conforme aludido por Paulo Lôbo, o nome ser dispensável 
em alguns casos, como será visto a seguir.

3 RELAÇÕES PARENTAIS NÃO BIOLÓgICAS

As relações parentais socioafetivas abarcam as filiações não biológicas, 
como a “adoção à brasileira”, o filho de criação, a adoção judicial bilateral, a 
adoção judicial unilateral e o filho nascido por inseminação artificial heteróloga.

3.1 “adoção à brasileira”

A “adoção à brasileira” revela-se quando uma mãe e/ou um pai registra 
uma criança como se fosse seu filho biológico, sem observar os trâmites proces-
suais da adoção, incorrendo no risco de responder por um processo criminal 
pelo caput do art. 242 do Código Penal31.

31 Art. 242 do Código Penal: “Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-
nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: Pena – reclusão, de dois a 
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Conforme jurisprudência retratada no julgado apresentado a seguir, é 
possível vislumbrar o conceito da “adoção à brasileira”:

Apelação cível. Desconstituição de registro civil. Adoção à brasileira. Pre-
ponderância da filiação socioafetiva sobre a biológica. Melhor interesse da 
criança e do adolescente. 1. O reconhecimento voluntário de paternidade, 
daquele que, sabidamente, não é filho da pessoa, sem seguir o procedimento 
legal, é chamado de “adoção à brasileira”. 2. A “adoção à brasileira”, apesar 
de contrária à lei, vem sendo aceita pela sociedade em razão da preponde-
rância da filiação socioafetiva sobre a biológica e do princípio do melhor 
interesse da criança e do adolescente. 3. Deverá ser mantido o registro civil 
da criança, mesmo que contrariando a verdade biológica, quando lhe for o 
mais conveniente. Recurso improvido. (TJMG, AC 1.0672.00.029573-9/001, 
Rel. Des. Nilson Reis, J. 23.03.2007)

Cumpre salientar que a “adoção à brasileira” é irrevogável por se tratar 
de um ato voluntário, não podendo a mãe ou o pai se arrepender posterior-
mente, alegando falsidade como fundamento de anulação do registro civil de 
nascimento.

Diante disto, o Ministro Relator Ricardo Villas Boas Cueva mencionou no 
contexto de uma decisão do STJ:

[...] Registre-se que ao afeto vem se atribuindo valor jurídico e a dimensão 
socioafetiva da família ganha espaço na doutrina e na jurisprudência em de-
trimento das relações de consanguinidade. A adoção à brasileira, inclusive, 
é a expressão máxima do princípio da socioafetividade, e detém caráter de 
irrevogabilidade, retirando da liberdade individual a possibilidade de arre-
pendimento posterior. (STJ, HC 250.203/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas 
Cueva, J. 07.08.2012)

Outra questão interessante a comentar a respeito do tema é que os tribu-
nais estão absolvendo as pessoas que incorrem nessa prática, por se tratar de um 
ato nobre, fundado no parágrafo único do art. 242 do Código Penal32.

A “adoção à brasileira” poderá ser uma relação parental socioafetiva, 
por se tratar de ser um filho não biológico. Porém, a socioafetividade só irá se 
concretizar ao longo do tempo, em decorrência do afeto e a convivência com a 

seis anos”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 13 
nov.2012.

32 Parágrafo único do art. 242 do Código Penal: “Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: 
Pena – detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena”. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 13 nov. 2012.
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criança ou adolescente, visto que a declaração no registro civil de nascimento 
da criança declara a existência de uma relação fática no plano jurídico.

3.2 o filho de criação

Ocorre quando uma criança ou adolescente começa a residir com uma 
mãe e/ou pai diferentes do que consta no registro civil de nascimento. Acerca 
do conceito de filho de criação, Belmiro Welter leciona que:

A filiação afetiva também se corporifica naqueles casos em que, mesmo não 
havendo vínculo biológico, alguém educa uma criança ou adolescente por 
mera opção, denominado filho de criação, abrigando em um lar, tendo por 
fundamento o amor entre seus integrantes; uma família, cujo único vínculo 
probatório é o afeto. É dizer, quando uma pessoa, constante e publicamente, 
tratou um filho como seu, quando o apresentou como tal em sua família e na 
sociedade, quando na qualidade de pai proveu sempre suas necessidades, 
sua manutenção e sua educação, é impossível não dizer que o reconheceu. 
(Welter, 2003, p. 148)

Os filhos de criação podem ser a espécie de filiação mais complicada de 
ser reconhecida, visto que, além do afeto e a convivência que necessita provar, 
falta o requisito “nome” para configurar a paternidade socioafetiva.

Outrossim, normalmente a propositura da ação na justiça para o reco-
nhecimento da socioafetividade acontece somente quando vem a óbito algum 
dos pais que criou aquela criança ou adolescente, tornando-se, assim, mais 
difícil de ser reconhecido o vínculo após o falecimento.

Ademais, vejamos uma decisão relacionada com o filho de criação:

Ação declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Inexistên-
cia do vínculo parental. Prova. 1. A ação de investigação de paternidade visa 
ao estabelecimento forçado da relação jurídica de filiação. 2. Se o de cujus 
pretendesse reconhecer o recorrente como filho, certamente teria promovido 
o seu registro como filho (adoção à brasileira) ou, então, formalizado a sua 
adoção, ou, ainda, lavrado algum instrumento público neste sentido, mas 
nada foi feito, não tendo sido o autor sequer contemplado com alguma deixa 
testamentária. Recurso desprovido. (TJRS, AC 70042394098, 7ª C.Cív., Rel. 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, J. 14.03.2012)

Salienta-se que cada processo deve ser examinado pelo Magistrado de 
forma minuciosa, devendo as provas servirem para evidenciar a realidade dos 
fatos. Assim, por meio delas o juiz analisará se o pai de criação realmente man-
teve afeto e se o criava considerando-o realmente como filho, já que, em mo-
mento algum, este, enquanto vivo, preocupou-se em formalizar a adoção, ou, 
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antes de vir a falecer, preocupou-se em declarar a filiação em testamento. Dian-
te desses fatos, torna-se difícil o reconhecimento de tal filiação, uma vez que se 
enseja dúvidas se esse era o desejo do falecido.

3.3 adoção judicial bilateral

A adoção, para Maria Helena Diniz, 

é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém 
estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consan-
guíneo ou afim, vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família na con-
dição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. (Diniz, 2005, p. 484)

Conforme entendimento do caput do art. 1.626 do Código Civil33, o ado-
tado é equiparado a um filho biológico, produzindo vínculo de parentesco com 
a família do adotante.

Conforme Waldyr Grisard Filho, 

o adotado adquire os mesmos direitos e obrigações de qualquer filho: nome, 
parentesco, alimentos e sucessão. Na contramão, também correspondem ao 
adotado os deveres de respeito e de obediência. Os pais, por sua vez, têm os 
deveres de guarda, criação, educação e fiscalização. (Grisard, 2001, p. 473)

A adoção tornara-se irrevogável após o averbamento do registro civil de 
nascimento, conforme exposta na lei34.

3.4 adoção unilateral

O parágrafo único do art. 1.626 do Código Civil35 e o § 1º do art. 41 da 
Lei nº 8.069/199036 asseguram a modalidade de adoção unilateral, contem-
plando a adoção realizada pelo padrasto ou madrasta em face do filho/a da/o 
companheiro/a, desde que tenha estabelecido laços de socioafetividade em am-
bos. O processo é feito consensualmente entre todas as partes, do qual é desne-

33 Art. 1.626 do Código Civil: “A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo 
com os pais e parentes consanguíneos, salvo quanto aos impedimentos para o casamento”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 nov. 2012.

34 Art. 48 da Lei nº 8.069/1990: “A adoção é irrevogável”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 13 nov. 2012.

35 Parágrafo único do art. 1.626 do Código Civil: “Se um dos cônjuges ou companheiros adota o filho do outro, 
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante e os respectivos 
parentes”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14 
nov. 2012.

36 § 1º do art. 41 da Lei nº 8.069/1990: “Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-
se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes”. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
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cessário o período de convivência37 entre a criança ou adolescente e a mãe/pai 
socioafetivo/adotante, tornando o trâmite processual mais célere, comparado 
com a adoção bilateral.

O Juiz de Direito Carlos Eduardo Pacchi conceitua a adoção unilateral 
como:

[...] Não há como se negar, na sociedade brasileira, a existência de um sem-
-número de crianças e adolescentes, em cujos assentos de nascimento cons-
tam apenas o nome das mães. Muitos outros, também, em que, existentes os 
nomes dos pais, estes não têm vínculos com as mães e deixam de exercer os 
direitos e deveres do pátrio poder, gerando verdadeiro abandono. Estas mães 
acabam se casando ou mesmo mantendo relação concubinária com outros 
homens, gerando filhos comuns. Como ficaria a situação daquelas primeiras 
no âmbito deste núcleo familiar? Hoje, por força da inovação do ECA, aquela 
situação de fato, em que o marido ou concubino da mãe exerce o papel de 
pai, pode-se tornar de direito, ante a possibilidade de ser concedida a ado-
ção. É a chamada adoção unilateral. (Pacchi, 2003, p. 172)

Assim, quando no registro de nascimento da criança ou do adolescente 
constar apenas o nome da mãe biológica, a adoção unilateral será ainda mais 
rápida porque não haverá necessidade de anular o registro para trocar o nome 
do pai biológico pelo nome do padrasto.

3.5 inseminação artificial heteróloga

Ocorre a inseminação artificial heteróloga quando um terceiro desco-
nhecido doa o esperma possibilitando que o casal possa ter filhos. É caracteri-
zada como uma filiação não biológica, pois a criança terá um registro civil de 
nascimento onde não retratará a verdade genética, e o marido possivelmente 
terá uma relação paterno-filial com a criança ou adolescente, podendo o víncu-
lo transformar-se em uma paternidade socioafetiva com o tempo.

Esse tipo de filiação possui amparo no Código Civil no seu art. 1.59738. 
E, conforme Sílvio de Salvo Venosa, “a inseminação heteróloga aplica-se prin-
cipalmente nos casos de esterilidade do marido, incompatibilidade do fator Rh, 
moléstias graves transmissíveis pelo marido” (Venosa, 2005, p. 364). Entretanto, 

37 § 1º do art. 46 da Lei nº 12.010/2009: “O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já 
estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 
conveniência da constituição do vínculo”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12010.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.

38 Art. 1.597 do Código Civil: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: [...] V – havidos 
por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido”. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
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a lei não exige que o indivíduo exponha o motivo que está optando por essa 
modalidade de fecundação.

A futura paternidade não poderá ser impugnada, visto que o pai socioafe-
tivo permitiu a aplicação do sêmen de um estranho, requisito fundamental para 
a fecundação conforme parte do inciso V do art. 1.597 do Código Civil39. Logo, 
houve um consentimento sem erro, não podendo o marido posteriormente con-
testar a paternidade, tornando-se a filiação irrevogável.

4 ANÁLISE DE CASOS DA PREPONDERÂNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM FACE DA 
PATERNIDADE BIOLÓgICA

A partir da análise jurisprudencial40, serão verificados os fundamentos 
normativos que embasam a fundamentação dos acórdãos, e, dessa forma, será 
demonstrada a preponderância da paternidade socioafetiva em detrimento da 
paternidade biológica, não apenas do Tribunal sul-rio-grandense, mas também 
de outros Tribunais41 que adotam essa forma legal de paternidade42.

4.1 jurisPrudência do filho de criação

A seção destina-se a mostrar, por meio de dois julgados, o reconheci-
mento da filiação baseada no afeto, post mortem, dos filhos de criação.

Apelação cível e agravo retido. Ação declaratória de filiação socioafetiva. 
Cerceamento de defesa inocorrente. Violação ao princípio da identidade fí-
sica do juiz. Inocorrência. Possibilidade jurídica do pedido. Posse de estado 
de filho configurada. Reforma parcial da sentença para reconhecer a pater-
nidade consubstanciada na socioafetividade. [...] 3. Possibilidade jurídica 
do pedido de declaração de paternidade socioafetiva. Fundamentação con-
substanciada em doutrina e precedentes jurisprudenciais. 4. Os autores com-
provaram a posse do estado de filho em relação ao falecido mediante prova 
documental vasta e também testemunhal que dão conta da presença de seus 
elementos caracterizadores, quais sejam, nome, trato e fama. Agravo retido 

39 Inciso V do art. 1.597 do Código Civil: “[...] desde que tenha prévia autorização do marido”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.

40 Foram utilizadas 13 jurisprudências no decorrer da elaboração do artigo: 8 no capítulo de análise de casos e 
5 no restante do trabalho.

41 Serão abordadas, neste capítulo, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, duas 
jurisprudências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, duas jurisprudências do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, um recurso especial do Distrito Federal, uma jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe e um recurso especial de São Paulo.

42 O objetivo de colocar jurisprudência de outros Tribunais é demonstrar a preponderância da filiação afetiva em 
face da biológica nos demais lugares do mundo, evidenciando o meu tema.
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desprovido e no mérito, por maioria, deram provimento a apelação. (TJRS, 
AC 70049187438, 8ª C.Cív., Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, J. 06.09.2012)

É retratado o caso de dois filhos de criação que ajuizaram uma ação 
para reconhecer a filiação socioafetiva e assim garantir a herança e o nome 
da família afetiva. A sentença julgou parcialmente procedente, e reconheceu a 
maternidade socioafetiva, decretando a adoção dos dois filhos de criação em 
desfavor de Heloísa (mãe). Por conseguinte, propuseram recurso de apelação, a 
fim de que seja reconhecida a paternidade também.

Necessitou que comprovassem os requisitos caracterizadores da paterni-
dade socioafetiva. O nóminis, como visto anteriormente no trabalho, pode ser 
dispensado, pois o filho de criação contém o nome no registro civil diverso da 
família afetiva.

Foram acostadas nos autos dezenas de fotografias; dentre as anexadas, 
encontram-se fotos do baile de quinze anos da filha de criação. No convite, 
existe a indicação “Sílvia Regina G, filha de: Silvio G. e Heloísa G.”.

Também estavam no processo fotos do casamento de Sílvia em que o seu 
pai de criação a conduziu ao altar da igreja. Além disso, havia fotos da formatu-
ra em Administração – curso superior proporcionado pelo pai afetivo e cartões 
de dia das mães e do dia dos pais.

É visivelmente constatado, nesse caso, que o auxílio não foi apenas ma-
terial, pois constatou-se o afeto, o carinho, e que os dois filhos não biológicos 
eram considerados como membros da família. Não houve dúvida de que Silvio 
ofereceu o mesmo amor e as mesmas condições de crescimento dos filhos bio-
lógicos para os filhos não biológicos.

Nesse sentido, foi provido o apelo, reconhecendo a filiação socioafetiva 
dos dois filhos de criação, e assim gerando efeitos registrais e patrimoniais. Foi 
averiguado que o tratamento do pai afetivo aos filhos de criação era o mesmo 
que para os filhos biológicos. Era incontestável que os dois eram e são identifi-
cados no meio social como filhos “adotivos” do casal.

Segue-se outra decisão post mortem do reconhecimento dos filhos de 
criação, porém frente ao direito de recebimento do seguro DPVAT43 diante da 
autenticação da filiação:

43 A sigla DPVAT significa: Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Disponível em: 
<http://www.abrambrasil.org.br/dicas_dpvat.html>. Acesso em: 30 maio 2013.
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Apelação cível. Ação declaratória de filiação socioafetiva. Pagamento do se-
guro DPVAT. Possibilidade. Com o advento da Constituição Federal, que 
prima pela dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Esta-
do de Direito, tornaram-se equivalentes os laços de afeto e de sangue, sendo 
possível o pagamento de seguro DPVAT diante do reconhecimento da filia-
ção socioafetiva entre vítima e enteada. Recurso conhecido e provido. Ven-
cido o vogal. (TJMG, AC 1.0384.08.071230-8/001, 3ª C.Cív., Relª Albergaria 
Costa, J. 09.02.2012)

A autora pleiteia o reconhecimento da filiação socioafetiva a fim de que 
lhe seja paga a indenização do seguro DPVAT por morte da mãe de criação. A 
lei do DPVAT beneficia, em caso de morte, o cônjuge, porém este já era fale-
cido quando ocorreu o acidente automobilístico, e, na falta do marido, quem 
resulta contemplado é o herdeiro legal. Contudo, a apelante pleiteia o reco-
nhecimento da maternidade socioafetiva para assim ganhar o deferimento do 
pagamento do seguro.

No caso em tela, a mãe de criação é a madrasta que a criou desde os dois 
anos de idade, e, após o falecimento do marido, permaneceu cuidando sozinha 
da menor.

Diante de todas as provas, conseguiu-se comprovar os dois requisitos 
para a socioafetividade: o tratamento e a fama. Uma das provas acostada nos 
autos aponta que quem efetuou o pagamento de todas as despesas da funerária 
foi a filha de criação; assim, por todo o exposto, foi reconhecida a filiação base-
ada no afeto e a seguradora foi condenada a pagar o seguro.

4.2 jurisPrudência da “adoção à brasileira”

Nos julgados abaixo, consegue-se concluir que o exame de DNA não 
pode ser prova absoluta para a desconstituição da filiação:

Apelação cível. Família. Negatória de paternidade. Embora o exame de DNA 
tenha excluído a paternidade biológica, é necessária a produção de prova 
pericial e testemunhal para que se comprove a existência ou não de paterni-
dade socioafetiva. Sentença que se mostra precipitada ao julgar improceden-
te a ação sem a produção de tais provas. Sentença desconstituída, de ofício, 
prejudicada a apelação. (TJRS, AC 70037435484, 7ª C.Cív., Rel. Roberto 
Carvalho Fraga, J. 26.01.2011)

Essa ementa é uma demonstração nítida que atualmente há a preponde-
rância da paternidade socioafetiva em face da biológica. Mesmo com o resul-
tado negativo do exame de DNA, a exclusão da paternidade necessita verificar 
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a existência de afeto entre as partes, para só então desconstituir o assento de 
nascimento.

O Superior Tribunal de Justiça, em 2008, na decisão REsp 1.003.628/
DF44, já mantinha o mesmo entendimento da decisão acima (2011), do qual o 
exame de DNA não pode ser a única prova para a anulação do registro e por 
assim a desconstituindo da filiação.

O julgado a seguir demonstra que, se constatado o afeto entre o pai regis-
tral e a criança ou adolescente, irá ser preservado o vínculo, devido ao melhor 
interesse da criança e do adolescente em questão.

Direito civil e processual civil. Ação negatória de paternidade. Exame de 
DNA. Incompatibilidade de perfil genético. Paternidade socioafetiva cons-
tatada. Inexistência de erro ou falsidade do registro. Preponderância sobre o 
vínculo biológico. 1. Demonstrada a paternidade socioafetiva, bem como a 
inexistência de erro ou falsidade do registro civil, o vínculo afetivo formado 
entre o autor e a filha, hoje com 21 (vinte e um) anos, não deve ser despreza-
do, em razão de resultado negativo do perfil genético entre as partes. 2. Dei-
xando a parte de impugnar a tempo e modo oportunos o parecer técnico do 
Serviço Psicossocial Forense, tem-se por configurada a preclusão. Recurso 
conhecido e não provido. Vencido o vogal. (TJDFT, AC 2006071007506-8, 
3ª T.Cív., Relª Nídia Corrêa Lima, J. 18.03.2012)

Trata-se de uma apelação interposta pelo pai registral contra sentença 
que julgou improcedente o pedido de ação de negatória de paternidade visando 
à anulação do registro civil.

O laudo pericial afastou a paternidade biológica e o apelante requereu a 
reforma da sentença baseado no resultado do exame de DNA e sustentando a 
falsidade inserida na certidão de nascimento.

A Ministra Nancy Andrigui, ao longo do Recurso Especial nº 833712/RS45,  
destaca, sobre a “adoção à brasileira”, que:

[...] Cinge-se a controvérsia a saber qual a paternidade/maternidade que 
deve prevalecer quando conflitantes: a biológica ou a socioafetiva. Tendo 
sido julgado procedente o pedido investigatório, foi este reformado em grau 
de apelação, por considerar o Tribunal Estadual que, em se tratando de “ado-
ção à brasileira”, “a verdade socioafetiva se sobrepõe à verdade genética”.

44 REsp 1003628/DF, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrigui, J. 14.10.2008, DJe 10.12.2008.

45 REsp 833712/RS, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrigui, J. 17.05.2007, DJ 04.06.2007, p. 347.
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Então, conforme aludido pela Ministra, com base na socioafetividade 
comprovada nos autos pelo laudo psicossocial forense (em casos em que o pai 
ou mãe socioafetiva está viva) e demais provas testemunhais ou materiais ao 
longo do processo, deverá prevalecer a paternidade socioafetiva em face da 
biológica.

Foi negado o apelo, pelo fato de que foram 15 anos de convívio entre 
o pai registral, ora socioafetivo, e a filha não biológica. E, durante todos esses 
longos anos, foi construída uma relação paterno-filial.

No REsp 1.000.356/SP46, é retratado o caso em que uma irmã ajuizou 
uma ação de anulação de registro de nascimento em face da outra irmã, ar-
guindo de falsidade ideológica cometida pela falecida mãe, que registrou a ré, 
recém-nascida de outrem, como sua (“adoção à brasileira”). Cumpre salientar 
que a autora alegou que foi uma “fraude aos direitos dos filhos legítimos”.

No presente caso, entende-se por uma situação de fato, consolidada por 
quinze anos a socioafetividade. Observa-se que, em todo esse lapso temporal, 
a de cujus não demonstrou nenhum designo em desconstituir a relação e muito 
menos a filha adotiva sem os moldes legais.

Descabe totalmente a pretensão de um terceiro, que, nesse caso, a filha 
biológica, ora irmã da ré, de querer anular o registro de nascimento dela, com 
um único cunho, o patrimonial em relação à herança da mãe.

As seguintes decisões são no sentido de um ajuizamento fundado em 
arrependimento em ter efetuado o registro de um filho não biológico. A decisão 
é proposta em decorrência de uma dissolução de união estável ou um divórcio 
com a ex-mulher, ou muitas vezes é ajuizado no sentido de considerar injusto 
o dever de prestação de alimentos:

Civil. Processual civil. Negatória de paternidade. Anulação de registro civil 
onde consta nome de quem não é pai biológico. Ausência de demonstração 
de erro. Presunção de autenticidade do registro civil (art. 1.604 do CC). Exis-
tência de paternidade socioafetiva. Verdade registral que prevalece sobre a 
verdade biológica. Sentença mantida. [...] 3. Se o autor registrou as requeridas 
como filhas, sabendo que não era o pai biológico, estabeleceu uma filiação 
socioafetiva, que produz os mesmos efeitos que a adoção – ato irrevogável 
–, vez que inexiste vício material ou formal a ensejar a sua desconstituição.  
4. A desconstituição do registro civil de uma relação já consolidada no tem-
po acarretará muito mais danos que benefícios aos envolvidos. É o afeto 
perdendo espaço para critérios meramente biológicos. A desconstituição em 

46 REsp 1.000356/SP, 3ª T., Min. Nancy Andrigui, J. 25.05.2010, DJe 07.06.2010.
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si não gera apenas a exoneração das obrigações alimentares e sucessórias, 
mas uma ruptura com todos os vínculos, com todo o histórico de vida e con-
dição social que nortearam uma realidade fática consolidada no tempo. 5. 
A Constituição Federal, ao abolir qualquer discriminação imposta aos filhos, 
independentemente da origem, elegeu como paradigma e fundamento da 
relação paterno/filial a afetividade. A diretriz perseguida é a estabilidade das 
relações de família. Uma vez constituída a posse de estado (filho/pai), há de 
se considerar as relações fáticas consolidadas no tempo, de modo a assegurar 
a concretização dos princípios do melhor interesse e da convivência familiar. 
6. Recurso improvido. (TJDFT, AC 20100310215204, 4ª T.Cív., Rel. Arnoldo 
Camanho de Assis, J. 08.08.2012)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pro-
vimento de um homem que requeria a anulação de registro das duas filhas ale-
gando não ser o pai biológico. O autor revela, na petição inicial do processo, 
que registrou as filhas de sua mulher sabendo não ser suas. Além disso, antes 
de sua mulher engravidar, o autor já tinha realizado a cirurgia de vasectomia, 
sendo que, no momento da gravidez, estavam separados de fato. Afirmou que 
registrou as crianças a fim de resguardar o casamento.

No entanto, em anos, o marido ajudou a mulher na gravidez, participou 
da vida das filhas, deu lar, comida e, através do laudo psicossocial, foram con-
firmados todos os requisitos da paternidade socioafetiva.

O apelante afirmou que “sempre cuidou das crianças como se fosse pai; 
que era chamado de pai pelas menores; [...] que ainda tem afeto pelas crianças, 
mas não considera justo pagar pensão para as menores, já que não é pai” (fl. 51 
do processo).

Dessa forma, não pode um pai registral e também socioafetivo, em de-
corrência de uma dissolução de casamento, querer anular um registro de nasci-
mento do qual ocorreu de forma voluntária e consciente de que não era o pai 
biológico, simplesmente para se eximir da obrigação de prestar alimentos.

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, na Apela-
ção Cível nº 8905/201047, negou o provimento a um pai registral e socioafetivo 
que conviveu com a criança ou adolescente por mais de 7 anos sabendo não ser 
o pai biológico, devido à realização de uma cirurgia de vasectomia. Pelo fato de 
que o reconhecimento voluntário da paternidade é irrevogável, não pode o pai 
socioafetivo arrepender-se posteriormente do ato.

47 TJSE, AC 8905/2010/Siriri, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, J. 12.04.2011.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual Código Civil não reconheceu expressamente a socioafetividade 
na legislação que regula o direito de família, porém, para a solução do litígio, 
é realizada uma interpretação dos dispositivos do Código Civil de 2002, à luz 
da Constituição Federal de 1988 e, principalmente, com a influência direta dos 
princípios que envolvem o tema.

Como visto ao longo do trabalho, em decorrência das transformações no 
direito de família, especialmente no paradigma envolvendo a relação paterno-
-filial, a paternidade socioafetiva deve ser digna de amparo no nosso ordena-
mento jurídico, a fim de resguardar as relações parentais não biológicas que 
consistem no afeto.

Repriso que a “adoção à brasileira”, o filho de criação, a adoção judicial 
bilateral, a adoção judicial unilateral e o filho nascido por inseminação artifi-
cial heteróloga compõem as espécies de filiações não biológicas. Essas relações 
poderão, futuramente, tornar-se socioafetivas em decorrência do afeto e a con-
vivência com a criança ou adolescente.

Além disso, na “adoção à brasileira”, na adoção judicial bilateral e na in-
seminação artificial heteróloga, há no registro civil de nascimento apenas uma 
situação jurídica consolidada, e não a configuração da socioafetividade. Porém, 
na adoção unilateral, só existirá a situação jurídica do registro civil de nasci-
mento se houver a socioafetividade comprovada anteriormente.

Todavia, nós nos perguntamos, quando pensamos nos filhos de criação, 
acerca do seguinte questionamento: por que o pai supostamente afetivo, en-
quanto vivo, não regularizou a situação jurídica do filho de criação, principal-
mente para resguardar os direitos sucessórios?

Uma das respostas imaginadas é que alguns indivíduos possuem inse-
gurança jurídica para proceder com a regularização da adoção dos filhos de 
criação. Por isso, talvez, o reconhecimento nesses casos normalmente ocorre 
quando o pai ou mãe de criação vêm a falecer, não havendo direito a herança, 
e fazendo os filhos afetivos ingressarem com uma ação de reconhecimento da 
paternidade socioafetiva.

Na “adoção à brasileira”, a situação que acontece com frequência é que, 
após o rompimento do casamento, ou da união estável, o pai registral48 ingressa 

48  Nesse caso, o pai registral não é o pai biológico. Pai registral # pai afetivo # pai biológico. Nos últimos anos, 
o conceito de família vem se modificando, e um dos fatores que contribuíram na construção de uma nova 
visão no âmbito da família é o princípio da afetividade, que foi adotado pela Constituição Federal de 1988. 
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no Judiciário pedindo o exame de DNA juntamente com a anulação do registro 
de nascimento em decorrência de um pedido de pensão alimentícia recebido, 
ou seja, muitas vezes ele já sabia que não era o pai biológico ou desconfiava 
da situação. E, principalmente nesse caso, se for constatado o afeto entre o pai 
registral e a criança ou adolescente, a filiação afetiva será preponderante em 
face da filiação biológica, devido ao melhor interesse da criança. Não poderá 
anular um registro em face de um arrependimento, porque o ato foi voluntário. 
A “adoção à brasileira” é considerada irrevogável porque o que importa é o 
interesse em questão do filho, e não do pai registral.

Com efeito, a legislação especial que regula as relações de família foi 
omissa no sentido de respaldar segurança jurídica aos filhos não biológicos. 
Contudo, atualmente, é pacífico na jurisprudência que, se comprovada a afeti-
vidade, existirá a preponderância da filiação socioafetiva em face da biológica.

Dessa maneira, é necessário examinar cada caso para que fique evidente, 
ao longo do processo judicial, a relação de filiação baseada no afeto, de tal for-
ma que seja possibilitado ao Magistrado dar a procedência ou a improcedência 
do pedido.

Ante o exposto, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio 
da igualdade, o princípio da solidariedade familiar, o princípio da liberdade, o 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e, por último e mais 
importante, o princípio da afetividade são alicerces da filiação socioafetiva por-
que fundamentam a socioafetividade, fazendo com que o legislador aplique-os 
a favor das verdadeiras mães e pais, àqueles que educam, criam, dão amor, 
mesmo não possuindo um vínculo biológico.
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RESUMO: Nos últimos tempos, o instituto da família encontra-se em constante mutação e, frente 
às novas perspectivas da família, cabe ao ordenamento jurídico encontrar soluções para atender aos 
novos arranjos familiares. Nesse sentido, este artigo trata da possibilidade jurídica do reconhecimen-
to da multiparentalidade, que é a possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai/mãe ao mesmo 
tempo, em razão da coexistência da paternidade biológica e socioafetiva, com enfoque nas decisões 
jurisprudenciais acerca deste instituto, da possibilidade de inclusão do nome dos pais/mães no regis-
tro de nascimento e dos efeitos decorrentes de tal reconhecimento.
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ABSTRACT: In recent times the family institute lies in changing and finds, in the face of new prospects 
family, it is the legal system solutions to meet the new family arrangements. Accordingly, this article 
deals with the possibility of legal recognition of multiparenthood, which is the ability of a person to 
have more of a father/mother at the same time, due to the coexistence of the biological and socio-
-affective paternity, focusing on jurisprudence about this institute, the possibility of including the 
name of the fathers/mothers in the birth registry and the effects of such recognition. This recognition 
of multiple paternity is not an invention of jurisprudence, but rather, a solution found by the judge to 
shape new trends in family law.
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INTRODUÇÃO

Ultimamente o que tem sido discutido no ramo do direito de família, no 
tocante à paternidade e a filiação, são os novos tipos de paternidade que se 
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constituíram ao longo dos tempos e a questão do reconhecimento dessas pater-
nidades pelo ordenamento jurídico.

Tem-se visto que a família deixou ser formada apenas por aqueles com-
ponentes tidos como base ideológica da família na idade antiga, quais sejam, 
pai, mãe e filhos. E o patriarcalismo predominante na antiguidade foi totalmente 
excluído.

Na atualidade, veem-se vários tipos de famílias serem formadas (famílias 
que se constituem independente do casamento, formadas por apenas um geni-
tor e sua prole, por pessoas do mesmo sexo e calcadas não só por laços jurídicos 
e biológicos, mas também por laços de afeto) e serem amplamente amparadas 
pelo ordenamento jurídico.

A família agora passou a ser um instrumento de realização pessoal, e não 
um fim em si mesmo.

Quando da vigência do Código Civil de 1916, havia o predomínio da 
verdade jurídica, que é a paternidade registral. Com o passar dos tempos, os 
avanços tecnológicos fizeram com que se chegasse à verdade biológica, com o 
surgimento do exame de DNA. No estágio atual, predomina a verdade afetiva, 
os laços de amor que unem as pessoas é o fator predominante para a caracteri-
zação da família da atualidade.

A verdade jurídica e a biológica continuam a existir; contudo, há uma 
tendência de se privilegiar a verdade sociológica.

Frente a esses novos arranjos familiares, surgem questões delicadas acer-
ca de qual tipo de verdade deve prevalecer. A doutrina e a jurisprudência, por 
muitas vezes, vêm entendendo que a paternidade socioafetiva sobrepõe-se à 
paternidade biológica; contudo, passou-se a questionar se não seria possível 
o reconhecimento simultâneo da existência desses dois tipos de paternidades 
(biológica e afetiva), e, nesse sentido, alguns juristas estão entendendo que, em 
alguns casos, há a possibilidade de coexistência da paternidade socioafetiva 
com a paternidade biológica, reconhecendo-se, assim, a múltipla paternidade, 
que é geradora de inúmeros efeitos, inclusive o registral.

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é identificar a possibilidade 
do reconhecimento simultâneo da paternidade socioafetiva e da paternidade 
biológica e analisar os efeitos decorrentes deste instituto.

A problemática a ser respondida é se há a possibilidade de existência 
concomitante da paternidade biológica com a paternidade socioafetiva em re-
lação ao mesmo filho, gerando inúmeros efeitos, como alimentos, sucessões, 
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guarda etc., e o registral, que é um dos efeitos mais importantes do reconheci-
mento da multiparentalidade.

A metodologia utilizada na pesquisa é a dedutiva, com estudo bibliográ-
fico e descritivo, de teor quantitativo.

Os resultados da pesquisa estão dispostos em três capítulos. O primeiro 
capítulo trata da evolução da família, traçando uma linha do tempo do modo 
de vida das pessoas no seio familiar, da era primitiva aos dias atuais. O citado 
capítulo traz a forma como as pessoas se relacionavam entre si, de como era o 
casamento e o instituto da filiação em cada era da história.

O segundo capítulo traz informações acerca da paternidade e filiação, 
conceituando, traçando um histórico de como era esse instituto no decorrer 
das eras históricas e demonstrando os tipos de paternidades existentes e suas 
diferenças.

O terceiro capítulo discorre sobre a possibilidade de reconhecimento 
da multiparentalidade, trazendo a possibilidade registral e todos os efeitos (ali-
mentar, sucessões, parentais, guarda, direito de visitas etc.) decorrentes desse 
reconhecimento.

As considerações finais apresentam os pontos conclusivos da pesquisa, 
tratando acerca dos resultados atingidos.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA

Conceituar família é por muitos doutrinadores um trabalho árduo, pois 
o conceito de família abarca diversas acepções, critérios, espécies e caracteres 
(Diniz, 2007, p. 15-16), porém outros consideram uma tarefa simples. Para es-
tes, a família é a união de pessoas por laços conjugais ou de parentesco, sendo 
tal conceito, simplificado, também o adotado pelo atual Código Civil (Venosa, 
2007, p. 01).

Diversos conceitos de família são difundidos e comungados pelos dou-
trinadores, mas, para entender a fundo o que verdadeiramente venha a ser a 
família, faz-se necessário entender a família desde os primórdios.

Acerca do molde familiar das primeiras civilizações, descreve o dou-
trinador Sílvio de Salvo Venosa que, nessa época, a família era uma entidade 
ampla e hierarquizada. No início da era primitiva, a família não se assentava 
em relações individuais; era pautada na endogamia, em que todos os membros 
da tribo mantinham relações sexuais entre si. Por tal fato, nessa época a família 
tinha caráter matriarcal, haja vista que a mãe era sempre conhecida e o pai não; 
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porém, com o passar dos tempos, as tribos foram se estruturando e seus mem-
bros foram se delimitando, passando a existir as relações individuais e a família 
virou uma organização monogâmica (Venosa, 2007, p. 03).

Já na era romana e grega, a família era patriarcal e essencialmente pauta-
da nos dogmas religiosos, “era resultante da união através do casamento entre 
um homem e uma mulher, com a finalidade de constituir sua prole e educá-
-los” (Araújo, 2008, p. 01). Os casais se uniam sem nenhuma relação de afeto, 
toda órbita do casamento girava em torno da religião e era o homem quem 
comandava durante toda a vida o casamento e toda a família. Vê-se, assim, que 
era proibida a união de pessoas sem o casamento, sendo ele essencial para a 
formação da família deste período.

O casamento nesta época tinha por finalidade a procriação, para que o 
culto aos mortos continuasse, pois acreditavam que o homem, só após a morte, 
através dos banquetes oferecidos pelos vivos, tornava-se uma pessoa feliz e 
divina. O casamento e os filhos eram havidos para o fim de perpetuar a família, 
através da religião, por isso não bastava só ter filhos: os filhos deveriam ser fru-
tos do casamento religioso, vendo-se, assim, que havia nesta época discrimina-
ção entre os filhos legítimos, que eram os frutos do casamento, e os ilegítimos, 
que eram os filhos tidos como bastardos (Coulanges, 1961, p. 69-73).

Igualmente, havia discriminação entre os filhos homens e mulheres. 
Para os gregos e romanos, somente o filho homem perpetuaria a família. Tam-
bém eram a favor do divórcio, caso a mulher fosse estéril, pois o casamento 
tinha a finalidade de dar frutos para que o culto aos antepassados continuasse  
(Coulanges, 1961, p. 74-76).

Como se vê, nesta época, “a família era considerada como um grupo de 
pessoas sob o mesmo lar que invocavam os mesmos antepassados” (Venosa, 
2007, p. 04). Nesse mesmo sentido, Nogueira considera que “a família era mais 
uma associação religiosa do que uma associação natural” (Nogueira, 2008,  
p. 112), e Coulanges afirmava ser a religião o princípio constitutivo da família 
desta época (Coulanges, 1961, p. 56).

Com o advento da era Canônica, a família permaneceu essencialmente 
patriarcal; contudo, o pater poder deixou de ser absoluto. A família continuou 
recebendo forte influência religiosa, porém, agora, sofria interferência cristã. 
Nessa época, a Igreja Católica era quem ditava todas as regras, todos eram sub-
missos às normas da Igreja.

A família, para os canonistas, só se formava a partir do casamento; era 
vedada a união de pessoas sem a benção do casamento. Ademais, no dizer de 
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Carlos Alberto Gonçalves, “os canonistas se opuseram à dissolução do vínculo, 
pois consideravam o casamento um sacramento, não podendo os homens dis-
solver a união realizada por Deus” (Gonçalves, 2011, p. 32). Vê-se, assim, que 
o casamento era algo que deveria perdurar por toda a vida.

No século XVIII, a Revolução Industrial veio para modificar toda a socie-
dade, inclusive a base familiar. Nessa transição da vida agrária para a industrial, 
as transformações foram imensas no seio familiar; primeiramente a família dei-
xou de ter fins econômicos e de produção, o patriarcalismo perdeu forças e a 
mulher foi, aos poucos, ganhando espaço. No dizer de Sílvio de Salvo Venosa, 
“a família deixa de ser uma unidade de produção na qual todos trabalhavam 
sob a autoridade de um chefe. O homem vai para a fábrica e a mulher lança-se 
no mercado de trabalho” (Venosa, 2007, p. 05).

Após a Revolução Industrial, todo o mundo ganhou nova roupagem e os 
avanços alcançaram também a família. Via de regra, em essência, a família per-
maneceu a mesma; contudo, o que se alterou foi a sua finalidade, composição 
e o papel de seus integrantes (Venosa, 2007, p. 05).

Agora a mulher trabalhava fora, também ajudava nas despesas orçamen-
tárias, então também tinha autoridade sob os filhos e toda a casa. O pater poder 
ficou de lado, o poder passou a ser familiar, ou seja, pertencia a ambos os côn-
juges. Contudo, com esses avanços, o casamento se fragilizou, surgiu o instituto 
do divórcio, e as uniões livres se tornaram mais frequentes e, assim, aquele 
velho conceito de família foi mudando, uma vez que a ordem social era outra, 
como bem lembra o doutrinador Silvio de Salvo Venosa:

Os conflitos sociais gerados pela nova posição social dos cônjuges, as pres-
sões econômicas, a desatenção e o desgaste das religiões tradicionais fazem 
aumentar o número de divórcios. As uniões sem casamento passaram a ser 
aceitas pela sociedade e pela legislação. A unidade familiar, sob o prisma so-
cial e jurídico, não mais tem como baluarte exclusivo o matrimonio. A nova 
família estrutura-se independente de núpcias. (Venosa, 2007, p. 06)

No Brasil, o Código Civil de 1916, apesar de ter entrado em vigor no sé-
culo XX, trouxe ideias defasadas do século XIX e, assim como todos os Códigos 
elaborados a partir do século XIX, recebeu grande influência da era romana, 
grega e canônica. A família continuou patriarcal e fortemente influenciada pela 
Igreja (Venosa, 2007, p. 06).

O Código Civil de 1916 entrou em vigor após grandes mudanças na fa-
mília no mundo a fora; contudo, ele permaneceu extremamente moralista, res-
peitando antigos dogmas concernentes à família, concedendo ao homem todo 
poder referente à família e ao casamento. Homem e mulher tinham tratamento 
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diferenciado e possuíam direitos e deveres distintos; não havia igualdade entre 
os filhos, sendo clara a discriminação daqueles havidos fora do casamento. O 
código Civil de 1916 assim visava apenas proteger a família legítima que era 
aquela formada pelo casamento, e regulava apenas de forma indireta a família 
ilegítima, sempre mantendo o intuito de fortalecer o matrimônio. Esse Código, 
“em momento algum, se preocupou com o direito a filiação havida fora do 
casamento e com as uniões sem matrimônio, em um Brasil cuja maioria da po-
pulação encontrava-se nesta situação” (Venosa, 2007, p. 06).

Contudo, com o avançar dos tempos,

a evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e sociais 
do século XX e o fenômeno da globalização provocaram mudanças profun-
das na estrutura da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo. 
(Gonçalves, 2011, p. 22)

E a modernidade, que já tinha ganhado amplitude e atingido a família 
mundo a fora, começa a chegar ao Brasil. Os Tribunais do País passaram a dar 
decisões nunca vistas e a jurisprudência foi evoluindo, atingindo campos que o 
antigo Código Civil não protegia.

Carlos Alberto Gonçalves lembra que,

ao longo do século XX, as transformações sociais foram gerando uma sequ-
ência de normas que alteraram, gradativamente, a feição do direito de famí-
lia brasileiro, culminando com o advento da Constituição Federal de 1988. 
(Gonçalves, 2011, p. 29-30)

A nova Constituição veio refletir o espírito contemporâneo da época e 
tutelar direitos, deveres e conceitos, ora esquecidos e não atingidos pelo con-
servador Código Civil de 1916. A nova Constituição trouxe consigo novos ele-
mentos que passaram a fazer parte da nova relação familiar.

A Constituição de 1988 alargou o conceito de família, considerando não 
só as relações advindas do matrimônio, como também as uniões estáveis e a 
família monoparental, que é aquela formada por um só genitor e sua prole  
(Gonçalves, 2011, p. 25). Com esse novo conceito, segundo Maria Helena  
Diniz,

passou-se a vislumbrar na família uma possibilidade de convivência, marca-
da pelo afeto e pelo amor, fundada não apenas no casamento, mas também 
no companheirismo, na adoção e na monoparentalidade. É ela o núcleo ide-
al do pleno desenvolvimento da pessoa. É o instrumento para a realização 
integral do ser humano. (Diniz, 2007, p. 13)
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Contrapondo o Código Civil de 1916, ainda vigente à época da promul-
gação da Constituição de 1988, esta igualou os direitos e deveres do homem e 
da mulher, afastando definitivamente o pátrio poder, agora denominado poder 
familiar, o qual passou a pertencer ao homem e à mulher, devendo as decisões 
com relação aos filhos e ao casamento ser tomadas de comum acordo entre 
eles, passando ambos os cônjuges a ser responsáveis pela família.

A nova Constituição também igualou os filhos, passando a não mais exis-
tir a distinção trazida pelo Código Civil de 1916 acerca dos filhos, legítimos e 
ilegítimos. Todos passaram a ter os mesmos direitos, independentemente de 
serem legítimos, naturais ou adotivos (Diniz, 2007, p. 21).

A Carta Magna de 1988 possibilitou, também, a dissolução da sociedade 
conjugal, independentemente de culpa, trouxe a necessidade do planejamento 
familiar e a possibilidade da intervenção do Estado no núcleo familiar, em casos 
específicos.

Em 2002, surge, então, o Novo Código Civil, que veio para regulamen-
tar as inovações trazidas pela Constituição de 1988. Esse novo Codex trouxe 
expressos os princípios basilares da família e, assim como a nova Constituição, 
alargou o conceito de família e, principalmente, reconheceu o afeto como o 
principal instituto formador da família moderna. Esse novo Código, como se vê,

procurou adaptar-se à evolução social e aos bons costumes, incorporando 
também as mudanças legislativas sobrevindas nas últimas décadas do século 
passado. Adveio, assim, com ampla e atualizada regulamentação dos aspec-
tos essenciais do direito de família. (Gonçalves, 2011, p. 21)

Foram inúmeras as inovações trazidas pelo novo diploma. Ele ampliou o 
conceito de família, regulamentando a união estável e a família monoparental 
como entidade familiar; reafirmou a igualdade entre os filhos, proibindo qual-
quer distinção entre eles; igualou os direitos e deveres dos cônjuges, deixando 
totalmente de existir o poder patriarcal, “dando a ambos os consortes um poder 
de decisão” (Diniz, 2007, p. 19); disciplinou a livre iniciativa do planejamento 
familiar; possibilitou a intervenção estatal no seio familiar, em casos específi-
cos de extrema necessidade; introduziu nova disciplina para a adoção, bem 
como possibilitou e facilitou o divórcio e a dissolução da sociedade conjugal  
(Gonçalves, 2011, p. 34-35).

Inúmeras continuam sendo as transformações na sociedade, e conse-
quentemente no seio familiar:

A evolução social ocorrida nas últimas décadas implicou alterações na con-
cepção tradicional de família. A partir da verificação de que o objetivo prin-
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cipal do casamento não mais é procriar, mas unir duas pessoas pelo afeto, 
podemos perceber o surgimento de novas formas de constituição de núcleos 
familiares. (Araújo, 2008, p. 13)

A família contemporânea agora é aquela calcada nos laços de afeto, ten-
do um novo enfoque pelo qual é identificada. Atualmente surgiram novos ele-
mentos para compor a relação familiar, estando em destaque os vínculos afeti-
vos que circundam sua formação. Hoje se vê uma supervalorização das famílias 
formadas a partir dos laços afetivos, que são as famílias eudonistas, homoafeti-
vas, monoparentais, socioafetivas e multiparentais (Gonçalves, 2011, p. 32-33).

2 FILIAÇÃO E PATERNIDADE

No sentido amplo, conceitua-se filiação como sendo a “relação de pa-
rentesco consanguíneo, que liga uma pessoa àquelas que a geraram, ou a re-
ceberam como se tivessem gerado” (Gonçalves apud Rodrigues, 2004, p. 297). 
E, em sentido estrito, “filiação é a relação jurídica que liga o filho a seus pais” 
(Gonçalves, 2011, p. 318).

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem a teoria da socioafetivi-
dade, teoria que aduz que as pessoas se relacionam não só pelos laços sanguí-
neos, mas também por laços de amor e afeto, sendo que, pelos defensores desta 
teoria, filiação é a relação existente entre pais e filhos, independentemente de 
parentesco sanguíneo (Luz, 2009, p. 162).

Como se vê, filiação é a relação que existe entre pais e filhos, sendo que 
essa relação pode ser natural, adotiva ou afetiva. E, quando essa relação é vista 
pelo lado dos pais em relação aos filhos, chama-se de paternidade ou materni-
dade, sendo que doutrina e jurisprudência utilizam o termo paternidade para 
evidenciar tanto a relação do pai quanto da mãe para com os filhos (Gonçalves, 
2011, p. 318).

2.1 evolução histórica

Na era primitiva, conhecia-se apenas a mãe, “a maternidade era sempre 
certa e a paternidade era sempre incerta” (Venosa, 2007, p. 207).

Na era antiga, a família era extremamente patriarcal, era o pater famílias 
quem detinha todo o poder sobre os filhos. Nesta época, era a religião que dita-
va todas as regras, e, por tal razão, havia discriminação entre os filhos legítimos 
e os bastardos, pois estes, mesmo sendo filhos naturais, não podiam continuar 
perpetuando a religião do pai e também não tinham direito a herança.
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Nesta época, a filiação, assim como todos os demais institutos da família, 
era regida pela religião e era constituída por laços de sangue e de culto, sen-
do que este último sobressaía. Por tal motivo, permitia àqueles que não eram 
agraciados com a dádiva de ser pai adotarem um filho, para que o culto não se 
extinguisse, vendo-se, assim, desde a antiguidade, a presença da filiação natural 
e adotiva (Coulanges, 1961, p. 72-80).

No século XVIII, o Estado passou a intervir nas relações interpessoais, 
passando, assim, a participar ativamente da formação da família. Com isso, os 
filhos passaram a pertencer, antes de tudo, ao Estado, como cidadãos, e só de-
pois é que eles pertenciam aos seus pais (Albinante, 2012, p. 46).

No Brasil, o Código Civil de 1916, como já foi dito alhures, entrou em 
vigor sob forte influência da era antiga, e, por tal motivo, fazia distinção en-
tre os filhos legítimos, que eram os resultantes do casamento; os legitimados e 
ilegítimos, que eram os oriundos das relações extramatrimoniais, subdivididos 
em: naturais (gerados entre pessoas sem impedimentos), espúrios (gerados por 
pessoas com impedimentos), adulterinos (gerados por pessoas casadas) e inces-
tuosos (gerados por parentes). Ressalta-se que os filhos considerados ilegítimos 
eram totalmente excluídos da tutela do Estado nesta época. Essas filiações eram 
consideradas biológicas e a adoção era considerada como filiação civil (Dias, 
2007, p. 479-480).

Na vigência do Código de 1916, pai era quem demonstrava as justas 
núpcias (pater is est quem nuptiae demonstrat), e presumia-se que o filho da 
mulher casada seria de seu marido (Venosa, 2007, p. 209). Portanto, sendo a 
mulher casada, não haveria a possibilidade de intentar ação negatória de pater-
nidade, pois se presumia ser pai o marido desta, e

a presunção, fundamentada no que usualmente ocorre, possuía um emba-
samento cultural e social, em prol da estabilidade da família, uma vez que 
impedia que se atribuísse prole adulterina à mulher casada. (Venosa, 2007, 
p. 209)

Além de considerar filhos do marido aqueles havidos na constância do 
casamento, o antigo Código Civil também considerava os filhos extramatrimo-
niais, que eram reconhecidos voluntariamente pelos pais, ou aqueles reconhe-
cidos através de sentença judicial proferida em ação de investigação de pater-
nidade, a qual era limitada aos casos expressos na lei (Holanda, 2008, p. 11), 
e “não era permitido que se investigasse a paternidade contra homem casado” 
(Venosa, 2007, p. 209).

Ao longo dos tempos, as legislações foram evoluindo e em 1988, com a 
promulgação da nova Carta Magna, o instituto da filiação foi fortemente pro-
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tegido, passando a ser visto independentemente do casamento e os filhos pas-
saram a ser apenas filhos. Aquela velha distinção existente no ainda vigente 
Código Civil de 1916 deixou de existir, pois a nova Constituição estabelecia 
absoluta igualdade entre os filhos (Gonçalves, 2011, p. 318): art. 227, § 6º, da 
CF/1988: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações dis-
criminatórias relativas à filiação” (Brasil, 1988, p. 94).

A Constituição Federal de 1988 desvinculou totalmente o instituto da 
filiação do casamento, e a Lei nº 8.560/1992 trouxe a possibilidade de se inves-
tigar a paternidade contra homem casado (Venosa, 2007, p. 209); nessa seara, 
a justiça contou com os avanços genéticos que, ao aprimorar o exame de DNA, 
trouxe a possibilidade de se definir, com precisão, a paternidade, dando aos 
filhos o prazer de descobrirem a verdade real acerca de sua paternidade, que, 
mais do que tudo, é um direito próprio destes (Holanda, 2008, p. 11-13). E, 
como se vê, “após 1988, vários foram os diplomas legislativos que buscaram 
regulamentar o comando constitucional de igualdade da filiação” (Holanda, 
2008, p. 29).

Em 2002, ao entrar em vigor o Novo Código Civil, toda matéria concer-
nente à filiação alterada pela Constituição Federal de 1988 fora precisamente 
organizada e disciplinada. A igualdade entre os filhos passa a ser absoluta des-
de a promulgação da Constituição, e o Código de 2002 reservou um capítulo 
inteiro para esse tema.

O princípio da igualdade entre os filhos passou a não permitir a existên-
cia de qualquer tipo de discriminação, seja quanto ao nome, direitos, poder 
familiar, alimentos e sucessão; ademais, não permite que se revele, no registro 
de nascimento, qualquer ilegitimidade acerca da filiação (Diniz, 2007, p. 21).

O Novo Código Civil aduz, no art. 1.593, que “o parentesco é natural ou 
civil, conforme resultante da afinidade ou outra origem” (Brasil, 2002, p. 113), 
fazendo-se entender que “a filiação poderá, com base no termo ‘outra origem’, 
advir de relações de afeto” (Stein, 2005, p. 394). Assim, pode-se concluir que, 
na atualidade, a relação paterno-filial não depende mais, única e exclusiva-
mente, da existência de vínculo biológico entre pai e filho; hoje o princípio da 
afetividade rege toda a órbita da família moderna, fazendo o afeto ser extre-
mamente essencial e indispensável para a relação paterno-filial (Ramos Filha, 
2008, p. 23-24).

2.2 tiPos de Paternidade

Por meio de uma análise histórica, conclui-se que a relação paterno-
-filial divide-se em três momentos: em um primeiro momento, considerava-se 
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verdadeira a paternidade oriunda da relação matrimonial, que resultava no ato 
registral, conhecida como paternidade jurídica; em um segundo momento, 
passou-se a considerar como verdadeira a paternidade baseada na consangui-
nidade, conhecida como paternidade biológica; atualmente, vive-se no terceiro 
momento, em que a paternidade predominante é a socioafetiva, que é aquela 
fundada nos laços de amor e afeto (Cysne, 2008, p. 213).

No estágio atual, depara-se com a coexistência de todos esses tipos de 
paternidades, chegando a, algumas vezes, haver uma superposição de um tipo 
sobre outro e, a depender do caso concreto, o reconhecimento concomitante 
deles.

2.2.1 Paternidade jurídica

Na vigência do Código Civil de 1916, conhecia-se apenas a verdade 
jurídica, de forma que se presumia pai o marido da mãe e este registrava o filho 
ora concebido na constância do casamento. Portanto, paternidade jurídica é a 
paternidade registral e, nesse tipo de paternidade, leva-se em conta o vínculo 
matrimonial existente entre pai e mãe, e não o vínculo biológico existente entre 
pai e filho.

Tal paternidade é a principal geradora de direitos e deveres imediatos; é 
provada com documento hábil, qual seja, certidão oficial de registro de nasci-
mento, de onde se presume veracidade e da publicidade, tendo-se, assim, uma 
verdade legal (Souza, 2009, p. 03).

Nesta época, o vínculo paterno-filial visava a atender “interesses alheios 
à filiação” (Diniz, 2004, p. 4), haja vista que o matrimônio era o instituto do 
direito de família mais protegido deste período.

O doutrinador Luiz Edson Fachin ressalta em sua obra que:

A paternidade jurídica distancia-se da sua base biológica para atender in-
teresses em defesa da própria família, colocados pelo legislador num plano 
superior ao do conhecimento da verdade biológica. (Fachin, 2003. p. 14)

Com o passar dos tempos, o instituto da filiação também passou a ter 
proteção absoluta do Estado, e, nesse contexto, a verdade real acerca da pa-
ternidade passou a ser almejada e a descoberta do exame de DNA trouxe a 
possibilidade de ser conhecida essa verdade.

2.2.2 Paternidade biológica

Paternidade biológica é aquela baseada na consanguinidade, ou seja, 
nos vínculos genéticos existentes entre pai e filho.
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Quando da vigência do Código Civil de 1916, era quase impossível reco-
nhecer a paternidade biológica. A existência dela era baseada em presunções, 
não se tinha uma certeza. Nas ações de investigação de paternidade, a decisão 
dos Magistrados era baseada em provas documentais e testemunhais, que não 
tinham o poder de revelar o vínculo genético entre o dito filho e o suposto pai 
(Diniz, 2004, p. 7).

A Constituição de 1988 elevou o direito de toda pessoa ter reconhecida 
sua paternidade a direito fundamental, embasando este direito no princípio da 
dignidade da pessoa humana. E, sendo este um direito fundamental, que é ine-
rente à pessoa humana, ele é personalíssimo, imprescritível e indisponível, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Bonfim, 2008, p. 3):

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. (Brasil, 
1990, p. 4)

Para ter esse direito assegurado, na atualidade as pessoas estão podendo 
contar com os avanços genéticos que, com a descoberta do exame de DNA, 
têm possibilitado a afirmação da paternidade biológica, com uma confiabilida-
de superior a 99,9999% (Bonfim, 2008, p. 3).

Apesar de o reconhecimento da verdade biológica ser um direito asse-
gurado a todos, esta verdade, atualmente, não é absoluta, pois os tribunais vêm 
entendendo que o afeto se sobressai perante os vínculos sanguíneos.

2.2.3 Paternidade socioafetiva

Na atualidade, a família formada por laços afetivos vem se destacando 
sobre os outros tipos de paternidade, haja vista que esta se forma independen-
temente de relação jurídica ou biológica.

O direito de família tem evoluído na tendência de desbiologizar a pa-
ternidade, ou seja, a paternidade não está se baseando mais simplesmente na 
existência de laços sanguíneos (Alvim, 2006, p. 350); agora a relação paterno-
-filial “é fundada na afetividade, na relação de afeto que se fortalece no dia a 
dia, e não necessariamente na origem biológica” (Lôbo, 1999, p. 70), como 
bem ensina Maria Claudia Crespo Brauner:

O fenômeno da paternidade tem um significado bem mais profundo do que 
a simples revelação da verdade biológica: ele se completa, se perfaz com a 
prática reiterada dos atos de afeto e cuidado do pai para com seu filho, do 
sentimento expressado na convivência e no cotidiano, às vezes colocando a 
origem genética num patamar secundário, quando se pode desconsiderar a 
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verdade biológica, consolidando-se a verdade afetiva ou sociológica. (Brau-
ner, 2000, p. 212)

Este novo tipo de família tem por base o princípio da afetividade, que é 
um desdobramento do princípio da dignidade humana. Por esse princípio, as 
pessoas se ligam umas às outras pelo sentimento de amor, carinho, afeto, dedi-
cação que sentem umas pelas outras, sentimento este que é construído ao longo 
do tempo e é derivado da convivência familiar (Lôbo; Azevedo, 2003, p. 56).

A paternidade socioafetiva concretiza-se com a posse do estado de filho, 
que nada mais é do que a “intensa convivência entre pai e filho” (Anderle, 
2002, p. 8): é querer para si como se filho fosse.

A posse de estado de filho é uma relação afetiva, íntima e duradoura, carac-
terizada pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo trata-
mento existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho 
e a aceitação do chamamento de pai. (Boeira, 1999, p. 60)

A posse do estado de filho caracteriza-se através da existência de três 
elementos: o nome (nominatio), o trato (tractatus) e a fama (reputatio):

(a) tractatus – quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresen-
tado como filho pelo pai e pela mãe; (b) nominatio – usa o nome da família e 
assim se apresenta; e (c) reputatio – é conhecido pela opinião pública como 
pertencente à família de seus pais. Trata-se de conferir à aparência os efeitos 
da verossimilhança que o direito considera satisfatória. (Dias, 2009, p. 338)

Importante ressaltar ser o nome um elemento dispensável, bastando ape-
nas que a presença da fama e do trato para caracterizar e determinar a existên-
cia da paternidade socioafetiva (Barros, 2010, p. 12).

A configuração da posse do estado de filho é fator determinante para a 
concretização da paternidade socioafetiva, que, “uma vez configurado o estado 
de filho sócio-afetivo, a paternidade desse modo estabelecida não poderá mais 
ser impugnada” (Luz, 2009, p. 252).

Jurisprudência e doutrina vêm entendendo que a paternidade socioafe-
tiva não pode ser contestada e deve prevalecer sobre os demais tipos de pater-
nidade. Os tribunais do País vêm decidindo pela manutenção da paternidade 
afetiva, alegando que, mesmo deixando de existir o vínculo afetivo que deu 
causa à paternidade, esta deve permanecer, haja vista que o estado de filho 
configurou-se e tal desconstituição causaria graves danos à pessoa: é o que 
pode se observar em decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
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Apelação cível. Família e processual civil. Ação negatória de paternidade. 
Extinção sem resolução do mérito na origem. Registro de nascimento ente-
ado. Consciência e voluntariedade do reconhecimento. Vício de consenti-
mento. Não alegação. Causa de pedir. Término da união estável e “injustiça” 
da manutenção do vínculo parental. Ato jurídico irrevogável. Inteligência 
do art. 1.604 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido. Para a des-
constituição do vínculo parental reconhecido de forma voluntária, afigura-se 
necessária a demonstração da ocorrência de vício de consentimento, nos ter-
mos do que alude o art. 1.604 do Código Civil. Na hipótese vertente, a causa 
de pedir veiculada pelo autor arrima-se tão somente na dissolução da união 
estável havida entre ele e a genitora do réu e, ainda, na “injustiça” de mantê-
-lo como pai nessas circunstâncias. Assim, porque nem sequer alegado vício 
de vontade hábil a viabilizar o pleito constitutivo negativo ou a inexistência 
de vínculo socioafetivo com a criança, acertada é a sentença impugnada 
quando reconhece a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedi-
do. (TJSC, AC 2010.032783-5, Rel. Des. Henry Petry Junior, J. 08.07.2011)

A impossibilidade de desconstituição da paternidade socioafetiva visa 
a manter a pessoa em seu lar, no qual se sente acolhida e amada, visando à 
aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, e, quando se trata de 
criança e/ou adolescente, a aplicação do princípio do melhor interesse para o 
menor também se faz presente.

Em casos de conflitos de paternidades, quando concorrentes as verdades ju-
rídica, biológica e socioafetiva, deve prevalecer esta última. Isso porque o 
aspecto socioafetivo do estabelecimento da filiação, baseado no comporta-
mento das pessoas que a integram, revela que talvez o aspecto aparentemen-
te mais incerto, o afeto, em muitos casos é mais prudente para revelar quem 
efetivamente são os pais. (Cysne apud Brauner, 2001, p. 217)

De acordo com Renata Nepomuceno e Cysne, a desconstituição da pa-
ternidade afetiva é permitida quando esta é gerada por ato abusivo, devendo, 
nesses casos, prevalecer a paternidade biológica. Contudo, não havendo abuso 
nem fraude, a paternidade afetiva prevalecerá (Cysne. In: Bastos, Luz, 2008,  
p. 217).

É o que também entende o Código Civil, em seu art. 1.604: “Ninguém 
pode reivindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, sal-
vo provando-se erro ou falsidade do registro” (Brasil, 2002, p. 115).

Contudo, esta impossibilidade de desconstituição não deve ser algo ab-
soluto; deve-se analisar caso a caso, para saber se há ou não a possibilidade de 
afastar completamente a paternidade biológica diante da existência da paterni-
dade afetiva, tendo em vista que não há hierarquia entre as paternidades.
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O reconhecimento do afeto como princípio constitucional implícito, que 
molda todas as relações familiares (Póvoas, 2012, p. 27), “não implica necessa-
riamente o desprezo do liame biológico, não devendo ser ignorada a importân-
cia da comprovação científica do vínculo genético” (Diniz, 2004, p. 14).

Em verdade, a paternidade deve ser formada pelas verdades existentes: 
jurídica, biológica e afetiva; por isso, não há em que se falar em excluir uma 
para favorecer a outra, mas sim em conjugar ambas para se chegar à verdadeira 
paternidade (Diniz, 2004, p. 14).

3 MULTIPARENTALIDADE – A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA 
PATERNIDADE BIOLÓgICA E SOCIOAFETIVA

Atualmente há uma tendência em se privilegiar a paternidade socioafe-
tiva frente à paternidade biológica; contudo, diante de alguns casos, já é pos-
sível reconhecer a paternidade biológica e a existência da paternidade afetiva 
simultaneamente. Passa-se, assim, a não haver uma superposição de uma pa-
ternidade sobre a outra, mas sim a conjugação de ambas. Privilegia-se, assim, 
a dignidade, a identidade, a igualdade e o filho, que passa a ter bem mais que 
dois pais/mães: agora ele tem amor, carinho, afeto e proteção em dobro.

O reconhecimento da multiparentalidade, que é a possibilidade de uma 
pessoa ter mais de um pai e/ou mais de uma mãe ao mesmo tempo (Corrêa  
et al., 2012, p. 01), não é mais uma invenção jurisprudencial, mas sim a solu-
ção encontrada pelo julgador para atender às novas perspectivas do direito de 
família.

Tal instituto surge da necessidade de o julgador solucionar o conflito 
existente entre a paternidade biológica, que se fundamenta no princípio da dig-
nidade da pessoa humana e no direito fundamental que a pessoa tem de ter re-
conhecida a sua identidade, e a paternidade socioafetiva, que também se baseia 
no princípio da dignidade da pessoa humana e no princípio da afetividade. Nas 
lides envolvendo essas paternidades, normalmente a doutrina e a jurisprudência 
posicionam-se pela prevalência da paternidade socioafetiva; entretanto, o juris-
ta deve analisar o caso concreto e aplicar o procedimento da ponderação de 
valores, para saber qual das paternidades prevalecerá, visando sempre a atender 
aos princípios supracitados.

Atualmente uma nova forma de decisão vem sendo tomada quando se 
observa a existência da paternidade biológica e socioafetiva, onde ambas as 
paternidades subsistem. Nesses casos, simplesmente o julgador reconhece que 
não há como uma paternidade excluir a outra, haja vista que “é direito tanto do 



70    ���������������������������������������������������������������������������������������������������������RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – ASSUNTO ESPECIAL – DOUTRINA

filho, como do genitor biológico e/ou afetivo, de invocar o princípio da digni-
dade da pessoa humana e da afetividade, para ter assegurado a manutenção ou 
o estabelecimento dos vínculos parentais” (Póvoas, 2012, p. 79).

Assim já se observam no Brasil algumas decisões judiciais em que se tem 
entendido que o vínculo paterno-filial existe entre as três partes (pai/mãe bioló-
gico, pai/mãe afetivo e filho) reconhecendo concomitantemente a existência da 
paternidade biológica e da paternidade afetiva, dando aos pais/mães e ao filho 
todos os direitos inerentes à paternidade e à filiação, como: assento do nome 
dos pais no registro de nascimento, alimentos, sucessão, entre outros.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia ousou pro-
ferir uma sentença favorável à manutenção da paternidade socioafetiva e ao 
estabelecimento da paternidade biológica. Tal sentença foi proferida nos autos 
da ação de investigação de paternidade c/c anulatória de registro, pela juíza 
de direito de Ariquemes/RO, e teve como partes a menor representada por sua 
genitora, no polo ativo, e os genitores (biológico e afetivo) no polo passivo. E 
foi a primeira decisão a reconhecer a multiparentalidade em primeira instância.

Tal demanda visava à alteração do registro de nascimento da requerente 
para lançar o nome do pai biológico em seu assento de nascimento em substi-
tuição ao nome do pai registral. Ocorre que da análise das provas colacionadas 
aos autos pode-se concluir a existência de vínculo afetivo entre o pai registral e 
a requerente (Rondônia, 2012, p. 01).

Diante do estudo social e psicológico realizado nos autos, apurou-se que 
não houve erro, dolo ou coação por parte do requerido Mauro (pai registral) 
ao reconhecer a paternidade da autora, mormente porque tinha ciência e era 
sabedor de que não se tratava de sua filha biológica, mas de outrem.

Nascendo a autora, o requerido Mauro registrou-a como se sua filha fosse 
e com ela estabeleceu forte vínculo afetivo, e, mesmo sabendo da inexis-
tência de laços consanguíneos em comum, considera-se como pai dela. E a 
recíproca é verdadeira. O estudo social e psicológico revelou que a autora 
nutre fortes laços de amor pelo pai registral, bem assim com sua família, re-
conhecendo no requerido Mauro e na avó paterna Dalira sua família de fato. 
É dos autos que o requerido Mauro, mesmo após a separação com a genitora 
da autora, nunca abandonou a autora, tanto que, em diversos momentos de 
adversidade enfrentados por esta, acolheu a filha registral na residência da 
genitora e avó paterna registral Dalira, período relevante de aproximação e 
estreitamento dos laços de afetividade entre eles. Registre-se que esta avó 
registral foi quem cuidou da autora nos longos períodos de ausência da geni-
tora, conforme relato do estudo social. (Rondônia, 2012, p. 02)
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Pelo narrado, observa-se que o pai registral, mesmo ciente de que a me-
nina não era sua filha biológica, registrou-a e criou como se sua filha fosse, dan-
do-lhe amor, carinho e cuidados de pai, configurando, assim, a posse do estado 
de filho, importante elemento para a concretização da paternidade socioafetiva. 
Acerca disso, Belmiro Pedro Welter, citando Orlando Gomes, entende que:

O estado de filho afetivo é identificado pela exteriorização da condição de 
filho, nas seguintes circunstâncias: “a) sempre ter levado o nome dos presu-
midos genitores; b) ter recebido continuamente o tratamento de filho; c) ter 
sido constantemente reconhecido, pelos presumidos pais e pela sociedade, 
como filho”. (Welter, 2003, p. 151)

E, de acordo com o entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudên-
cia, depois de configurada a posse do estado de filho, a paternidade socioafetiva 
não pode ser desconstituída, conforme se vê na decisão da Sétima Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Apelação cível. Investigação de paternidade. Relevância da paternidade so-
cioafetiva sobre o vínculo biológico. Demonstrada a paternidade socioafeti-
va, pelo próprio depoimento da investigante, possível o julgamento do feito 
no estado em que se encontra, sendo desnecessária a realização de exame 
de DNA ou inquirição de outras testemunhas, que não poderão conduzir à 
outra conclusão senão da improcedência da ação. Preliminares rejeitadas 
e recurso desprovido, por maioria. (TJRS, AC 70015562689, 7ª C.Cív., Rel. 
Ricardo Raupp Ruschel, J. 28.02.2007)

No caso apreciado pelo Poder judiciário da Comarca de Ariquemes no 
estado de Rondônia, a requerente, ao conhecer seu pai biológico, ficou feliz, 
mostrando entusiasmo, e se aproximou dele e de sua família e exteriorizou o 
desejo de ter o nome dele em seu registro de nascimento, mas também reconhe-
ceu que existe um elo entre ela e o pai registral e que não quebraria esse vínculo 
(Rondônia, 2012, p. 02-03).

Diante do exposto, a juíza entendeu que seria necessário usar o método 
da ponderação de valores, pois não seria prudente simplesmente excluir a exis-
tência da paternidade biológica, só porque estava configurada a paternidade so-
cioafetiva, e nem tampouco desconstituir esta, em face da descoberta da pater-
nidade biológica; optar por uma ou outra poderia “gerar traumas praticamente 
irrecuperáveis nos envolvidos nesta relação” (Póvoas, 2012, p. 80) e seria uma 
“afronta à dignidade da pessoa humana” (Rondônia, 2012, p. 03).

A questão demanda uma análise muito mais aprofundada da dinâmica social 
e uma releitura dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da 
pessoa humana. É certo que, no ordenamento jurídico atual, a ligação socio-
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afetiva consolidada entre pais e filhos deve ter proteção jurídica, não sendo 
permitido ao Estado ignorar as relações de fato estabelecidas no ECA, que 
está intimamente ligado com a afetividade, já que essa relação está reche-
ada de afeto com vistas ao bom desenvolvimento moral, espiritual e social.  
(Rondônia, 2012, p. 03)

E sendo assim, em face da discussão de qual das paternidades prevale-
ceria, a juíza de Ariquemes decidiu pela manutenção do nome do pai registral 
e pela inclusão do nome do pai biológico no registro de nascimento da reque-
rente, determinando que o Cartório de Registro Civil fizesse a averbação na 
certidão de nascimento da autora, incluindo o nome do pai biológico, dos avôs, 
e alterando o nome dela, que agora passou a ter dois pais e a carregar consigo 
o patronímico dos dois. A juíza ainda fixou alimentos e os gastos com as despe-
sas médicas e escolares para o genitor biológico, bem como o direito de visitas 
(Rondônia, 2012, p. 04-05).

A decisão da Magistrada foi esplêndida, pois buscou preservar os direitos 
fundamentais de todos os envolvidos (Póvoas, 2012, p. 79), reconhecendo a 
multiparentalidade com relação à requerente.

Semelhante decisão ocorreu em São Paulo, onde o filho ganhou o direito 
de ter em seu registro de nascimento o nome da mãe, falecida três dias após seu 
nascimento, e o nome da madrasta, que fora quem o criou como filho:

Maternidade socioafetiva. Preservação da maternidade biológica. Respeito à 
memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua famí-
lia. Enteado criado como filho desde dois anos de idade. Filiação socioafetiva 
que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado 
de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao afeto e considerações 
mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a quem 
não conhece, de que se trata de parentes. A formação da família moderna 
não consanguínea tem sua base na afetividade e nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da solidariedade. Recurso provido. (TJSP, AC 0006422-
26.2011.8.0286, Rel. Alcides Leopoldo e Silva Junior, J. 14.08.2012)

Neste caso, em primeira instância foi negada a inclusão do nome da mãe 
afetiva no registro de nascimento do filho afetivo. O Juiz a quo reconheceu a 
paternidade socioafetiva, “mas argumentou que não haveria espaço na lei para 
inscrição de duas mães” (Coutinho et al., 2012, p. 02).

Em segunda instância, deu-se provimento ao recurso, reconhecendo a 
existência da paternidade socioafetiva e autorizando a inscrição do nome da 
mãe afetiva no registro de nascimento do filho.



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – ASSUNTO ESPECIAL – DOUTRINA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 

Nesse sentido é a parte dispositiva do acórdão:

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para declarar-se a maternida-
de socioafetiva de Vivian Medina Guardia em relação a Augusto Bazanelli 
Guardia, que deve constar do assento de nascimento, sem prejuízo e conco-
mitantemente com a maternidade biológica. (São Paulo, 2012, p. 05)

Como se vê, do ponto de vista da legalidade, tais decisões são ousadas 
e inovadoras, uma vez que a lei vigente não prevê tais hipóteses (Santos, 2005, 
p. 369).

Ambas as decisões reconheceram a existência simultânea da paternida-
de socioafetiva e da paternidade biológica, e ambas autorizaram a averbação 
do registro de nascimento dos filhos para a inclusão do nome dos dois pais/
mães. Tal autorização é embasada no Código Civil, que aduz: “Art. 10. Far-se-á 
averbação em registro público: [...] II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que 
declararem ou reconhecerem a filiação” (Brasil, 2002, p. 02).

Contudo, e por serem decisões inovadoras, a doutrina questiona como 
seria o procedimento para a inclusão de dois pais/mães na certidão de nasci-
mento se a lei dos Registros Públicos não prevê tal possibilidade.

De uma análise superficial do art. 54 da Lei de Registros Públicos, Lei  
nº 6.015, de 1973, pode-se pensar que só haveria espaço para um pai, uma 
mãe, dois avós maternos e dois avós paternos no registro de nascimento. Por 
óbvio que tal lei não traria a possibilidade da inclusão de inclusão de dois pais/
mães no registro de nascimento de forma expressa, pois, à época de sua apro-
vação, não se falava ao menos em exame de DNA, o que dirá em paternidade 
socioafetiva e multiparentalidade (Póvoas, 2012, p. 89-90).

Entretanto, há solução para o questionamento dos doutrinadores: o Pro-
vimento nº 2 do CNJ uniformizou os modelos das certidões de nascimento, 
casamento e óbito, passando a constar, na certidão de nascimento, apenas os 
termos “filiação” e “avôs”, com um espaço, havendo perfeitamente campo para 
constar o nome de mais de um pai/mãe e avós (Brasil, 2009a, p. 01-04). Ade-
mais, o Provimento nº 03 do CNJ, em seu art. 5º, vem orientar a uniformização 
das certidões, aduzindo que:

Art. 5º do Provimento nº 03 do CNJ: Orientar que as certidões pré-moldadas 
em sistema informatizado devem possuir quadros capazes de se adaptar ao 
tamanho do texto a ser inserido. E não devem consignar quadros preesta-
belecidos para o preenchimento dos nomes dos genitores e progenitores, a 
fim de que seja evitada desnecessária exposição daqueles que não possuem 
paternidade identificada. (Brasil, 2009b, p. 02)
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Vê-se, assim, que, nas certidões, haverá espaço suficiente para constar o 
nome dos pais/mães e dos avôs.

Percebe-se que não há empecilho algum para fazer a averbação na cer-
tidão de nascimento do filho e para que a multiparentalidade seja reconhecida 
e, também, registrada.

3.1 efeitos da multiParentalidade

O instituto da multiparentalidade inaugura um novo paradigma do direi-
to parental no ordenamento brasileiro. Para que ele se operacionalize, faz-se 
necessário que haja a exteriorização, através da modificação no registro de nas-
cimento do filho, gerando assim, para os envolvidos, todos os efeitos decorren-
tes da relação paterno-filial (Teixeira; Rodrigues, 2009, p. 53-54). Vê-se, assim, 
que a multiparentalidade é um fato jurídico com aptidões para gerar todos os 
efeitos decorrentes da filiação (Teixeira; Rodrigues, 2010, p. 103).

Nesse sentido, Belmiro Pedro Welter aduz ser direito do ser humano ter 
reconhecido a multiparentalidade e seus efeitos:

Não reconhecer a paternidade genética e socioafetiva, ao mesmo tempo, 
com a concessão de todos os efeitos jurídicos, é negar a existência tridimen-
sional do ser humano, que é reflexo da condição e da dignidade da pessoa 
humana. (Welter, 2009, p. 06)

E, como explanado pelo Juiz Sérgio Luiz Krenz, em sentença proferida 
nos autos da ação de adoção que reconheceu a multiparentalidade, “uma vez 
reconhecida à paternidade, esta não pode ser uma meia paternidade ou uma 
paternidade parcial. Se é pai, obviamente, é pai para todos os efeitos e não ape-
nas para alguns efeitos” (Paraná, 2013, p. 17).

Nesse mesmo sentido, Belmiro Pedro Welter aduz:

Todos os efeitos jurídicos (alimentos, herança, poder/dever familiar, paren-
tesco, guarda compartilhada, nome, visitas, paternidade/maternidade gené-
tica e afetiva e demais direitos existentes) das duas paternidades devem ser 
outorgados ao ser humano, na medida em que a condição humana é tridi-
mensional, genética, afetiva e ontológica. (Welter, 2009, p. 03)

Portanto, reconhecida a multiparentalidade, o principal efeito, como vis-
to, é o ato registral; contudo, esse instituto também gera todos os demais efeitos 
decorrentes da relação paterno-filial. Vejamos:

a) poder familiar: reconhecida a multiparentalidade, o filho estará sob o 
poder familiar de ambos os pais/mães, devendo estes ter bom-senso 
para saber exercê-lo, sem alienar o filho;
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b) parentesco: o vínculo parental é estabelecido através do ato registral. 
Após o registro, o filho passa a ter vínculos parentais em linha reta 
e colateral com todos os parentes do pai/mãe biológico e do pai/
mãe afetivo. Tal relação gera todos os efeitos parentais previstos na 
legislação, inclusive no tocante aos impedimentos matrimoniais e su-
cessórios (Póvoas, 2012, p. 92-93);

c) nome: ao ter reconhecida registralmente a multiparentalidade, o filho 
passa a ter o direito de carregar consigo os patronímicos de todos os 
pais/mães (biológicos e afetivos), haja vista que é direito fundamental 
o uso do nome do pai pelo filho e sua utilização não pode ser vedada 
(Póvoas, 2012, p. 93);

d) obrigação alimentar: o reconhecimento da multiparentalidade tam-
bém gera obrigação alimentar, igual à biparentalidade, por inteligên-
cia do art. 1.696 do Código Civil, o qual prevê que os alimentos são 
recíprocos entre pais e filhos e se estendem aos ascendentes. Como 
se vê, os alimentos são devidos normalmente entre os pais/mães e o 
filho.

Nesse sentido, na decisão de Ariquemes/RO, ao reconhecer a multipa-
rentalidade, a juíza homologou o acordo feito entre as partes, ficando fixado 
alimentos e despesas escolares e médicas para o pai biológico, haja vista que o 
pai registral já contribuía com o sustento da menor:

O requerido Edvaldo pagará pensão alimentícia a favor da autora no importe 
de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, que deverá ser paga todo dia 
10 de cada mês, mediante depósito na conta poupança nº 9943-0, via 023, 
agência 1831 da Caixa Econômica Federal, com início a partir de abril/2012. 
O requerido Edvaldo arcará, ainda, com 50% das despesas médicas hospi-
talares, mediante apresentação de receita médica, bem como com 50% das 
despesas com material e uniforme escolar, sempre que se fizer necessário. 
(Rondônia, 2012, p. 04)

e) guarda e direito de visitas: quanto à guarda, entende-se que o menor 
deve ficar com aquele(a) pai/mãe que mais tem afinidade. E, haven-
do relacionamento harmonioso entre as partes, pode-se haver defe-
rimento da guarda compartilhada (Póvoas, 2012, p. 95-96). Quanto 
ao direito de visitas, aplicam-se os mesmos mecanismos concernen-
tes à biparentalidade, e, do mesmo modo da guarda compartilhada, 
havendo bom relacionamento entre as partes, esse direito pode ser 
exercido de forma livre;
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f) direitos sucessórios: na multiparentalidade, os direitos sucessórios tam-
bém são exercidos da mesma forma que na biparentalidade. Sendo 
assim, estes direitos são reconhecidos entre os pais/mães, entre o fi-
lho e os parentes, observando sempre a ordem da vocação hereditá-
ria disposta no Código Civil e sucedem-se, normalmente, ascenden-
tes e descentes.

Diante do exposto, percebe-se que, quanto aos efeitos decorrentes do 
reconhecimento da multiparentalidade, estes são totalmente iguais aos da bi-
parentalidade. Sendo assim, não há óbices para que não se reconheça a multi-
parentalidade e lhe conceda todos os efeitos, haja vista que não há dificuldade 
em aplicar os efeitos decorrentes deste reconhecimento, pois todos os efeitos 
pertinentes à relação paterno-filial inerentes ao modelo tradicional de família 
devem ser aplicados neste modelo também, tendo em vista que, independen-
temente da forma como o vínculo é estabelecido, sua eficácia é igual àquele 
modelo (Teixeira; Rodrigues, 2009, p. 50).

CONCLUSÃO

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, a família e o instituto da 
filiação passaram a ter uma maior proteção do Estado, proteção que visa a ga-
rantir, aos integrantes desta relação, todos os direitos inerentes ao ser humano, 
visando sempre a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Na atualidade, o direito de família vem sofrendo grandes modificações: 
a família contemporânea, ao passar do sistema patriarcal para o modelo atual, 
passou a ter sua base nas relações de afeto, surgindo, assim, a paternidade so-
cioafetiva, a qual vem disputando espaço com a paternidade biológica.

A jurisprudência tem entendido, na maioria das vezes, que a paternidade 
afetiva prevalece sobre a paternidade biológica; contudo, frente ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, que rege toda órbita do direito de família, não 
pode aceitar que se desconsidere uma paternidade por força da outra. Sendo 
assim, concluiu-se ser perfeitamente possível o reconhecimento concomitante 
da paternidade biológica e da paternidade socioafetiva, havendo uma harmo-
nização entre elas.

Face às decisões estudadas, vê-se que o ordenamento pátrio, que ora 
era favorável à prevalência da paternidade socioafetiva, agora já entende que o 
reconhecimento da multiparentalidade é a forma mais adequada para a solução 
do conflito existente entre as paternidades (biológica e socioafetiva).
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Como visto, o reconhecimento da multiparentalidade acarreta todos os 
efeitos decorrentes da biparentalidade, inclusive o registral, que, pela análise 
dos Provimentos nºs 2 e 3 do CNJ, percebeu-se ser possível tal procedimento. 
E, além do ato registral, esse reconhecimento gera direito a alimentos, visitas, 
guarda, sucessões, de ambos os pais/mães, para com o filho e vice-versa.

Tal reconhecimento é a mais pura exteriorização do princípio da digni-
dade da pessoa humana e da afetividade.
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A Paternidade Biológica e a Socioafetiva
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Numa disputa judicial entre um pai biológico e um pai socioafetivo, 
pode o juiz reconhecer a paternidade socioafetiva em detrimento da paternida-
de biológica? Como se deve dar a apuração judicial entre uma disputa de vin-
culo biológico com vínculo socioafetivo? Ao pai vencido deve ser reconhecido, 
ao menos, o direito de visita?

O art. 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da 
igualdade em relação entre os filhos, quando preceitua que “os filhos, havidos 
ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à fi-
liação”.

Com essa consagração ao princípio da igualdade entre os filhos, propor-
cionou-se uma valorização da filiação de origem consanguínea, ou não.

Complementa Simões1 dizendo que importante é considerar o afeto, pois 
este é inegável, e se encontra presente nas relações familiares, caracterizadas 
na relação entre os cônjuges e seus filhos, que se vinculam não só pelo sangue, 
mas por amor e carinho.

E, nas palavras de Otoni2, embora o Código Civil de 2002 não trouxesse 
um dispositivo exclusivo da filiação socioafetiva, trouxe, em seu art. 1.593, a 

1 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. A família afetiva – O afeto como formador de família. Disponível em: <http://
www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=336>. Acesso em: 15 mar. 2012. Material da 1ª aula da Disciplina 
Do parentesco. Da Tutela e Curatela. Bem de Família. Ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
TeleVirtual em Direito Família e Sucessões – Anhanguera-Uniderp. Rede LFG.

2 OTONI, Fernanda Aparecida Corrêa. Curso de direito de família e das sucessões. Material da 1ª aula da 
Disciplina Do Parentesco. Da Tutela e Curatela. Bem de Família. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.
br/?artigos&artigo=680>. Acesso em: 15 mar. 2012. Ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
TeleVirtual em Direito de Família e das Sucessões – Anhanguera-Uniderp. Rede LFG.
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veiculação de vínculos socioafetivos quando se refere ao parentesco natural ou 
civil que resultar “de outra origem”, ou seja, está se referindo implicitamente à 
paternidade socioafetiva.

No que se refere ao questionamento em tela, quanto a qual critério de-
verá ser adotado para solucionar possíveis conflitos existentes entre as filiações 
biológica e socioafetiva, a jurisprudência vem corroborando neste sentido, in 
verbis:

Ação declaratória de paternidade socioafetiva. posse de estado de filha. Efei-
tos jurídicos. Ingerência do Estado na vontade do cidadão. Desbiologização 
da paternidade. Adoção. Garantia constitucional de igualdade entre os fi-
lhos. Não provimento do recurso. O Estado não pode contrariar a vontade 
do cidadão, já falecido, que teve a oportunidade de adotar a autora e não 
o fez, preferindo apenas cumprir as obrigações do pátrio poder que lhe foi 
outorgado judicialmente pela mãe biológica, função que exerceu com bri-
lhantismo. (TJMG, AC 10000.00.339934-2/00, 8ª C.Cív., Rel. Des. Sérgio 
Braga, J. 13.11.2003)3 

Diante disso, extrai-se que, no entendimento do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, prevaleceu, no caso em questão, a filiação socioafetiva, ou seja, 
os anos de convivência existente entre mãe e filha foram capazes de superar os 
laços de sangue.

E, em resposta ao segundo questionamento, se ao pai vencido deve ser 
reconhecido, ao menos, o direito de visita, o Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais4, na Apelação Cível nº 1.0024.07.803449-3/001, julgada em 31.01.2009, o 
Exmo. Sr. Des. Eduardo Andrade, decidiu positivamente, in verbis:

Ação de reconhecimento de vínculo socioafetivo. Pedido de regulamentação 
de visita. Paternidade socioafetiva. Possibilidade. Com base no princípio do 
melhor interesse da criança e no novo conceito eudemonista socioafetivo de 
família consagrado pela Constituição Federal de 1988, o direito de visita, que 
anteriormente era concebido apenas a quem detinha a guarda ou o poder 
familiar da criança, deve ser estendido a outras pessoas que com ela possu-
am relação de amor, carinho e afeto. Assim, considerando que o requerente 
conviveu com o requerido, menor de idade, durante cinco preciosos anos de 
sua vida, como se seu pai fosse, não se pode negar o vínculo socioafetivo que 
os une, advindo daí a fundamentação para o pedido de visita.

3 Brasil. TJMG, AC 10000.00.339934-2/00, 8ª C.Cív., Rel. Des. Sérgio Braga, J. 13.11.2003. Desenvolvido 
pelo TJMG. Disponível em: http://www.tjmg.gov.br/. Acesso em: 1º abr. 2012.

4 Brasil. TJMG, AC 1.0024.07.803449-3/001, 1ª C.Cív., Rel. Des. Eduardo Andrade, J. 31.01.2009. 
Desenvolvido pelo TJMG. Disponível em: http://www.tjmg.gov.br/. Acesso em: 1º abr. 2012.
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Ainda, neste sentido, extrai-se do art. 3º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que deve ser observado o melhor interesse da criança, já que esta 
é detentora de proteção e, assim, considera-se o interesse da criança como a 
forma adequada para dirimir possíveis conflitos referentes às paternidades bio-
lógica e socioafetiva.

Neste sentido, a paternidade biológica não é mais que mera informação 
genética, devendo prevalecer a paternidade socioafetiva em respeito, inclusive, 
às garantias e direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana. Ademais, 
laços de respeito, afeto, solidariedade e amor são construídos na convivência 
diária; não são fruto de consanguinidade.
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Recurso Especial nº 1.413.483 – RS (2013/0355776‑5)
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze
Agravante: C. F. K.
Advogados: Fabiana Marion Spengler e outro(s) 
Fernando Luís Pritsch
Agravado: F. K. S. K.
Repr. por: T. R. da S.
Advogado: Gerson Jorge da Silveira e outro(s)

ementa

AgRAVO REgIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – OFENSA AO  
ART. 557 DO CPC – INEXISTÊNCIA – NEgATIVA DE PATERNIDADE – PRESUNÇÃO PATER 
IS EST – AUSÊNCIA DE ERRO OU COAÇÃO NO MOMENTO DO REgISTRO – PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA CONFIgURADA – ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE – SÚMULA Nº 83/STJ – AgRAVO REgIMENTAL DESPROVIDO

1. Em relação à apontada ofensa ao art. 557 do CPC, esta Corte tem juris-
prudência firmada no sentido de que “[...] é possível ao Relator negar se-
guimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou pre-
judicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, 
com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de 
nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria 
à apreciação pelo Órgão Julgador” (AgRg-REsp 1.113.982/PB, Relatora a 
Ministra Laurita Vaz, DJe de 29.08.2014).

2. Ao declarante, por ocasião do registro, não se impõe a prova de que é 
o genitor da criança a ser registrada. O assento de nascimento traz, em si, 
esta presunção, que somente pode vir a ser ilidida pelo declarante caso 
este demonstre ter incorrido, seriamente, em vício de consentimento, cir-
cunstância, como assinalado, verificada no caso dos autos. A simples 
ausência de convergência entre a paternidade declarada no assento de 
nascimento e a paternidade biológica, por si, não autoriza a invalidação 
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do registro. Ao marido/companheiro incumbe alegar e comprovar a ocor-
rência de erro ou falsidade, nos termos dos arts. 1.601 c/c o 1.604 do 
Código Civil, o que foi afastado na presente hipótese.

3. O estabelecimento da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, 
pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai, ao des-
pender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal, tendo sido este 
o caso dos autos, pois apesar de ter mantido relação superficial e espo-
rádica com a mãe da criança, sem qualquer compromisso de fidelidade, 
surgindo daí fundadas dúvidas acerca do liame biológico, ainda assim 
registrou a criança como seu filho. Acórdão recorrido em harmonia com 
a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Tercei-
ra Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimen-
tal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Minis-
tro Relator. 

Brasília, 27 de outubro de 2015 (data do Julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Relator

relatório

O Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze:

Cuida-se de agravo regimental interposto por C. F. K. contra decisão mo-
nocrática de minha relatoria, a qual negou seguimento ao recurso especial.

Confira-se a ementa do decisum agravado (e-STJ, fls. 706-713):

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE PATER-
NIDADE – OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – INADEQUA-
ÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – COMPETÊNCIA DO STF – NEGATIVA 
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DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECLARANTE, 
SOB A PRESUNÇÃO PATER IS EST, SUPOSTAMENTE INDUZIDO A ERRO 
– NÃO VERIFICAÇÃO – RELAÇÃO DE AFETO ESTABELECIDA ENTRE PAI 
E FILHO REGISTRAIS CALCADA NO VÍCIO DE CONSENTIMENTO ORIGI-
NÁRIO – NÃO ROMPIMENTO DEFINITIVO – FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 
– CONFIGURAÇÃO – SÚMULA Nº 83/STJ – RECURSO ESPECIAL A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO.

Em suas razões (e-STJ, 719-727), o agravante alega a inadmissibilidade 
de julgamento monocrático pelo relator ante a inexistência de jurisprudência 
pacífica acerca do tema tratado no recurso especial. Por fim, repisa os funda-
mentos do apelo nobre acerca da necessidade de desconstituição do registro 
civil de paternidade, porquanto o pai registral foi induzido a erro no momento 
do registro, não havendo laços afetivos suficientes para configurar a paternidade 
socioafetiva. 

Sem impugnação.

É o relatório.

voto

O Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de infirmar as 
conclusões da decisão monocrática, a qual merece prevalecer por seus próprios 
fundamentos.

No tocante à suposta ofensa ao art. 557 do CPC, vale anotar que este 
Tribunal tem jurisprudência firmada no sentido de que 

“[...] é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inad-
missível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da 
colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica supe-
rada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devo-
lução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador.” (AgRg-REsp 1.113.982/
PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29.08.2014)

Em relação ao mérito da insurgência, conforme consignado pela delibe-
ração unipessoal, a declaração de paternidade, por ocasião do registro de nas-
cimento de um filho, mais que uma liberalidade, consubstancia, em verdade, 
um dever legal, conforme dispõe o art. 52 da Lei nº 6.015/1973. Aliás, também 
decorre da própria lei a presunção de que o filho concebido durante a constân-
cia do casamento (ou da união estável) é fruto dessa união (art. 1.597 do CC).
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Ao declarante, em tal ocasião, não se impõe a prova de que é o genitor 
da criança a ser registrada. O assento de nascimento traz, em si, esta presunção, 
que somente pode vir a ser ilidida pelo declarante caso este demonstre ter incor-
rido, seriamente, em vício de consentimento. Constata-se, por conseguinte, que 
a simples ausência de convergência entre a paternidade declarada no assento 
de nascimento e a paternidade biológica, por si só, não autoriza a invalidação 
do registro. Ao marido/companheiro incumbe alegar e comprovar a ocorrência 
de erro ou falsidade, nos termos dos arts. 1.601 c/c o 1.604 do Código Civil, o 
que não ocorreu no presente caso.

Diversa, entretanto, é a hipótese em que o indivíduo, ciente de que não é 
o genitor da criança, voluntária e expressamente declara o ser perante o Oficial 
de Registro das Pessoas Naturais (“adoção à brasileira”), estabelecendo com 
esta, a partir daí, vínculo da afetividade paterno-filial. A consolidação de tal 
situação (em que pese antijurídica e, inclusive, tipificada no art. 242 do CP), em 
atenção ao melhor e prioritário interesse da criança, não pode ser modificada 
pelo pai registral e socioafetivo, afigurando-se irrelevante, nesse caso, a verdade 
biológica. 

A filiação socioafetiva, da qual a denominada adoção à brasileira con-
substancia espécie, detém integral respaldo do ordenamento jurídico nacional, 
a considerar a incumbência constitucional atribuída ao Estado de proteger toda 
e qualquer forma de entidade familiar, independentemente de sua origem (art. 
227 da CRFB).

No ponto, oportuno anotar que o estabelecimento da filiação socioafeti-
va perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do 
apontado pai, ao despender afeto, de ser reconhecido como tal. É dizer: as ma-
nifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente 
terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da carac-
terização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende 
o afeto, a clara e inequívoca intenção de ser concebido juridicamente como pai 
ou mãe daquela criança. 

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – 1 PREFA-
CIAL – PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA NA CONTESTAÇÃO 
E DA ADSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMENDA DA 
INICIAL, AQUIESCIDA PELA PARTE REQUERIDA, COM REITERAÇÃO DAS 
MATÉRIAS DE DEFESAS DESENVOLVIDAS NO CURSO DO PROCESSO –  
2 MÉRITO – DECLARANTE, SOB A PRESUNÇÃO PATER IS EST, INDUZIDO 
A ERRO – VERIFICAÇÃO – RELAÇÃO DE AFETO ESTABELECIDA ENTRE PAI 
E FILHO REGISTRAIS CALCADA NO VÍCIO DE CONSENTIMENTO ORIGI-
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NÁRIO – ROMPIMENTO DEFINITIVO – FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA – NÃO 
CONFIGURAÇÃO – 3 RECURSO ESPECIAL PROVIDO

1. Afigura-se absolutamente estéril a discussão afeta à observância ou não 
dos princípios da eventualidade e da adstrição, notadamente porque a tese 
de paternidade socioafetiva, não trazida inicialmente na contestação, mas 
somente após o exame de DNA, conjugada com a também inédita alegação 
de que o demandante detinha conhecimento de que não era o pai biológico 
quando do registro, restou, de certo modo, convalidada no feito. Isso porque 
o autor da ação pleiteou a emenda da inicial, para o fim de explicitar o pedi-
do de retificação do registro de nascimento do menor, proceder aquiescido 
pela parte requerida, que, posteriormente, ratificou os termos de sua defesa 
como um todo desenvolvida no processo.

2. A controvérsia instaurada no presente recurso especial centra-se em saber 
se a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, efetuada 
e declarada por indivíduo que, na fluência da união estável estabelecida 
com a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o pai biológico 
desta (incidindo, portanto, em erro), daí estabelecendo vínculo de afetivida-
de durante os primeiros cinco/seis anos de vida do infante, pode ou não ser 
desconstituída.

2.1 Ao declarante, por ocasião do registro, não se impõe a prova de que é o 
genitor da criança a ser registrada. O assento de nascimento traz, em si, esta 
presunção, que somente pode vir a ser ilidida pelo declarante caso este de-
monstre ter incorrido, seriamente, em vício de consentimento, circunstância, 
como assinalado, verificada no caso dos autos. Constata-se, por conseguinte, 
que a simples ausência de convergência entre a paternidade declarada no 
assento de nascimento e a paternidade biológica, por si, não autoriza a in-
validação do registro. Ao marido/companheiro incumbe alegar e comprovar 
a ocorrência de erro ou falsidade, nos termos dos arts. 1.601 c/c 1.604 do 
Código Civil. Diversa, entretanto, é a hipótese em que o indivíduo, ciente 
de que não é o genitor da criança, voluntária e expressamente declara o ser 
perante o Oficial de Registro das Pessoas Naturais (“adoção à brasileira”), 
estabelecendo com esta, a partir daí, vínculo da afetividade paterno-filial. A 
consolidação de tal situação (em que pese antijurídica e, inclusive, tipificada 
no art. 242, CP), em atenção ao melhor e prioritário interesse da criança, não 
pode ser modificada pelo pai registral e socioafetivo, afigurando-se irrelevan-
te, nesse caso, a verdade biológica. Jurisprudência consolidada do STJ.

2.2 A filiação socioafetiva, da qual a denominada adoção à brasileira con-
substancia espécie, detém integral respaldo do ordenamento jurídico nacio-
nal, a considerar a incumbência constitucional atribuída ao Estado de prote-
ger toda e qualquer forma de entidade familiar, independentemente de sua 
origem (art. 227, CF).
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2.3 O estabelecimento da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, 
pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai, ao despen-
der afeto, de ser reconhecido como tal. É dizer: as manifestações de afeto 
e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão 
de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do 
estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende o afeto, 
a clara e inequívoca intenção de ser concebido juridicamente como pai ou 
mãe daquela criança. Portanto, a higidez da vontade e da voluntariedade 
de ser reconhecido juridicamente como pai, daquele que despende afeto 
e carinho a outrem, consubstancia pressuposto à configuração de toda e 
qualquer filiação socioafetiva. Não se concebe, pois, a conformação desta 
espécie de filiação, quando o apontado pai incorre em qualquer dos vícios 
de consentimento. Na hipótese dos autos, a incontroversa relação de afeto 
estabelecida entre pai e filho registrais (durante os primeiros cinco/seis anos 
de vida do infante), calcada no vício de consentimento originário, afigurou-
-se completamente rompida diante da ciência da verdade dos fatos pelo pai 
registral, há mais de oito anos. E, também em virtude da realidade dos fatos, 
que passaram a ser de conhecimento do pai registral, o restabelecimento do 
aludido vínculo, desde então, nos termos deduzidos, mostrou-se absoluta-
mente impossível.

2.4 Sem proceder a qualquer consideração de ordem moral, não se pode 
obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação 
de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impon-
do-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o 
queira. Como assinalado, a filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a 
voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, 
circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. Registre-se, 
porque relevante: Encontrar-se-ia, inegavelmente, consolidada a filiação so-
cioafetiva, se o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos 
fatos, ou seja, de que não é pai biológico do requerido, mantivesse com este, 
voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava.

2.5. Cabe ao marido (ou ao companheiro), e somente a ele, fundado em erro, 
contestar a paternidade de criança supostamente oriunda da relação estabe-
lecida com a genitora desta, de modo a romper a relação paterno-filial então 
conformada, deixando-se assente, contudo, a possibilidade de o vínculo de 
afetividade vir a se sobrepor ao vício, caso, após o pleno conhecimento da 
verdade dos fatos, seja esta a vontade do consorte/companheiro (hipótese, é 
certo, que não comportaria posterior alteração).

3. Recurso Especial provido, para julgar procedente a ação negatória de pa-
ternidade. (REsp 1330404/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., Julga-
do em 05.02.2015, DJe 19.02.2015 – grifei)



90    ��������������������������������������������������������������������������������������RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – ASSUNTO ESPECIAL – ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETI-
FICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFE-
TIVO NUTRIDO DURANTE APROXIMADAMENTE VINTE E DOIS ANOS 
DE CONVIVÊNCIA QUE CULMINOU COM O RECONHECIMENTO JURÍ-
DICO DA PATERNIDADE – VERDADE BIOLÓGICA QUE SE MOSTROU 
DESINFLUENTE PARA O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE ALIADA 
AO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO – PRETENSÃO DE ANU-
LAÇÃO DO REGISTRO SOB O ARGUMENTO DE VÍCIO DE CONSENTI-
MENTO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO SUBSTANCIAL AFASTADO PELAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – PERFILHAÇÃO – IRREVOGABILIDADE – RE-
CURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

I – O Tribunal de origem, ao contrário do que sustenta o ora recorrente, não 
conferiu à hipótese dos autos o tratamento atinente à adoção à moda bra-
sileira, pois em momento algum adotou a premissa de que o recorrente, ao 
proceder ao reconhecimento jurídico da paternidade, tinha conhecimento 
da inexistência de vínculo biológico.

II – O ora recorrente, a despeito de assentar que tinha dúvidas quanto à pater-
nidade que lhe fora imputada, ao argumento de que tivera tão somente uma 
relação íntima com a genitora de recorrido e que esta, à época, convivia com 
outro homem, portou-se como se pai da criança fosse, estabelecendo com 
ela vínculo de afetividade, e, após aproximadamente vinte e dois anos, tem-
po  suficiente para perscrutar a verdade biológica, reconheceu juridicamente 
a paternidade daquela.

III – A alegada dúvida sobre a verdade biológica, ainda que não absolu-
tamente dissipada, mostrou-se irrelevante, desinfluente para que o ora re-
corrente, incentivado, segundo relata, pela própria família, procedesse ao 
reconhecimento do recorrido como sendo seu filho, oportunidade, repisa-se, 
em que o vínculo afetivo há muito encontrava-se estabelecido.

IV – A tese encampada pelo ora recorrente no sentido de que somente pro-
cedeu ao registro por incorrer em erro substancial, este proveniente da pres-
são psicológica exercida pela genitora, bem como do fato de que a idade 
do recorrido corresponderia, retroativamente, à data em que teve o único 
relacionamento íntimo com aquela, diante do contexto fático constante dos 
autos, imutável na presente via, não comporta guarida.

V – Admitir, no caso dos autos, a prevalência do vínculo biológico sobre 
o afetivo, quando aquele afigurou-se desinfluente para o reconhecimento 
voluntário da paternidade, seria, por via transversa, permitir a revogação, ao 
alvedrio do pai-registral, do estado de filiação, o que contraria, inequivoca-
mente, a determinação legal constante do art. 1.610, Código Civil.

VI – Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1078285/MS, Rel. 
Min. Massami Uyeda, 3ª T., Julgado em 13.10.2009, DJe 18.08.2010 – grifei)
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No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou a inexistência de pro-
va da ocorrência de fraude ou dolo por parte da genitora do menor, bem como 
afirmou estar cabalmente demonstrada a existência de paternidade socioafetiva, 
em que pese a inexistência do vínculo biológico, pois o próprio insurgente, em 
sua petição inicial, indica haver um sólido relacionamento afetivo entre os liti-
gantes ao longo de dezoito anos.

Como se não bastasse, além das manifestações de afeto e carinho, ficou 
clara a intenção do insurgente de ser concebido juridicamente como pai da 
criança, pois apesar de seu envolvimento com a mãe do réu ter sido superficial 
e esporádico, sem qualquer compromisso entre ambos de fidelidade, o que 
acarretaria em fundadas razões para duvidar do liame biológico, ainda assim 
registrou a criança de forma voluntária.

Confira-se o seguinte trecho extraído do aresto combatido:

Os fatos são claros. Ou seja, pela narrativa do autor, que ele e a mãe do 
réu mantiveram “relações esporádicas” entre dezembro de 1979 e março de 
1980 e, um ano depois reencontrou a mãe do autor, que lhe informou do 
nascimento do filho. Afirmou que nutria “sentimentos de afeto pela mãe do 
autor” e convenceu-se da paternidade e, mesmo estando casado com outra 
mulher, optou por reconhecer o filho.

Separou-se da esposa em 1982 e, em 1984 passou a conviver maritalmen-
te com a mãe do autor até 1998. E, após essa separação, sua “certeza da 
paternidade” passou a sofrer questionamentos com insinuações feitas pela 
mãe do autor, e a sua dúvida crescente foi espancada pelo exame de DNA, 
trazendo-lhe a certeza de que não era pai do autor, o que motivou o pedido 
de anulação do registro, pois entende que foi induzido a erro.

Ora, cumpre observar, primeiramente, que o ato de reconhecimento de filho 
é irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/1992 e art. 1.609 do CCB), sendo que a 
anulação do registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada 
como decorrente de vício do ato jurídico (coação, erro, dolo, simulação ou 
fraude). E, no caso em exame, o reconhecimento da filiação está expresso na 
cópia do instrumento público juntado à fI. 14, lavrado em março de 1981.

Embora o autor tenha dito que não é pai biológico do réu e que o exame de 
DNA comprovou a inexistência do liame biológico, vê-se que ele registrou 
o apelado como sendo seu filho, quando o réu contava com poucos meses 
de vida (fI. 14).

E, a rigor, essa conduta é surpreendente pois, pela narrativa do próprio au-
tor, o envolvimento que ele e a mãe do réu mantiveram foi superficial, pois 
afirmou que apenas amante e “relações esporádicas” entre dezembro de, 
1979,e março de 1980. E o ato de lhe ter sido informado o nascimento do 
réu, não justificava a conclusão que esse filho efetivamente fosse dele. Ou 
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seja, o autor efetuou o registro de forma voluntária, tendo fundadas razões 
para duvidar do liame biológico.

É compreensível a opção por registrar o filho, pelo fato nutrir “sentimentos de 
afeto pela mãe do autor”, mas o convencimento ou assunção da paternidade 
foi também um escolha livre do autor, que não poderia certamente ignorar 
a possibilidade de não vir a ser o pai, já que, na relação que mantinha com 
a mãe do autor, não havia o compromisso entre ambos de fidelidade, pois 
apenas mantinham “relações esporádicas” e por um curtíssimo espaço de 
tempo, ‘sendo ele casado com outra mulher.

De outra banda, ficou bem claro, também, que foi estabelecido um sólido, 
relacionamento afetivo entre os litigantes ao longo de dezoito anos, sendo 
que tal vínculo de afetividade ainda persistia mesmo quando foi ajuizada a 
presente ação, tanto que e o próprio recorrido afirmou isso, na petição inicial 
(fl. 3, item 1.8), onde disse que “faz questão de registrar que sempre dispen-
sou e continua a dispensar o tratamento de pai, com afeto, carinho e toda 
sorte de assistência e ajuda” [...].

Convém destacar que os vínculos parentais se definem muito mais pela ver-
dade socioafetiva do que propriamente pela verdade biológica, sendo que o 
autor sempre considerou réu como seu filho e essa relação era assim consi-
derada por todos, ficando consolidada, de forma inequívoca, o vínculo de 
filiação, sendo que o filho não aceita que seja alterado o seu registro civil, 
pois já conta hoje a idade e 30 anos. 

No caso em tela, não ficou comprovada a ocorrência de fraude ou dolo de 
parte da genitora do réu, ainda que inexista o liame biológico entre o autor 
e o réu. Ficou claro que a mãe do réu mantivera relacionamento com o re-
corrente, sendo evidente que o recorrente registrou o filho de forma livre e 
espontânea, tendo assumido, voluntariamente, a responsabilidade de ser ou 
não o pai biológico. Ou seja, o autor não foi induzido a erro, nem se verifi-
cou a existência de dolo.

Com efeito, embora o exame de DNA possa revelar a inexistência do liame 
biológico ele não tem, por si só, a faculdade de ensejar a desconstituição da 
relação jurídica de paternidade consolidada, pois é inequívoca a existência 
de paternidade socioafetiva, já que (a) o reconhecimento de paternidade foi 
um ato voluntário e consciente do autor, (b) esse reconhecimento foi feito 
após transcorridos três meses do nascimento do filho, (c) houve o estabeleci-
mento de uma relação social e afetiva bastante sólida durante dezoito anos 
e que se manteve mesmo quando da propositura da ação, e (d) não existe 
prova alguma de que tenha ocorrido fraude ou dolo no reconhecimento do 
filho, sendo que também não se verifica erro. Ou seja, o recorrente voluntá-
ria e conscientemente registrou F. como sendo seu filho. (grifei)
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Dessa forma, tendo em vista a existência de um sólido vínculo socioafe-
tivo e não haver a comprovação do dolo ou fraude no momento do registro do 
menor, o que incumbia ao autor/pai a prova, torna-se inviável a desconstituição 
da paternidade socioafetiva do recorrente e o reconhecimento da nulidade do 
registro civil na presente hipótese.

Assim, imperiosa a aplicação da Súmula nº 83/STJ à espécie, pois o en-
tendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a 
jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

certidão de julgamento 
terceira turma

Número Registro: 2013/0355776-5       AgRg-REsp 1.413.483/RS

Números Origem: 02610300105815 2610300105815 70003067287 
70038988788 70045593860 70046245148 70053063012

Em Mesa         Julgado: 27.10.2015

Segredo de Justiça

Relator: Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze

Presidente da Sessão: Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Subprocurador-Geral da República: Exmo. Sr. Dr. João Pedro de Saboia 
Bandeira de Mello Filho

Secretária: Belª Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha

autuação

Recorrente: C. F. K.

Advogados:  Fabiana Marion Spengler e outro(s) 
Fernando Luís Pritsch

Recorrido: F. K. S. K.

Repr. por: T. R. da S.

Advogado: Gerson Jorge da Silveira e outro(s)
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Assunto: Direito civil – Família – Relações de parentesco – Investigação 
de paternidade

agravo regimental

Agravante: C. F. K.

Advogados:  Fabiana Marion Spengler e outro(s) 
Fernando Luís Pritsch

Agravado: F. K. S. K.

Repr. por: T. R. da S.

Advogado: Gerson Jorge da Silveira e outro(s)

certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar o processo em epígra-
fe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Minis-
tro Relator.



Assunto Especial – Ementário

Paternidade Socioafetiva

7616 – Ação negatória de paternidade – exame de DNA – reconhecimento mediante erro 
– paternidade socioafetiva

“Civil. Direito de família. Negatória de paternidade. Exame de DNA. Assunção da paternidade com 
mulher de quem o declarante já tinha um filho. Reconhecimento de paternidade mediante erro. 
Paternidade socioafetiva. Requisitos. Inexistência. 1. De cediço conhecimento que o erro é ‘uma 
noção inexata sobre um objeto, que influencia a formação da vontade do declarante, que a emitirá 
de maneira diversa da que a manifestaria se dele tivesse conhecimento exato [...]. Para viciar a 
vontade e anular o ato negocial, este deverá ser substancial, escusável e real. Escusável, no sentido 
de que há de ter por fundamento uma razão plausível ou ser de tal monta que qualquer pessoa de 
atenção ordinária seja capaz de cometê-lo [...]. Real, por importar efetivo dano para o interessado. 
O erro substancial é erro de fato por recair sobre circunstância de fato, ou seja, sobre as qualidades 
essenciais da pessoa ou da coisa’ (DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 1997, p. 109). 2. In 
casu, presente o erro em que incidiu o requerente ao emitir, de boa-fé a mais não poder, declaração 
de vontade consistente em reconhecer a paternidade de uma criança que supunha ser seu filho, por 
haver confiado na genitora do menor com quem já tinha um filho e que lhe fez acreditar ser ele o 
pai biológico do requerido. 3. A adoção à brasileira é um reconhecimento voluntário da paternida-
de, quando não existe vínculo biológico, que se aproxima da paternidade adotiva, embora não se 
submeta ao devido processo legal. 3.1 Parentesco civil, no Código Civil antigo, sempre foi havido 
como aquele oriundo somente de adoção, mas o atual Código Civil, ao referir-se, de maneira aber-
ta, ao parentesco civil como aquele que resulta de outra origem que não seja a consanguinidade, 
possibilita outras interpretações. 3.2 Parentesco civil é aquele oriundo de relação socioafetiva, que 
não se restringe à adoção. 3.3 E dentre tais relações socioafetivas estão aquelas antes vistas, em que 
um homem registra filho alheio como seu. 3.4 Para que exista a paternidade socioafetiva, é neces-
sário o preenchimento de dois requisitos: a) inexistência de vício de consentimento; b) que o pai 
trate o filho como seu, de modo a assim ser havido em sociedade. 4. No caso dos autos, o autor foi 
induzido em erro; mantinha um relacionamento com a mãe do menor, com quem já tinha um outro 
filho e por isso assumiu a paternidade, ainda que com desconfiança. 4.1 A criança cresceu e as 
diferenças externaram-se mais evidentes tendo então o autor resolvido colocar uma pá de cal sobre 
o assunto quando então realizou exame DNA, cujo resultado já era esperado: negativo. 5. Não se 
pode impor os deveres de cuidado, carinho e sustento a alguém que não sendo pai biológico, tam-
bém não deseja ser pai socioafetivo. 6. Precedente da casa. 6.1 ‘1. O exame de DNA, dada a preci-
são de seu resultado, é prova que, confirmando ou não a paternidade, não pode ser desconsiderada, 
mesmo que o suposto pai, por erro, tenha registrado a criança como filho. 2. Não há paternidade 
socioafetiva se o suposto pai, iludido pela mãe, fez o registro de nascimento da criança acreditando 
que essa era sua filha, máxime e se inexistiu convivência por tempo suficiente para que haja afeto 
entre o pai e a criança, de forma que a filha, tratada como tal, seja criada e educada pelo pai. 3. 
Omissis. 4. Apelação provida em parte’ (TJDF, 6ª T.Cív., Apelação Cível nº 2007015010145-8/DF, 
Rel. Des. Jair Soares, DJ 25.06.2008, p. 82). 7. Precedente do col. STJ. 7.1 ‘Direito civil. Família. 
Recurso especial. Ação negatória de paternidade. Exame de DNA. Tem-se como perfeitamente 
demonstrado o vício de consentimento a que foi levado a incorrer o suposto pai, quando induzido 
a erro ao proceder ao registro da criança, acreditando se tratar de filho biológico. A realização do 
exame pelo método DNA a comprovar cientificamente a inexistência do vínculo genético, confere 
ao marido a possibilidade de obter, por meio de ação negatória de paternidade, a anulação do regis-
tro ocorrido com vício de consentimento. A regra expressa no art. 1.601 do CC/2002, estabelece a 
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imprescritibilidade da ação do marido de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, 
para afastar a presunção da paternidade. Não pode prevalecer a verdade fictícia quando maculada 
pela verdade real e incontestável, calcada em prova de robusta certeza, como o é o exame genético 
pelo método DNA. E mesmo considerando a prevalência dos interesses da criança que deve nortear 
a condução do processo em que se discute de um lado o direito do pai de negar a paternidade em 
razão do estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado 
seu estado de filiação, verifica-se que não há prejuízo para esta, porquanto à menor socorre o 
direito de perseguir a verdade real em ação investigatória de paternidade, para valer-se, aí sim, do 
direito indisponível de reconhecimento do estado de filiação e das consequências, inclusive mate-
riais, daí advindas. Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 878954/RS, Min. Nancy Andrighi, 
DJ 28.05.2007, p. 339). 8. Sentença mantida.” (TJDFT – Proc. 20080310179926 – (405230) – Rel. 
Des. João Egmont – DJe 19.08.2010)

Comentário Editorial SÍNTESE
Cuida-se de ação ajuizada com o fim de ver declarada a nulidade do registro de nascimen-
to do requerido, sob a alegação de ter atuado em erro ao reconhecê-lo como filho. Afirma 
ter se relacionado com a mãe do requerido por cinco meses, em 2002, e, posteriormente, 
em um encontro casual, ocorrido em 2003, mantiveram relações sexuais sem método 
contraceptivo, vindo, então, logo depois, a lhe ser atribuída a paternidade do requerido. 
Alegou que a ausência de semelhanças físicas o levou a realizar o exame de DNA, o que 
veio a revelar a carência de vínculo biológico. Requereu seja declarada a nulidade do 
registro do réu, para que deixe de constar como pai do menor.

O Ministério Público requereu a realização de audiência de instrução e julgamento com 
depoimento pessoal do autor e testemunhas.

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que o 
autor não é pai do menor, devendo ser canceladas as anotações nesse sentido efetivadas 
no registro de nascimento do réu, excluindo o nome do pai e dos avós paternos.

Inconformado, o requerido interpõe recurso de apelação, aduzindo, em apertada síntese, 
que se o direito de contestação da paternidade fosse incondicionado, bastando tão somen-
te a desfiguração do vínculo biológico, ocioso seria o disposto no art. 1.604 do Código 
Civil, que determina que fins de desconstituir-se a presunção emergente do prévio ato 
de reconhecimento da paternidade, tornando-se imperiosa a demonstração cabal de ter 
havido erro ou falsidade do registro. Diz não ser suficiente para acolher o pedido do autor 
a singela demonstração da ausência do vínculo biológico de paternidade; assevera não ter 
havido erro quando do ato de perfilhação operado pelo autor e que deve ser considerado o 
indicativo de uma situação que se prolongou por considerável interregno temporal, restan-
do clara a firme presença de uma relação socioafetiva subjacente à lide.

O TJDFT negou provimento ao recurso afirmando inexistir vínculo afetivo suficiente a 
caracterizar a paternidade socioafetiva.

O Relator, nas suas considerações, assim se manifestou:

“A ação negatória de paternidade, a exemplo da de investigação, atende, pois, não apenas 
ao interesse do pai, mas também dos filhos, interessados que são na verdadeira paternida-
de, fato que irá marcá-los para o resto da vida, com reflexos, inclusive, na personalidade.

[...]

Daí porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação negatória de paternidade 
‘admite todo gênero de provas e pode ser intentada por quem quer que nisso tenha inte-
resse. Ademais, pode ela prosperar sem que a barre o decurso do tempo, ou seja, é ação 
imprescritível’ (RT 656/76. Código civil comentado. 4. ed. Revista dos Tribunais, p. 898).

[...]
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Não há paternidade socioafetiva se o suposto pai, iludido pela mãe, fez o registro de nas-
cimento da criança acreditando que essa era seu filho, sobretudo se inexistiu convivência 
por tempo suficiente para que haja afeto entre o pai e a criança.”
O eminente Jurista Euclides de Oliveira, em seu artigo Reconhecimento de filhos e inves-
tigação da paternidade, assim nos ensina:
“O reconhecimento do filho havido fora do casamento pode se dar por três modos: vo-
luntário, administrativo e judicial. A matéria, antes tratada de modo discriminatório, no 
Código Civil, como já afirmado, passou a ter regulamentação adicional em leis próprias, 
como o citado ECA e a Lei nº 8.560, de 29.12.1992, que disciplina as formas de reco-
nhecimento da filiação. Note-se, ainda, que o reconhecimento pode preceder o nascimen-
to do filho (nascituro) ou suceder-lhe ao falecimento (reconhecimento póstumo, se deixar 
descendentes, pois, em caso contrário, poderia haver interesse econômico na herança, 
pelo ascendente que o não reconheceu em vida).
[...]
Procede-se ao reconhecimento judicial mediante ação investigatória de paternidade que 
pode ser proposta pelo filho contra o suposto pai ou seus herdeiros, nos termos do art. 
363 do Código Civil. Ressalve-se a primeira parte desse dispositivo, que contempla inca-
bíveis restrições ao reconhecimento de filhos ilegítimos de pessoas com os impedimentos 
matrimoniais absolutos do art. 183, I a VI. Não há mais esse motivo de distinção, mesmo 
porque revogado o art. 358. Significa dizer que os filhos sempre podem demandar o 
reconhecimento da filiação, não importando a sua origem, conforme ordena o art. 227,  
§ 6º, da Constituição, com reforço no art. 26 do ECA. A ação de investigação segue o rito 
ordinário, admitindo todos os meios de prova, notadamente a pericial, que hoje assume 
grande relevância em face da evolução científica, desde os exames hematológicos (tipos 
sanguíneos – ABO, Rh, HLA, etc.) aos mais modernos e precisos, relacionados à com-
patibilidade genética (DNA).” (Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, caderno 3,  
nº 19/1998, p. 400, artigo nº 3/14828, 1ª quinz. out. 1998)
O novo Código Civil regulamenta a investigação de paternidade no art. 1.606 e o reconhe-
cimento dos filhos nos arts. 1.607 a 1.611.
Reza o art. 1.606 da Lei nº 10.406/2002:
“Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos 
herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz.
Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se 
julgado extinto o processo.”

7617 – Ação negatória de paternidade – exame de DNA negativo – reconhecimento de 
paternidade socioafetiva

“Direito de família. Ação negatória de paternidade. Exame de DNA negativo. Reconhecimento de 
paternidade socioafetiva. Improcedência do pedido. 1. Em conformidade com os princípios do 
Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade 
depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que 
não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e 
edificado na convivência familiar. Vale dizer que a pretensão voltada à impugnação da paternidade 
não pode prosperar, quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a 
paternidade socioafetiva. 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a paternidade socioafe-
tiva (ou a posse do estado de filiação), desde sempre existente entre o autor e as requeridas. Assim, 
se a declaração realizada pelo autor por ocasião do registro foi uma inverdade no que concerne à 
origem genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com as então infantes 
vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade em si bastante à manutenção do registro de 
nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro. 3. Recurso especial não provido.” 
(STJ – REsp 1.059.214 – (2008/0111832-2) – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 12.03.2012)
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7618 – Ação negatória de paternidade c/c anulatória de registro de nascimento – ausên-
cia de vício de consentimento – relação socioafetiva

“Direito civil. Recurso especial. Família. Ação negatória de paternidade c/c anulatória de registro de 
nascimento. Ausência de vício de consentimento. Relação socioafetiva. Improcedência do pedido. 
Artigos analisados. Arts. 1.604 e 1.609 do Código Civil. 1. Ação negatória de paternidade, ajuizada 
em fevereiro de 2006. Recurso especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012. 2. Discussão relativa 
à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstra-
ção da ausência de vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do 
CC/2002 tem por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique 
à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo diplo-
ma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de comprovado 
erro ou falsidade do registro. 4. Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano 
não intencional na manifestação da vontade de registrar. 5. Inexiste meio de desfazer um ato levado 
a efeito com perfeita demonstração da vontade daquele que um dia declarou perante a sociedade, 
em ato solene e de reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade 
socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência de 
vínculo familiar. 6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado em 
relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua 
identidade e de definição de sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, 
não pode ficar à deriva em face das incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses meramente 
patrimoniais de terceiros submersos em conflitos familiares. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ – 
REsp 1.383.408 – (2012/0253314-0) – 3ª T. – Relª Min. Nancy Andrighi – DJe 30.05.2014)

7619 – Herança – ação declaratória de parentalidade socioafetiva – impossibilidade jurí-
dica do pedido e ausência de interesse de agir

“Direito de família. Demanda declaratória de parentalidade socioafetiva cumulada com petição 
de herança. Indeferimento da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido e ausência de 
interesse de agir. Equivocada extinção da demanda. Condições da ação que, contudo, no caso, 
revelam-se presentes. Pleito que, em tese, se afigura possível, inobstante o falecimento dos supostos 
pais socioafetivos. Intelecção dos arts. 1.593 do CC e 227, § 6º, da CRFB. Sentença cassada. Recur-
so provido. 1. O pedido é juridicamente possível quando, em tese, encontra respaldo no arcabouço 
normativo pátrio. 2. A pretensão ao reconhecimento da parentalidade socioafetiva tem ressonância 
no art. 1.593 do Código Civil, segundo o qual a filiação origina-se do laço consaguíneo, civil ou 
socioafetivo. 3. Nada obsta o reconhecimento da filiação após a morte dos pretensos pai e mãe 
socioafetivos. Se ao filho biológico é franqueado o acesso à justiça na hipótese de investigação de 
paternidade ou de maternidade post mortem, ao filho socioafetivo, por força do princípio da igual-
dade entre as filiações (art. 227, § 6º, da Constituição da República), deve ser assegurado idêntico 
direito de ação.” (TJSC – AC 2008.064066-4 – Rel. Des. Eládio Torret Rocha – DJe 10.01.2012)

7620 – Registro civil – pedido de retificação – paternidade socioafetiva – reconhecimen-
to voluntário e de forma regular

“Família. Apelação cível. Ação declaratória negativa de paternidade. Reconhecimento voluntário 
de paternidade. Ato irretratável. Paternidade socioafetiva. Demonstração. A retificação do registro 
é permitida na via de exceção, em caso de comprovação de vício de consentimento, nos termos do 
art. 1.604 do Código Civil. Tendo o reconhecimento da paternidade ocorrido de forma regular, livre 
e consciente, mostra-se juridicamente impossível sua revogação.” (TJMG – AC 1.0702.07.367567-
1/0011 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Elias Camilo – DJe 05.05.2010)
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RESUMO: Estabelece uma avaliação crítica sobre a aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, 
também conhecida como Lei Maria da Penha, que determina a manutenção do vínculo empregatício 
da empregada vítima de violência doméstica por até seis meses, quando necessário o seu afasta-
mento do local de trabalho, por meio de pesquisas doutrinárias e avaliação de casos. A violência 
doméstica é um assunto de grande relevância jurídico-social, sendo uma triste realidade que assola 
diversos lares em todo o mundo, passando a ser reconhecida como um problema real a partir do sé-
culo XX; porém, somente em 2006 foi criada a elucidada lei, com o objetivo de prevenir, coibir e punir 
a violência praticada contra a mulher no âmbito familiar. Ademais, criou diversas medidas protetivas 
específicas, sendo uma delas o objeto de estudo do presente trabalho. Esse dispositivo legal possui 
grande relevância, visto que somente quando garantido o direito ao trabalho é possível o alcance da 
dignidade da pessoa humana. Contudo, mesmo após quase 1 (uma) década da promulgação da Lei 
Maria da Penha, ainda é possível a verificação de diversas lacunas, especialmente quanto à garantia 
do vínculo de emprego da mulher vítima de violência doméstica. Diante disso, o que se verifica é a 
necessidade de atuação do Poder Legislativo, com o fim de suprir as lacunas apontadas, além da 
elaboração de políticas públicas, que deve promover maior proteção às vítimas e educar e incentivar 
toda a sociedade na luta em busca da erradicação da violência doméstica e da igualdade entre os 
sexos.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; Direito do Trabalho; violência doméstica; vínculo emprega-
tício; contrato de trabalho.

ABSTRACT: Establishes a critical evaluation of the application of Article 9, paragraph 2, II of Law 
11.340/2006, also known as Maria da Penha Law, which provides for the maintenance of employment 
of the employee victim of domestic violence for up to six months when required being away from 
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the workplace, through doctrinal research and evaluation of cases. Domestic violence is a matter of 
great legal and social importance, being a sad reality that plagues many homes around the world, 
becoming recognized as a real problem from the twentieth century, but only in 2006 was created 
the elucidated Law in order to prevent, deter and punish violence against women within the family. 
Moreover, it created a number of specific protective measures, one of which, the object of study 
of this work. This legal device has great importance, since only when granted the right to work is 
it possible to achieve the dignity of the human person. However, even after almost 1 (one) decade 
of enactment of the Maria da Penha Law, it is still possible to check several gaps, especially the 
guarantee of the employment relationship of women victims of domestic violence. Therefore, what 
we are seeing is the need for action of the legislature in order to meet the identified gaps, as well 
as public policy development, which should promote greater protection for victims and educate and 
encourage the whole society in the fight in search the eradication of domestic violence and gender 
equality.

KEYWORDS: Maria da Penha Law; Labor Law; domestic violence; employment; employment 
contract.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha; 2 Abrangência da Lei Maria da 
Penha no Direito do Trabalho; 3 Princípio da dignidade da pessoa humana; 4 Princípio da proteção 
integral; 4.1 Da mulher vítima de violência doméstica; 4.2 Do trabalhador; 5 Princípio da isonomia;  
6 Da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho; 6.1 O afastamento da empregada vítima 
de violência doméstica; 7 Estabilidade; 7.1 Estabilidade da empregada vítima de violência doméstica;  
8 Competência para concessão do afastamento; 8.1 Competência da Justiça do Trabalho; 8.2 Com-
petência dos Juizados de Violência Doméstica ou da Vara Criminal; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa discorre sobre a Lei nº 11.340/2006, também co-
nhecida como Lei Maria da Penha, que criou diversos mecanismos para coibir, 
bem como agravar a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, 
e os reflexos positivos que alcançaram o Direito do Trabalho, em razão do art. 
9º, § 2º, inciso II, da referida Lei, que garante à empregada vítima de violência 
doméstica, quando necessário, a manutenção de seu vínculo trabalhista por até 
6 (seis) meses.

Apesar da grande importância desse instituto, como também da grave 
situação em que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar se en-
contram, o já elucidado dispositivo é o único que trata dessa espécie de medida 
protetiva, observando-se diversas lacunas, ainda não preenchidas por lei, juris-
prudências e tampouco por doutrina.

A violência intrafamiliar é um dos problemas mais graves e complexos de 
que padece nossa sociedade, vez que possui perverso efeito multiplicador, sen-
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do que as suas sequelas não se limitam apenas à mulher ofendida, comprome-
tendo todos os membros da família, incluindo crianças, adolescentes e adultos.

Até pouco tempo atrás se tratava de um assunto privado, de modo que 
era livre de proteção estatal, tendo em vista as suas raízes milenares, fruto de 
uma cultura machista e discriminatória, e até em pleno século XXI, continua se 
apresentando como uma realidade velada, envolta em embaraços de relações 
afetivas e emoções, acabando por ser uma espécie de criminalidade oculta.

Nesse sentido, existem inúmeros fatores que influenciam em seu aconte-
cimento, e, pior, na sua invisibilidade perante terceiros, como a discriminação 
e o preconceito de gênero, aspectos socioeconômicos, culturais e pessoais do 
agressor, como a exclusão social, as desigualdades sociais e o consumo de 
álcool e drogas.

Diante disso, analisaremos a influência que as normas internacionais 
sobre a proteção da mulher tiveram no ordenamento jurídico brasileiro, bem 
como o importante papel desempenhado pela OEA com o fim de promover 
no Brasil a satisfação da justiça, quando o mesmo fora procurado por Maria da 
Penha, brasileira que sofria grave violência praticada por seu marido.

Além disso, também discorre sobre os requisitos necessários à qualifica-
ção da violência como doméstica, e, portanto, quando de sua satisfação, au-
torizando a aplicação de medidas específicas, criadas especialmente para o 
caso de agressões intrafamiliares, com o fim de persecução da maior proteção 
possível para a mulher e os seus dependentes, considerando que a situação 
assim demanda.

De outro norte, também abarcamos os institutos do Direito do Trabalho 
que foram, mesmo que timidamente, atingidos pela Lei Maria da Penha, os 
conceituando e exemplificando, a fim de promover um completo estudo sobre 
o assunto, e, assim, possibilitando o aclaramento sobre as suas diferenças e um 
melhor entendimento sobre as hipóteses elencadas.

Por sua vez, explicitaremos as discussões doutrinárias e o cabimento dos 
referidos institutos do Direito do Trabalho, especificamente às empregadas víti-
mas de violência doméstica, visto que a doutrina diverge quanto à necessidade 
ou não de pagamento de salários por parte do empregador na hipótese afasta-
mento, bem como a respeito da existência ou não de estabilidade, inclusive 
quanto à competência para a concessão dessa medida protetiva.

1 LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA

A Lei nº 11.340/2006 foi publicada na data de 07 de agosto de 2006 e 
passou a vigorar a partir de 22 de setembro de 2006, modificando todo o pro-
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cessamento e a disciplina a respeito da violência cometida contra a mulher no 
âmbito familiar, garantindo maior eficácia na sua proteção.

Essa lei também é conhecida como Lei Maria da Penha, em razão do 
caso da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que no ano de 1983 fi-
cou paraplégica em razão de um tiro de espingarda, deflagrado por seu marido, 
Marco Antonio Heredia Viveiros, enquanto dormia.

Pouco menos de uma semana que retornara a sua residência, após o 
período de internação, Maria da Penha fora novamente agredida, sofrendo uma 
descarga elétrica enquanto tomava banho, também provocada por seu cônjuge.

Após a conclusão do inquérito policial, foram constatados os indícios 
de autoria do marido da vítima em relação ao primeiro ataque, sendo ofertada 
denúncia pelo Ministério Público, no dia 28 de setembro de 1984. Apesar da 
condenação do réu por duas vezes, em 1991 e 1996, o mesmo não chegou a 
ser preso, recorrendo sempre em liberdade.

Infelizmente, esse era o cenário de muitas mulheres agredidas psicoló-
gica e fisicamente por seus cônjuges, mesmo quando procuravam o auxílio de 
autoridades, não eram devidamente protegidas enquanto seus agressores per-
maneciam em liberdade, causando ainda mais temor.

Passados quatorze anos da denúncia do Ministério Público contra o seu 
agressor, e nenhum resultado significativo, em 1998 Maria da Penha procurou 
dois organismos internacionais, o CEJIL e o Cladem, e realizou uma denúncia 
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

De modo que, em 2001, a OEA responsabilizou o Estado brasileiro por 
negligência e omissão, além de condenar o Estado do Ceará ao pagamento de 
indenização à Maria da Penha pelos danos morais e materiais sofridos.

Somente em 2003, após propositura de inúmeros recursos realizados pe-
los advogados de defesa, o agressor fora preso, condenado a dez anos e seis 
meses de prisão.

Cumpre salientar que o Estado brasileiro não se pronunciou a respeito da 
denúncia realizada, tendo promulgado a Lei Maria da Penha somente no ano 
de 2006, fruto do Projeto de Lei nº 4.559/2004 da Deputada Federal Jandira 
Feghali.

Desde então, a mulher vítima de violência em seu ambiente familiar pas-
sou a contar com essa lei, que, além de caráter repressivo, possui o escopo de 
prevenir e promover assistência às mulheres que se encontram em situação de 
risco.
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2 ABRANgÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO DIREITO DO TRABALHO

A Lei Maria da Penha possui o objetivo de coibir a constante prática de 
violência doméstica contra a mulher, agravando as sanções aos agressores e 
promovendo um processo mais ágil e eficiente.

Além das disposições penais, a lei inovou em matéria juslaboral, confor-
me se observa no Capítulo II – Da Assistência à Mulher em Situação de Violên-
cia Doméstica e Familiar. Na Lei Maria da Penha, o art. 9º dispõe:

[...]

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e fami-
liar, para preservar sua integridade física e psicológica:

[...]

II – manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até 6 (seis) meses.

Em uma breve interpretação do texto, pode-se extrair que o legislador 
preocupou-se em garantir à vítima desse tipo de agressão a proteção de seu 
contrato de trabalho, se necessário o afastamento de seu labor, se tratando de 
medida extremamente importante, conforme a doutrina:

Andou bem o legislador ao se preocupar com a conservação da fonte de 
trabalho da mulher, tendo em vista que, dependendo do caso concreto, ela 
pode ser vítima duas vezes: a primeira ao sofrer qualquer espécie de violên-
cia dentre as tratadas nesta lei, e, a segunda, ao ser obrigada, muitas vezes, 
conforme alertamos de início, a deixar o emprego por conta dessas mesmas 
agressões.1

Apesar de não se encontrar no Capítulo específico de medidas proteti-
vas, a doutrina assim a considera2, sendo uma medida cautelar. Assim, deverá 
a mulher comprovar o fumus boni iuris, ou seja, a verossimilhança de suas 
alegações, além do periculum in mora, caracterizado pelo fundado receio de 
que a sua integridade física e/ou psicológica sofra dano irreparável ou de difícil 
reparação.

Ademais, o afastamento da empregada vítima de violência doméstica so-
mente deverá ser deferido quando comprovadamente necessário, isto é, quando 
o agressor a estiver perseguindo, desrespeitando as demais medidas protetivas, 
não estiver preso, ou seja, não se justifica pelo simples requerimento.

1 Cunha; Pinto, p. 53.

2 Dias, p. 93.
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3 PRINCÍPIO DA DIgNIDADE DA PESSOA HUMANA

A dignidade da pessoa humana é o princípio máximo do Estado Demo-
crático de Direito, ou seja, fundamento da República Federativa do Brasil, dis-
posto no art. 1º, III, da Constituição Federal. E ainda, segundo o entendimento 
de Uadi Lammêgo Bulos, “quando o Texto Maior proclama a dignidade da 
pessoa humana, está consagrando um imperativo de justiça social, um valor 
constitucional supremo”3.

É uma qualidade inerente a todo ser humano, constituindo o valor pró-
prio que define o ser humano como tal, dele não podendo se destacar, sendo 
irrenunciável e inalienável. Além disso, se inter-relaciona a todos os direitos 
fundamentais, sendo, inclusive, fonte direta de alguns deles, como o direito à 
vida, à liberdade, à honra, entre outros.

Nesse sentido, Norberto Bobbio conceitua os direitos fundamentais:

[...] aqueles que pertencem, ou deveria pertencer, a todos os homens, ou dos 
quais nenhum homem pode ser despojado. São aqueles cujo reconhecimen-
to é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para 
o desenvolvimento da civilização.4

O princípio da dignidade da pessoa humana nasceu no século XVII, ten-
do promissor o filósofo Immanuel Kant, que o liga intimamente com a liber-
dade, defendendo que o ser humano existe como um fim em si mesmo, e não 
como um meio para a imposição de vontades arbitrárias5. Nesse sentido, o ser 
humano é o “centro de imputação jurídica e por isso, o Direito existe em função 
dele e para propiciar o seu desenvolvimento”6.

Especificamente no âmbito da violência doméstica, esse princípio encon-
tra-se nítido no art. 3º da Lei nº 11.340/2006, que, além de garantir à mulher 
todos os direitos fundamentais, como vida, segurança, entre outros, em seu § 1º 
impõe ao Poder Público o ônus de desenvolver políticas públicas com o intuito 
de garantir o respeito a todas as garantias elencadas no caput do artigo, nas 
relações familiares e domésticas.

Já, no Direito do Trabalho, Dinaura Godinho Pimentel Gomes entende 
que só é possível o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana quan-

3 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 512.

4 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 17.

5 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. São Paulo: Abril, 1980. p. 182.

6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.  
p. 89-94.
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do lhe é concedido o direito ao trabalho, uma vez que não se pode garantir nem 
mesmo o direito à vida sem a efetivação do direito do trabalho, pois somente 
por meio dele se obtém as condições mínimas para uma existência digna7.

4 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEgRAL

4.1 da mulher vítima de violência doméstica

O princípio da proteção integral é previsto no § 8º do art. 226 da Consti-
tuição Federal, que aduz: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa 
de cada um que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no 
âmbito de suas relações”8.

E é exatamente nesse sentido que se deu a criação da Lei nº 11.340/2006, 
uma vez que cria diversos mecanismos, com o fim de exterminar a ineficácia 
e a inoperância da justiça em casos de violência doméstica, que tanto afronta 
milhares de lares brasileiros.

Conforme se pode observar, a lei criou, em seu art. 14, os Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ou seja, uma vara especiali-
zada, a fim de promover uma maior celeridade aos processos, além da melhor 
aplicação possível do Direito pelo Magistrado, permitindo, inclusive, a realiza-
ção de atos processuais em horário noturno.

No art. 11 criou um rito especial a ser seguido pelas autoridades poli-
ciais ao se depararem com casos de violência intrafamiliar, devendo os mesmos 
comunicar imediatamente o Ministério Público e o Poder Judiciário, fornecer 
transporte à mulher e a seus dependentes para abrigo ou local seguro quando 
houver risco de vida, acompanhamento da vítima para a retirada de seus per-
tences de seu domicílio e informação da mesma sobre os serviços e direitos a 
ela conferidos.

Além de criar novas medidas protetivas de urgência, que serão pormeno-
rizadas no transcorrer do trabalho.

Nesse sentido, é evidente a intenção do legislador em promover todas as 
garantias possíveis para a proteção integral das mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. As modificações impostas pela lei abrangem todos os ór-
gãos do Poder Judiciário, impondo aos mesmos um tratamento especializado.

7 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do trabalho e dignidade da pessoa humana, no contexto da 
globalização econômica. São Paulo: LTr, 2005. p. 214 e 215.

8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
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4.2 do trabalhador

O princípio da proteção no Direito do Trabalho é considerado, por Lou-
rival José de Oliveira, um superprincípio, pois traduz todos os demais referentes 
ao Direito do Trabalho9.

Aos ensinamentos de Rodriguez, o seu objetivo é perseguir a igualdade 
entre o empregador e o empregado, conforme aduz a seguir:

O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que orienta o Direi-
to do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num propósito de igualdade, 
responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das par-
tes: o trabalhador. Enquanto no direito comum uma constante preocupação 
parece assegurar a igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do 
Trabalho a preocupação central parece ser a de proteger uma das partes, 
com o objetivo de, mediante essa proteção, alcançar-se uma igualdade subs-
tancial e verdadeira entre as partes.10

Ainda nesse mesmo sentido, esse princípio resulta das normas de ordem 
pública que caracterizam a intervenção do Estado nas relações de trabalho, 
com o fim de opor obstáculos à autonomia da vontade, formando, assim, a base 
do contrato de trabalho, que pode ser complementado, desde que garantido 
esse mínimo de proteção legal.

Esse princípio possui o escopo de atenuar a condição hipossuficiente do 
empregado, “criando uma superioridade jurídica em favor do empregado”11, e 
está consolidado nos princípios da norma mais favorável e da condição mais 
benéfica.

A norma mais favorável determina que aquilo que for mais favorável ao 
empregado deve ser aplicado, ou seja, na existência de duas ou mais normas a 
respeito da mesma matéria (lei, acordos coletivos, contratos particulares, regi-
mento interno de uma empresa, entre outros) aplica-se a mais favorável, inde-
pendentemente de sua hierarquia.

Nesse mesmo sentido, a condição mais benéfica corresponde ao princí-
pio do direito adquirido, de maneira que na concessão de vantagens ao empre-
gado, de forma expressa ou tácita, as mesmas passam a incorporar o patrimônio 
do empregado, não podendo mais ser retiradas.

9 OLIVEIRA, Lourival José de. Direito do trabalho segundo o princípio da valorização do trabalho humano. 
 São Paulo: LTr, 2011. p. 27.

10 RODRIGUEZ, Américo Pla. Princípios do direito do trabalho. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 83.

11 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 181.
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5 PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A Carta Magna, em seu art. 5º, garante a todos os cidadãos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a igualdade perante a lei, estando explícito 
o princípio da isonomia, que assim como a dignidade da pessoa humana é um 
pilar do Estado Democrático de Direito, de modo que a sua existência seria 
impossível, sem a garantia desse princípio constitucional.

Além disso, aduz o art. 226, § 5º, da Constituição Federal: “Os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher”, reconhecendo-se a igualdade total entre os sexos em uma en-
tidade familiar.

Isto posto, não deve ser considerado que a Lei Maria da Penha fere essa 
garantia constitucional, haja vista que o princípio da igualdade deve receber 
uma interpretação mais abrangente, sob pena de não se instaurar a verdadeira 
justiça social.

Nas brilhantes palavras do jurista brasileiro Rui Barbosa, facilitadas por 
Adriano da Gama Kuri:

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desi-
guais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, propor-
cionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. 
O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desi-
gualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagran-
te, e não igualdade real.12

Nesse sentido, é evidente que são necessárias garantias adicionais às mu-
lheres, tendo em vista a sua trajetória de desigualdade em relação ao homem, 
para que assim seja possível o desempenho de seus direitos fundamentais em 
situação de igualdade em relação aos indivíduos do sexo masculino, isto é, 
levando em consideração o contexto histórico, cultural e econômico brasileiro, 
se faz necessária uma resposta específica e diferenciada por parte do Estado.

6 DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Muito se discute acerca da natureza jurídica do afastamento da mulher 
vítima de violência doméstica do seu local de trabalho, uma vez que não restou 

12 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5. ed. Edição popular anotada por Adriano de Gama Kury. Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. p. 26.
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determinado se seria causa de interrupção ou suspensão do contrato de traba-
lho.

Essa definição é de grande valia ao estudo, pois aponta uma das dúvidas 
mais recorrentes no assunto, qual seja, a quem se aplica o ônus do pagamento 
de salários da empregada vítima de violência doméstica e afastada de seu em-
prego.

No entanto, em relação à manutenção do vínculo empregatício, a doutri-
na o garante para ambos os institutos, conforme se observa na lição de Maurício 
Godinho Delgado:

Verificado qualquer desses fatores normativos preserva-se em absoluto vigor 
o contrato de trabalho, inviabilizando, ilustrativamente, a dispensa pelo em-
pregador (até o fim da causa interruptiva ou suspensiva, obviamente).13

A suspensão do contrato de trabalho corresponde à sustação ampla e 
recíproca das cláusulas e dos efeitos contratuais, ocorrendo uma paralisação 
temporária e plena do contrato de trabalho, mantendo-se, no entanto, o vínculo 
empregatício entre as partes.

Diante disso, nesse período não há prestação de serviço, não se com-
puta o tempo de serviço, não se paga salário, não se realizam recolhimentos 
vinculados ao contrato de trabalho, como o FGTS, por exemplo, de modo que 
praticamente todas as prestações contratuais permanecem sem eficácia.

No entanto, nas lições de Godinho, algumas cláusulas mínimas do pacto 
empregatício permanecem em vigência, uma vez que não perdem plena eficá-
cia as condutas omissivas das partes, como no caso dos deveres de fidelidade 
e lealdade contratuais, como na não violação do segredo da empresa e não 
concorrência desleal14.

Cumpre ressaltar que, na volta ao trabalho, ficam garantidas todas as 
vantagens que tenham sido atribuídas a sua categoria durante a sua ausência, 
conforme determina o art. 471 da CLT: “[...] são asseguradas, por ocasião de 
sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à 
categoria a que pertencia na empresa”15.

Além disso, durante a suspensão o empregador fica impossibilitado de 
rescindir o contrato de trabalho do empregado, salvo nos casos de extinção da 

13 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 552.

14 Idem, p. 1076.

15 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943). 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 825.
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empresa ou justa causa cometida pelo empregado e reconhecida pela Justiça 
do Trabalho.

O contrato de trabalho recuperará a sua eficácia quando cessarem as 
causas que os motivaram, de modo que o trabalhador deve retornar ao trabalho 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em abandono de 
emprego, conforme determina a Súmula nº 32 do TST16.

Diferentemente da suspensão do contrato de trabalho, ao se tratar de 
interrupção do contrato de trabalho apesar da não ocorrência da prestação de 
serviço, há a permanência do dever de pagamento dos valores referentes à re-
muneração do empregado, bem como a contabilização do tempo de serviço.

Alice Monteiro de Barros também leciona no sentido de ser uma hipóte-
se de paralisação temporária do empregado na sua prestação de serviços, sem 
comprometer a contagem de seu tempo de serviço:

A interrupção também denominada por alguns autores suspensão parcial do 
contrato de trabalho é conceituada como a paralisação temporária do traba-
lho pelo empregado, em que a ausência do empregado não afeta o seu tem-
po de serviço na empresa, sendo computado o período de afastamento para 
todos os efeitos legais. Em consequência, permanece a obrigação de pagar 
salário e outras vantagens que decorrem do pacto laboral.17

Portanto, é possível averiguar que o caráter sinalagmático do contrato de 
trabalho, por vezes é mitigado, vez que não se observa, nos casos de interrup-
ção do contrato de trabalho, obrigações e deveres para ambas as partes, pois, 
apesar de não haver a prestação por parte do empregado, há a obrigação do 
empregador.

Concluindo-se também que o salário não é entendido tão somente como 
uma retribuição ao serviço prestado, possuindo, além do caráter contratual, um 
caráter de ordem social, que impõe ao tomador o dever da ininterrupção dos 
pagamentos nos casos taxativos impostos pela lei.

As características já apontadas se justificam pelo princípio da continuida-
de da relação de emprego, que deriva do princípio da proteção, já explicitado 
no presente trabalho, se objetivando a manutenção do contrato de trabalho, 
com o fim de garantir segurança econômica ao empregado.

Sendo, nesse sentido, a lição de Américo Plá Rodriguez:

16 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, Súmula nº 32. Vade Mecum, 7. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 2117.

17 Barros, p. 868.
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Para compreender esse princípio devemos partir da base que o contrato de 
trabalho é um contrato de trato sucessivo, ou seja, que a relação de emprego 
não se esgota mediante a realização instantânea de certo ato, mas perdura 
no tempo. A relação empregatícia não é efêmera, mas pressupõe uma vincu-
lação que se prolonga.18

Portanto, mesmo que venha a ocorrer a inexecução temporária da pres-
tação de serviços, se dá a manutenção das relações jurídico-laborais, visto que, 
ao contrário da empresa, o empregado nem sempre pode “funcionar” de forma 
ininterrupta.

6.1 o afastamento da emPregada vítima de violência doméstica

Já realizado os apontamentos a respeito de ambas as hipóteses, tanto a 
de suspensão quanto a de interrupção do contrato de trabalho, nota-se que não 
há nenhuma disposição legal a respeito de em qual categoria o afastamento 
previsto no art. 9º, § 2º II, da Lei Maria da Penha se enquadra.

Assim como tantos outros afastamentos, essa garantia decorre do princí-
pio da continuidade do contrato de trabalho, que, por sua vez, advém do prin-
cípio da proteção integral do trabalhador, e, ainda, podendo-se afirmar que se 
origina também do princípio da proteção integral da mulher vítima de violência 
familiar.

Diante disso, a doutrina vem adotando diversos posicionamentos a res-
peito dessa matéria, havendo argumentos relevantes tanto em prol do enquadra-
mento do afastamento na suspensão do contrato de trabalho quanto em prol de 
seu enquadramento na interrupção do contrato de trabalho, bem como em prol 
da suspensão do contrato de trabalho com o recebimento de salários.

Os doutrinadores que apoiam a hipótese de suspensão do contrato de tra-
balho o fazem baseados no princípio constitucional da legalidade, previsto no 
rol de direitos fundamentais do art. 5º, II, da Constituição Federal, uma vez que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei.

No caso em comento, o art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 não faz 
referência a pagamento de salário, tão somente versa a respeito da manutenção 
do vínculo trabalhista.

Além disso, esse afastamento se dá sem qualquer relação com o vínculo 
de emprego, e, inclusive, sem qualquer culpa ou responsabilidade do empre-
gador.

18 Rodrigues, p. 239.



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – PARTE GERAL – DOUTRINA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111 

Sergio Pinto Martins se mostra favorável a esse posicionamento:

Entendo que os fins sociais da lei mostram a necessidade do afastamento da 
empregada por seis meses do trabalho, mas não o pagamento de salários. O 
juiz não poderá criar obrigação de pagar salários, sob pena de estar editando 
norma legal, pois só pode atuar como legislador negativo e não como legis-
lador positivo.19

Isto é, se o legislador não fez distinção, o intérprete não poderá acres-
centar determinação não trazida pela lei, qual seja, a obrigatoriedade do paga-
mento de salários.

Entretanto, mesmo que por meio de uma análise gramatical do art. 9º,  
§ 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 possa se concluir que o afastamento seria hipóte-
se de suspensão do contrato de trabalho, Eduardo Câmara entende que a partir 
da análise da norma, com a Constituição Federal e com os princípios do Direito 
do Trabalho, conclui-se que a intenção da lei não foi apenas essa proteção do 
vínculo empregatício, visto que se trata de um afastamento involuntário20.

Portanto, em nosso ordenamento jurídico também é possível a averigua-
ção de outra corrente doutrinária que defende o elucidado afastamento como 
causa de interrupção do contrato de trabalho, justificando-se no fato de que a 
Lei Maria da Penha possui inquestionável natureza de Seguridade Social, que 
é “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social”, consoante a conceituação da Constituição Federal, cons-
tante em seu art. 194.

Levando em consideração que a própria Carta Magna define o dever 
não somente dos Poderes Públicos, mas também o da sociedade de promover a 
assistência social, é possível afirmar que o empregador não se exime da respon-
sabilidade de garantia aos direitos fundamentais, entre eles o da dignidade da 
pessoa humana, de combate à discriminação da mulher, e, principalmente o de 
garantia de assistência aos desamparados.

Nas sábias palavras de Delgado:

Nessa qualidade de regra trabalhista e de regra de seguridade social, o afas-
tamento do trabalho assegurado pelo art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 
à trabalhadora ameaçada no plano doméstico ou de sua família somente 

19 Martins, p. 394-395.

20 CÂMARA, Eduardo. Lei Maria da Penha. João Pessoa, jul. 2007. Disponível em: <http://www.amatra13.org.
br/?pg=publicacoes&tid=6&id=963>. Acesso em: 1º set. 2015.
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cumpre seus objetivos cardeais caso seja enquadrado como interrupção da 
suspensão dos serviços, ao invés de mera suspensão contratual, com a ga-
rantia de percepção dos direitos trabalhistas à empregada sob tutela pública 
e social.21

A persecução do objetivo social da Lei Maria da Penha somente é possí-
vel por meio da realização de pagamentos da remuneração da empregada que 
sofre violência familiar, uma vez que é de primordial importância à cessação 
das agressões e das ameaças a independência financeira dessa mulher.

É evidente que, ao sair do ambiente lesivo, a vítima passa por situações 
muito delicadas, muitas vezes tendo que alugar residência, comprar móveis e 
utensílios para a casa, bem como alimentar e promover o sustento de sua prole, 
apesar de haver instituto próprio para essa garantia (pensão alimentícia). No 
caso concreto o que se observa é a morosidade do Poder Judiciário, fazendo 
com que haja a necessidade de sobrevivência por meio de favores de terceiros.

Assim sendo, é um desrespeito ao princípio da proteção integral da mu-
lher vítima de violência doméstica e do empregado, da dignidade da pessoa 
humana e da proteção ao bem-estar da família, a não garantia do salário da 
mulher afastada de seu trabalho, justo no momento em que se encontra mais 
fragilizada e necessitada.

Contudo, segundo a Câmara, tendo em vista que o afastamento ocorre 
sem qualquer tipo de culpa, tanto da empregada quanto do empregador, para 
a promoção da mais ampla justiça social, o ideal seria a “criação de um auxí-
lio pecuniário em decorrência do afastamento involuntário do emprego (sem 
o rompimento do vínculo), a ser pago pelo INSS ou com recursos do FAT (a 
exemplo do seguro-desemprego), possuindo caráter assistencial”22.

No entanto, assim como assevera Godinho: “Enquanto não surgido o 
aperfeiçoamento legal, o pagamento do período de interrupção da prestação de 
serviços caberia, inquestionavelmente, ao empregador – segundo essa corrente 
hermenêutica”23, considerando que, apesar da violência doméstica não se in-
serir no risco empreendimento, para a consecução da eficácia da lei essa seria 
a única alternativa.

21 Delgado, p. 1097.

22 CÂMARA, Eduardo. João Pessoa, jul. 2007. Disponível em: <http://www.amatra13.org.br/?pg=publicacoes
&tid=6&id=963>. Acesso em: 1º set. 2015.

23 Delgado, p. 1097.
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Existe ainda uma terceira corrente doutrinária, a qual coaduna com as 
ideias da segunda corrente apresentada, porém determina que seria causa de 
suspensão do contrato de trabalho, com os pagamentos sendo efetuados pela 
Previdência Social, conforme a lição de Rogério Sanches:

A solução que nos parece mais adequada seria suspensão do contrato de 
trabalho, na qual a mulher teria mantido o seu vínculo empregatício, não 
recebendo, porém, salário do empregador, mas sim do órgão previdenciário, 
o que ocorre, por exemplo, na licença da gestante (art. 392 da CLT) ou na au-
sência do empregado por doença ou acidente de trabalho a partir do 16º dia 
(art. 476 da CLT e art. 73, § 3º, do Regulamento de Benefícios da Previdência 
Social – Decreto nº 3.048/1999, de 06.05.1999). Nesses casos, quem paga 
pelo período de afastamento da gestante ou auxílio-doença do empregado é 
a Previdência, não gerando nenhum ônus para o empregador.24

Cumpre salientar que a doutrinadora Maria Berenice Dias também é uma 
grande defensora desse posicionamento, afirmando que não se pode considerar 
o afastamento como interrupção do contrato de trabalho, pois oneraria tão so-
mente o empregador, que teria que pagar o salário da empregada, sem que haja 
a respectiva contraprestação, o considerando como licença não remunerada, 
devendo receber do órgão previdenciário, a fim de não cair na economia infor-
mal e nem comprometer a subsistência de seus dependentes25.

7 ESTABILIDADE

O instituto da estabilidade veda ao empregador a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa do empregado, sendo essa uma previsão constitucional, que, 
em seu art. 7º, I, assegura: “A relação de emprego protegida contra a despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá in-
denização compensatória, dentre outros direitos”.

O fundamento da estabilidade está no fato de ser o emprego a principal 
(e muitas vezes única) fonte de subsistência do empregado, bem como de sua 
família, sendo, inclusive, fator de equilíbrio psicológico, interferindo com valo-
res de personalidade.

Logo, possuímos em nosso ordenamento jurídico várias formas de estabi-
lidade, quais sejam, a legal, a contratual (determinada em contrato individual, 
acordo ou convenção coletiva de trabalho), bem como a instituída em regula-
mento da empresa.

24 Cunha; Pinto, p. 54.

25 Dias, p. 96.
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As estabilidades dividem-se em estabilidades permanentes e estabilida-
des provisórias, de modo que, apesar de ambas impedirem a rescisão unilateral 
por parte do empregador por sua vontade meramente arbitrária, possuem uma 
única e importante diferenciação.

As estabilidades propriamente ditas são permanentes, visto que, após o 
cumprimento do requisito tipificado pela lei, o empregado preserva o seu con-
trato de trabalho por duração indeterminada, e somente por motivo grave terá 
o seu contrato extinto, como morte, extinção da empresa, dispensa por justa 
causa ou pedido de demissão por parte do obreiro.

Por outro lado, as estabilidades provisórias somente garantem o empre-
go dentro de limites temporais, em razão de circunstâncias especiais. Por não 
serem perpétuas, segundo o entendimento de Alice Monteiro de Barros, a deno-
minação correta a ser utilizada é “garantia provisória de emprego”26.

7.1 estabilidade da emPregada vítima de violência doméstica

Apesar da inexistência de qualquer determinação legal, vem se observan-
do na jurisprudência uma espécie de aplicação analógica no que diz respeito à 
concessão da estabilidade provisória para a mulher vítima de violência domés-
tica, apesar da disposição constitucional contida no art. 5º, II, que determina 
que alguém somente é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em 
virtude de lei.

Em um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no 
ano de 2013 foram estipuladas diversas condições pela Seção de Dissídios Co-
letivos, sendo uma delas a cláusula quadragésima oitava – da estabilidade e 
assistência à mulher em situação de violência doméstica.

A referida cláusula determinou que a empregada que estiver incluída nos 
cadastros de programas assistenciais de qualquer ente federativo, em razão de 
violência doméstica e familiar, e houver a necessidade do afastamento do local 
de trabalho, o mesmo ocorrerá na forma de interrupção do contrato por até 6 
(seis) meses, e haverá a concessão de estabilidade pelo período de 1 (um) ano, 
a contar de seu retorno do trabalho.

Ocorre que, infelizmente, por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 
essa cláusula encontra-se parcialmente suspensa até julgamento, sob o argu-
mento de que essa ampliação da garantia de emprego necessita de anuência do 

26 Barros, p. 970.
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segmente econômico, o que não ocorreu, de maneira que prevalece apenas o 
vínculo de emprego por 6 (seis) meses, determinado pela Lei nº 11.340/200627.

Apesar da incerteza quanto à validade dessa cláusula, uma vez que o 
julgamento ainda não ocorreu, já é possível vislumbrar mudanças a respeito do 
assunto por meio da nobre decisão do Colegiado Regional, o que é de suma im-
portância, uma vez que a empregada vítima de violência doméstica se encontra 
em situação de vulnerabilidade, devendo ser protegida por esse instituto.

O doutrinador Sérgio Pinto Martins defende a influência positiva da es-
tabilidade: “Influi a estabilidade na moral do trabalhador, justamente pela inse-
gurança que o empregado instável tem em permanecer no emprego, podendo 
ser dispensado a qualquer momento pelo patrão, sem qualquer justificativa”28.

A sua aplicação ao caso é importante, principalmente porque a estabili-
dade existe em razão do princípio da justiça social, tão intimamente ligado ao 
Direito do Trabalho, como também, em razão da busca pela segurança social, 
garantindo ao empregado que o mesmo não será dispensado, não irá perder 
o seu meio de sustento repentinamente, e, consequentemente, não perderá o 
meio de sustentar as suas necessidades pessoais e familiares.

Ora, essa garantia de emprego é essencial para a consecução da erra-
dicação da violência doméstica contra a mulher, haja vista que essa garantia 
econômica forneceria segurança para que a vítima pudesse sair do ambiente 
hostil, juntamente com os seus dependentes.

8 COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DO AFASTAMENTO

A Lei nº 11.340/2006 não menciona qual a justiça competente para o 
julgamento da medida de afastamento da empregada, de modo que essa lacuna 
causa grandes divergências na doutrina, a qual discute se seria competência da 
Justiça do Trabalho ou dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar (ou, na 
falta desta, da Vara Criminal).

27 Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário nº TST-ES-11601-56.2015.5.00.0000. Apelante: Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo – Sescon. Apelado: Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio 
do Estado de São Paulo; Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Santo André e 
Região; Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Santos e Região; Sindicato dos 
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Sorocaba e Região. Relator Ministro Barros Levenhagen. 
Brasília, 14 de julho de 2015.

28 Martins, p. 460.
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8.1 comPetência da justiça do trabalho

O que fundamenta os pensadores que defendem a competência da jus-
tiça especializada é o art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, que de-
termina ser competência da Justiça do Trabalho a apreciação e o julgamento 
das ações oriundas da relação de trabalho e quaisquer outras controvérsias dela 
decorrentes.

Isto posto, essa corrente defende que a hipótese de afastamento da em-
pregada vítima de violência doméstica é oriunda do contrato de trabalho, de-
vendo, portanto, sujeitar-se à justiça do trabalho, conforme previsão constitu-
cional. Além disso, a competência da justiça do trabalho é material, ou seja, 
absoluta, não podendo ser alterada pela vontade das partes.

Ou seja, a vítima de violência não deve pleitear, na seara criminal, uma 
providência típica da justiça trabalhista, sob pena de invadir a esfera de com-
petência alheia.

Nesse sentido, entende-se que o mais adequado seria a investigação da 
violência doméstica pelo juízo criminal, e, posteriormente, a apresentação de 
requisição do afastamento perante a Justiça do Trabalho, ou seja, após a com-
provação da situação de risco.

8.2 comPetência dos juizados de violência doméstica ou da vara criminal

O art. 14 da Lei Maria da Penha criou os Juizados de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher, órgãos integrantes na Justiça comum estadual, 
que poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, ou 
pelos Estados, para o processo e julgamento de execução das causas referentes 
à prática de violência doméstica e familiar.

Ademais, os referidos Juizados possuem competência cumulativa cível 
e criminal, evitando-se a dissociação da Justiça, a fim de garantir uma maior 
celeridade ao processo, além de promover a economia processual.

Pelo entendimento de Nucci, no caso da não criação dos Juizados de 
Violência Doméstica ou Familiar, a competência para a apreciação e o julga-
mento dos conflitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher 
será da Vara Criminal29.

Diante disso, há em nosso ordenamento jurídico outra corrente doutri-
nária, que defende que a justiça comum é a mais adequada para a apreciação 

29 Nucci, p. 1272.
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do afastamento da trabalhadora, uma vez que o mesmo não possui origem na 
relação de trabalho, e o juízo já estará apreciando eventual crime cometido.

Nesse sentido, aduz Maria Berenice Dias: “A competência para decidir 
sobre a manutenção do vínculo empregatício à vítima de violência doméstica 
é do JVDFM”30, isto é, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher.

Pedro Rui da Fontoura Porto, ao analisar essa situação assim dispõe:

[...] acredita-se, entretanto, somente competir ao juízo criminal reconhecer 
que uma trabalhadora se enquadra na situação descrita na referida lei, visto 
tratar-se de um litígio totalmente estranho à relação de emprego: a identifica-
ção do caso de violência doméstica. Portanto, evidenciada esta situação, ca-
beria ao juiz criminal comunicar o empregador de sua decisão, garantindo o 
vínculo empregatício. Caso o empresário não cumpra, e promova a rescisão 
do contrato de trabalho, aí sim surgiria a lide trabalhista, pois a empregada, 
após ter um direito reconhecido, sofreu violação pelo empregador.31

Ou seja, o juiz criminal poderá conceder o benefício do afastamento, 
uma vez que será mais fácil para o mesmo reconhecer a necessidade de distan-
ciamento do local onde a empregada vítima de violência doméstica exerce as 
suas atividades laborais.

CONCLUSÃO

A violência doméstica praticada contra a mulher, apesar de ser um pro-
blema social de significativa importância mundial, durante décadas tem sido 
banalizada perante o Poder Público, e, inclusive, perante a sociedade, a des-
peito de se tratar de uma forma bárbara e desumana de violência, afinal, é 
dentro do lar em que se pressupõe haver um ambiente seguro, de afeto, amor 
e respeito.

A Lei nº 11.340/2006 realizou diversas modificações nos procedimentos 
aplicados à mulher vítima de violência doméstica, tanto no Poder Judiciário 
quanto na Administração Pública, proporcionando um processo mais célere, e 
uma maior proteção perante os órgãos e mecanismos de defesa de seus direitos.

No entanto, a elucidada lei deixou diversas lacunas, acarretando em mui-
tas dúvidas quanto à aplicação de diversos mecanismos, em especial a medida 

30 Dias, p. 95.

31 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei nº 11.340/2006: análise 
crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 104.
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protetiva que garante à empregada vítima de violência doméstica a manutenção 
de seu vínculo empregatício pelo período de 6 (seis) meses, quando necessário 
o afastamento de seu labor.

Ou seja, apesar de o legislador garantir às vítimas de violência domés-
tica esse direito, o que se observa é a não efetividade desse instituto, havendo 
pouquíssimas jurisprudências a esse respeito, muitas vezes em razão da falta de 
informação, mas também devido à não aplicação pelo Poder Judiciário, visto 
que é lícito ao Magistrado concedê-lo de ofício.

Isso se trata de uma triste realidade, haja vista que o fator econômico é 
crucial à recuperação da autoestima e autoafirmação da mulher perante a so-
ciedade, além de ser o único meio para a sua autossuficiência, e, consequente-
mente a sua saída da situação de violência, juntamente com seus dependentes.

Portanto, para a efetivação dos preceitos da Lei Maria da Penha é ne-
cessária, principalmente, a atuação do Poder Legislativo, a fim de solucionar 
os conflitos de aplicação da norma, além de garantir a eficácia dos institutos 
inovadores trazidos pelo elucidado comando legal.

Também se mostra imperativa a atuação do Poder Público na elaboração 
e no aperfeiçoamento de políticas públicas, que visem à erradicação da violên-
cia doméstica, bem como a promoção da igualdade de gêneros, inclusive com 
a promoção de centros de educação e reabilitação de agressores.

Além disso, a atuação social é necessária, voltada à promoção de mu-
danças estruturais na sociedade, com o intuito de expor e aprofundar o conheci-
mento da comunidade em geral sobre cidadania, dignidade da pessoa humana, 
direito e deveres da família e seus membros, como também os direitos das mu-
lheres vítimas de violência doméstica.

Sendo assim, o trabalho se propõe, por meio de estudos da Lei Maria da 
Penha e do Direito do Trabalho, difundir conceitos e discussões doutrinárias, 
com o intuito de proporcionar o inter-relacionamento entre duas áreas jurí-
dicas tão distintas, mas ao mesmo tempo amplamente interligadas em razão 
do contexto social em que se encontram as empregadas vítimas de violência 
doméstica.
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RESUMO: A ciência com o auxílio da tecnologia evolui em uma velocidade que possibilita aos neces-
sitados alimentar a chama da esperança de curar as suas chagas, do retorno ao caminhar para os 
cadeirantes, da cura de doenças neurológicas, etc. No entanto, é preciso separar o anseio da ciência 
em melhorar e aprimorar a espécie, do desejo do cientista de extirpar os defeitos da sociedade, pois 
aí teremos exemplos da própria ciência inclusive, do retorno da eugenia, aplicada por Charles Darwin 
e tão difundida por Francis Galton. O retorno do racismo e da eugenia por meio da manipulação gené-
tica e do “aprimoramento” da espécie, mas a que preço? A resposta pode vir por meio da conta que 
Adolf Hitler apresentou à humanidade ou através da possibilidade concreta de criminalidade genética 
ante a fragilidade normativa do direito sobre o tema.
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ABSTRACT: Science with the aid of technology evolves at a speed that allows food to the needy 
the flame of hope of healing his wounds, returning to walking for wheelchair users, the cure of 
neurological diseases etc. However, it is necessary to separate the desire of science to improve 
and enhance the species of the scientist’s desire to root out the defects of society, because there 
have examples, including science itself, the return of eugenics applied by Charles Darwin and so 
widespread by Francis Galton. The return of racism and eugenics through genetic manipulation and 
the “improvement” of the species, but at what price? The answer may come across the fact that 
Adolf Hitler presented to humanity or through the concrete possibility of genetic crime against the 
fragility of law rules on the subject.
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INTRODUÇÃO

Os avanços da medicina são cada vez mais intensos e frequentes, aliados 
com as constantes evoluções tecnológicas. De tal sorte que a distância para a 
descoberta de doenças tidas como incuráveis se reduz consideravelmente. E a 
explicação para esse otimismo é a codificação do genoma humano, isto é, o 
saber da herança genética do ser humano e, por conseguinte, o compreender 
acerca do DNA humano1. E nessa esteira surgem alguns problemas de ordem 
jurídica que nem a medicina e tampouco o cientista tecem as devidas conside-
rações2.

1 Transcrevemos uma entrevista feita pelo Médico Dr. Drauzio Varela com a geneticista Mayana Zatz acerca dos 
avanços:

 “Drauzio – Na década de 1980, quando se começou a falar em sequenciar o genoma humano, ou seja, 
a identificar um por um todos os genes do nosso organismo, muita gente – especialmente muitos grupos 
religiosos – era contra porque achava que, fazendo isso, estávamos invadindo os domínios de Deus. Hoje, 
essa tecnologia foi desenvolvida e admite-se que conhecer os genes todos é muito útil para os homens. Que 
avanços o conhecimento dos genes através do Projeto Genoma provocou no rumo da ciência?

 Mayana Zatz – A primeira mudança ocorreu no campo do diagnóstico. Hoje, inúmeras doenças são 
diagnosticadas por um estudo simples de DNA. Cada vez mais uma gotinha de sangue basta para fazer 
o diagnóstico de doenças o que torna desnecessária a indicação de exames invasivos. O diagnóstico de 
câncer, por exemplo, pode dispensar o uso de aparelhos sofisticados e da biopsia. O segundo grande avanço 
está na prevenção. A presença de uma doença genética numa família e a possibilidade de ela repetir-se em 
outros membros dessa mesma família permite aos casais planejar sua prole. Há doenças graves que não se 
manifestam nas pessoas portadoras, mas seus filhos podem ser afetados. Um exemplo é a Distrofia Muscular 
de Duchenne, uma doença que estudo muito e que só atinge meninos. Eles nascem normais, mas com 
defeito em um gene que vai determinar a perda gradativa da musculatura por falta de uma proteína essencial 
para o músculo chamada distrofina. A ausência dessa proteína faz com que o músculo vá degenerando 
gradativamente. Por isso, meninos acometidos por essa doença, aos 10, 12 anos perdem a capacidade de 
andar e o quadro se agrava de tal forma que eles apresentam problemas respiratórios e cardíacos e mantê-
los vivos demanda cuidados enormes. Da mesma forma que na hemofilia, quando a mãe é portadora da 
mutação, 50% dos filhos serão afetados. As meninas podem ser portadoras, mas nunca terão a doença. Por 
isso, às vezes, nem sabem que estão transmitindo essa característica aos descendentes. Portanto, sempre 
que for constatado um caso numa família, vale a pena oferecer um teste genético para todas as mulheres 
dessa família a fim de avaliar sua situação. Se forem portadoras, é possível prevenir o nascimento de novos 
afetados. Outras doenças são transmitidas pela mãe e pelo pai, ou seja, é preciso receber um gene com 
defeito dos dois pais para elas se manifestarem. Desse modo, determinar se os pais são portadores desses 
genes é um instrumento importante para prevenir o nascimento de novos doentes.” (Disponível em: <http://
drauziovarella.com.br/entrevistas-2/projeto-genoma/>. Acesso em: 13 jun. 2014)

2 Na mesma entrevista, coletamos os perigos advindos pelo mau uso da genética no relato de Mayana Zatz: 
“Drauzio – Por outro lado, trata-se de uma informação de caráter sigiloso...
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O mais temido é a criminalidade genética por meio da manipulação dos 
genes. E sobre esse assunto versará o construir de nosso raciocínio, afinal a 
tratativa dos genes é muito mais antiga do que poderíamos imaginar; contudo, 
nos ateremos ao lado negativo da manipulação genética, isto é, o desvio de seu 
fim originário para ideais que visam ao lucro ou à eugenia por parte de alguns 
cientistas. O seu estudo ligado à ciência remonta a uma época muito distante, 
mas não menos conhecida: o período de Charles Darwin. Estamos falando do 
século XIX. Desde essa época já existia a criminalidade genética. E os ideários 
de Charles Darwin inspiraram um jovem que, infelizmente, o mundo conheceu 
no começo do século XX: Adolf Hitler.

1 IDEÁRIOS NAZISTAS

Sempre que se consulta qualquer arquivo histórico sobre a origem do 
nazismo, o principal argumento é que Adolf Hitler buscava incessantemente 
o sucesso de seus três erres: reich (império), raum (espaço) e rasse (raça)3. O 
primeiro se referia ao resgate do nacionalismo alemão, abalado desde o final 
da Primeira Guerra Mundial. O segundo era a conquista de territórios tomados 
da própria Alemanha em virtude da perda da Guerra. E o terceiro era a busca 
de uma raça pura, denominada por ele de ariana, segundo a qual somente os 
alemães mais fortes deveriam sobreviver4. Sobre a melhora da raça e a relação 
com a eugenia, Pietra Diwan expõe:

 Mayana Zatz – Essa é outra preocupação, especialmente no que se refere aos planos de saúde, que obviamente 
estariam muito interessados em conhecer os riscos de cada conveniado. Essa preocupação tem fundamento 
porque não depende de o indivíduo aceitar ou não fazer um teste de DNA. Seu DNA está em todo lugar, na 
xícara de café, no fio de cabelo que cai e qualquer um pode valer-se desses elementos para estudar os genes 
que predispõem a doenças que possam representar alto custo para as seguradoras, por exemplo, ou interessar 
a alguém que faça mau uso da informação.

 Importância da legislação

 Drauzio – Uma legislação cuidadosa poderia resolver esse tipo de problema?

 Mayana Zatz – Pode e é extremamente importante que seja estabelecida para evitar casos como o da moça 
que se recusava a fazer o teste de DNA para determinar quem era sua mãe biológica. A polícia valeu-se 
das bitucas de cigarro que ela deixou no cinzeiro para fazer o teste. Eu questiono se é ético fazer um teste 
desses sem o conhecimento do interessado. Ninguém pode negar que se trata de uma invasão da privacidade 
genômica. Por isso, defendo que a sociedade precisa estar alerta, discutindo os avanços que podem ou não 
beneficiar a população e exigindo leis que realmente a protejam.” (Disponível em: <http://drauziovarella.com.
br/entrevistas-2/projeto-genoma/>. Acesso em: 13 jun. 2014)

3 Em 1930, a Alemanha passava por um período de grande depressão. Perdera a 1ª Guerra Mundial 
e naufragara na desordem social, crise econômica e desunião nacional. Como Otto Von Bismarck, Hitler 
fomentou o nacionalismo. A utopia hitleriana consistia em “três erres”: reich (império), raum (espaço) e rasse 
(raça) (CAIXETA, Francisco Carlos Távora de Albuquerque. O ideário nazista. Disponível em: <http://www.
egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26200-26202-1-PB.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2014).

4 No início de século XX, a ciência aceitava a ideia de que “inferiores” deveriam ser eliminados. Segundo 
o historiador alemão e autor de The Origens of Nazi Genocide (“As Origens do Genocídio Nazista”), o 
Holocausto não aconteceu no vácuo, porque seguiu décadas de crescente aceitação científica à desigualdade 
entre os seres humanos. Destarte, está ele se referindo a um conceito nascido no século XIX nas melhores 
universidades, a eugenia. Esse conceito teve origem com a publicação do livro A origem das espécies, de 
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Purificar a raça. Aperfeiçoar o homem. Evoluir a cada geração. Se superar. 
Ser saudável. Ser belo. Todas as afirmativas anteriores estão contidas na con-
cepção de eugenia. Para ser o melhor, o mais apto, o mais adequado é ne-
cessário competir e derrotar o mais fraco pela concorrência. Luta de raças. 
(Diwan, 2007, p. 21)

O resultado de toda essa planificação foi uma atrocidade sem preceden-
tes em nossa história, com resultados aterrorizantes e assustadores. Entretanto, 
existe um dado em todo esse estratagema que foi atribuído a Adolf Hitler, mas, 
na verdade, é muito anterior ao Führer, e foi uma das justificativas pelo próprio, 
de sua utilização na Alemanha nazista: a defesa da eugenia pela ciência. Pietra 
Diwan relata acerca do objetivo da eugenia:

Com status de disciplina científica, objetivou implantar um método de sele-
ção humana baseada em premissas biológicas. E isso através da ciência, que 
sempre se pretendeu neutra e analítica. Talvez por esse motivo a eugenia 
tenha se tornado um dos últimos tabus do século XX. (Diwan, 2007, p. 10)

Carolina Fontes Vieira fala sobre a relação da eugenia com o nazismo:

O primeiro pensamento que sobrevêm ao tratar do tema do eugenismo ou 
eugenia são os horrores levados à prática pelos nazistas sob a escusa de 
tentar promover a criação de uma raça pura ou de uma raça com quali-
dades superiores as demais. Todavia, se os nazistas foram os responsáveis 
pelo apogeu do eugenismo, tanto em termos conceituais como práticos, eles 
não foram os únicos responsáveis quer pela criação das técnicas eugênicas 
quer pela difusão dos métodos de eliminação dos indivíduos mal formados.  
(Vieira, 2012, p. 2)

A ideia de eugenia nasceu na Inglaterra, prosperou nos EUA e teve o 
seu ponto alto na Alemanha nazista. Com nova roupagem e outros nomes, ela 
sobrevive até hoje. Sobre o tema, Pietra Diwan relata:

A eugenia na Alemanha está diretamente ligada à ascensão de Hitler ao 
poder, em 1933. No entanto, não é verdade dizer que as idéias eugênicas 
pertencem exclusivamente à ideologia nazista. As raízes do pensamento eu-
gênico na Alemanha datam do final do século XIX, especialmente após o 
lançamento do livro de Darwin. Foi na Alemanha que a eugenia adquiriu seu 

Charles Darwin, onde ele trata da seleção natural das espécies (as espécies não são imutáveis; elas evoluem 
gradualmente a partir de um antepassado comum à medida que os indivíduos mais fortes e aptos sobrevivem 
mais e se perpetuam melhor). Apesar da teoria de Darwin se limitar ao mundo natural, vários pensadores a 
adaptaram, de forma deturpada, às sociedades humanas, entre os quais se destaca um primo de Darwin, o 
matemático inglês Francis Galton, o qual criou o termo “eugenia” para batizar a sua teoria de que se membros 
das melhores famílias se casassem com parceiros escolhidos, e isso geraria uma raça mais capaz (CAIXETA, 
Francisco Carlos Távora de Albuquerque. O ideário nazista. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/
sites/default/files/anexos/26200-26202-1-PB.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2014).
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aspecto mais radical e talvez a maior atrocidade da história moderna tenha 
sido cometida sob o seu endosso. Durante o regime nazista implantado por 
Adolf Hitler, centenas de milhares de pessoas foram esterilizadas compulso-
riamente e mais de seis milhões perderam suas vidas em nome da higiene 
da raça, não somente na Alemanha, mas em todos os territórios ocupados 
durante a Segunda Guerra Mundial. (Diwan, 2007, p. 63-64)

Quando se fala de eugenia, há uma associação com Adolf Hitler e as 
atrocidades derivadas do período nazista. Contudo, as experiências e as esteri-
lizações não se iniciaram com o ditador alemão e muito menos foram criações 
suas, portanto, apresentemos quem cunhou a eugenia e como foi a sua difusão.

2 A EUgENIA E A CIÊNCIA: DARWIN E A TEORIA DA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES

Quando, em The origin of species, de 1859, Charles Darwin propôs a 
seleção natural5, provavelmente não esperava que as suas ideias inspirassem 
uma seleção natural também entre seres humanos. Afinal, a seleção natural 
proposta por Darwin influenciou importantes pensadores, entre eles Herbert 
Spencer, que passaram a destilar as suas ideias em um conceito novo – o darwi-
nismo social, neste movimento, o processo de sobrevivência passa pela defesa 
do mais forte.

Os adeptos desta teoria acreditavam que as características eram hereditá-
rias, assim, por exemplo, os criminosos, por sua vida mais breve e a dificuldade 
de se casarem, naturalmente livrariam as raças superiores de sua má influência. 
Além disso, com o predomínio dos casamentos entre os mais fortes, sábios e 
moralmente superiores – e evitando a miscigenação com as “raças inferiores”6 

5 Nesse contexto, a recepção pública da obra de Charles Darwin (1809-1882) e a implicação de que os 
seres humanos obedeciam, em termos biológicos, aos mesmos requisitos impostos às plantas e aos demais 
animais, sugeriam a muita gente que, de alguma forma, se estaria ofendendo a dignidade humana. Diante 
disso, Darwin, em sua obra A origem das espécies (2000 [1859]), evitou ao máximo qualquer consideração 
que sugerisse que o ser humano também estaria sujeito aos mesmos princípios da seleção natural que 
governariam a vida no planeta. Para não dizer que Darwin tenha negligenciado completamente o assunto, 
até mesmo porque as polêmicas que se seguiram à publicação de A origem das espécies tinham como tema 
principal o que a seleção natural dizia a respeito do ser humano, na obra Descent of man, and selection in 
relation to sex (A descendência do homem e a seleção com relação ao sexo), de 1871, procurou estender 
também aos seres humanos os mesmos princípios da seleção natural. Contudo, pensar que o ser humano 
pudesse descender de um animal inferior era geralmente considerado um abuso para a visão de mundo de 
uma Inglaterra vitoriana (cf. Mayr, 1998, p. 691; Bowler, 1989, p. 229) (CONT, Valdeir Del. Francis Galton: 
eugenia e hereditariedade. Revista Scientiæ Zudia, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 201-18, 2008).

6 As características humanas não seriam, de acordo com Galton, o produto da instrução ou do meio, elas 
já estariam presentes nos indivíduos desde o seu nascimento; seriam, nesse sentido, inatas. O controle 
reprodutivo, por meio de uniões eugenicamente orientadas, constitui-se, portanto, na consequência lógica do 
esforço de Galton em aplicar a teoria da seleção natural à população humana. O que a seleção natural levaria 
milênios para realizar, programas seletivos, por meio da regulamentação dos matrimônios, poderia transformar 
as características médias da população em algumas gerações (CONT, Valdeir Del. Francis Galton: eugenia e 
hereditariedade. Revista Scientiæ Zudia, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 201-18, 2008).
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–, portanto, os darwinistas sociais acreditavam na evolução física, moral e inte-
lectual das “raças superiores” pela seleção natural.

Ideias estas que foram similares às apresentadas anteriormente por Karl 
Marx, como relata Francisco de Oliveira:

O evolucionismo influiu praticamente em todos os campos científicos, inclu-
sive em Marx, que nutria grande admiração pelo cientista inglês que moldou 
um dos mais importantes paradigmas científicos de todos os tempos, cuja 
predominância hoje é quase absoluta. (Oliveira, 2003, p. 125)

Apesar disso, não se pode afirmar que Karl Marx era um evolucionista, 
como afirma novamente Francisco de Oliveira: “O evolucionismo não com-
porta ‘consciência’ mas uma seleção natural pela eliminação dos menos aptos, 
ao acaso” (Oliveira, 2003, p. 126). E, como veremos, essa é a diferença basilar 
entre Marx e Darwin, pois, para o segundo, a seleção natural, como veremos, 
não é obra do acaso.

3 O DESENVOLVIMENTO DA TERMINOLOgIA EUgENIA E SEU SIgNIFICADO: O LEgADO DE FRANCIS 
gALTON

Esse conceito, de que na luta pela sobrevivência muitos seres humanos 
eram não só menos valiosos, mas destinados a desaparecer, culminou em uma 
nova ideologia de melhoria da raça humana por meio da ciência. Por trás dessa 
ideologia estava Sir Francis J. Galton, que era parente de Charles Darwin, cujo 
nome é associado ao surgimento da genética humana e da eugenia7. Sobre o 
tema Carolina Fontes Vieira relata o seguinte:

O termo eugenia aparece, pela primeira vez, na obra intitulada Inquiry into 
Human Faculty and its development, embora, na sequência, o autor procure 
desenvolver textos específicos sobre o tema. Esclarece-se que se um homem 
ou uma mulher tivessem a característica de “sangue ruim”, de acordo com a 
teoria de Francis Galton, estariam fadados a serem sujeitos degenerados, na 
medida em que o sangue ruim seria uma espécie de veneno a entranhar em 
toda a cadeia hereditária daquele sujeito. (Vieira, 2012, p. 5)

Francis Galton tinha a proposta de esterilizar os humanos fracos de cor-
po e mente, e de raças inferiores. Convencido de que era a natureza, não o 

7 Eugenia é um termo criado pelo cientista Francis Galton para indicar o estudo dos agentes sob o controle social 
– seja ele física ou mental –, que pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações. Em 
outras palavras, é o próprio homem que direciona a sua própria evolução por meio da seleção dos caracteres 
mais desejáveis, como força física e inteligência, na forma de cruzamentos entre indivíduos “mais aptos”, com 
a eliminação dos “menos aptos” ou “fracos” (A eugenia natural de Darwin: genética e evolução de uma ideia. 
Disponível em: <http://www.ciencia19h.ifsc.usp.br/ver_noticias.php?id=fPf9sIpCx7w1jHk8n0w9hJwMsIeA
kPh0zBwIwQu2fOi3gDfIw1o0zCg8jHa2>. Acesso em: 12 jun. 2014).
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ambiente, quem determinava as habilidades humanas, Francis Galton dedicou 
a sua carreira científica à melhoria da humanidade por meio de casamentos 
seletivos. Sobre o tema expõe Luiza Aurélia Castañeda:

Os principais trabalhos de Galton referentes à eugenia foram elaborados no 
contexto do evolucionismo da década de 1860, definido, principalmente, 
pela origem das espécies, de Darwin. A teoria da evolução conferiu um sig-
nificado especial à variação hereditária nos cruzamentos de animais domés-
ticos; além disso, destacou a “luta pela sobrevivência” e o sucesso reprodu-
tivo do indivíduo mais adaptado; relacionou a seleção natural, efetuada pela 
natureza ao longo de muitos anos, com o trabalho do homem na seleção de 
cruzamentos domésticos. (Castañeda, 1998, p. 30)

No livro Inquiries into human faculty and its development, de 1883, 
criou-se um termo para designar essa nova ciência: eugenia (bem nascer), que 
nada mais é do que a ciência que estuda as possibilidades de apurar a espécie 
humana sob o ângulo genético.

No início do século XX, quando as teorias de Charles Darwin começa-
vam a ser aceitas na Inglaterra, havia grande preocupação quanto à “degenera-
ção biológica” do país, pois o declínio na taxa de nascimentos era muito maior 
nas classes alta e média do que na classe baixa.

Para muitos parecia lógico que a qualidade da população pudesse ser 
aprimorada por proibição de uniões indesejáveis e promoção da união de par-
ceiros bem-nascidos8. Foi necessário, apenas, que homens como Francis Galton 
popularizassem a eugenia e justificassem as suas conclusões com argumentos 
científicos aparentemente sólidos.

3.1 os diferentes tiPos de eugenia: francis galton e o darwinismo social

As propostas de Francis Galton ficaram conhecidas como “eugenia po-
sitiva”. Nos EUA, porém, elas foram modificadas, na direção da chamada “eu-
genia negativa”, de eliminação das futuras gerações de “geneticamente inca-

8 Para Galton, a união regulamentada cientificamente seria o aspecto da vida social por meio do qual se 
poderia estabelecer uma linha demarcatória em relação aos diferentes tipos de pessoas. Com isso, poder-se-
ia não somente discriminar espaços sociais, mas também estabelecer um programa de intervenção com o 
propósito de estabelecer quais características seriam científica e politicamente favorecidas. A ênfase dada ao 
casamento, que pode, em um primeiro momento, até parecer ingênua, decorria do entendimento de que seria 
pelo controle das relações sexuais, orientadas por intermédio de regras sobre a procriação, que se criariam 
as condições para melhorar tanto os indivíduos quanto a sociedade. Assim, dificultando a procriação a certos 
indivíduos, com o controle científico das uniões matrimoniais, procurou-se criar uma série de regulamentações 
que colocavam restrições à procriação de indivíduos portadores de algo que pudesse ser entendido como causa 
de degenerescência da espécie e, consequentemente, da sociedade, a saber, doenças das mais variadas, 
desde tísica até sonambulismo, manias diversas e uma série de comportamentos considerados criminaloides 
ou antissociais (CONT, Valdeir Del. Francis Galton: eugenia e hereditariedade. Revista Scientiæ Zudia, São 
Paulo, v. 6, n. 2, p. 201-18, 2008).
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pazes” – enfermos, racialmente indesejados e economicamente empobrecidos 
– por meio de proibição marital, esterilização compulsória, eutanásia passiva e, 
em última análise, extermínio.

A eugenia pode ser dividida em: eugenia positiva, que busca o aprimo-
ramento da raça humana através da seleção individual por meio de casamentos 
convenientes, para se produzir indivíduos “melhores” geneticamente.

Já, a eugenia negativa, prega que a melhoria da raça só pode acontecer 
eliminando-se os indivíduos geneticamente “inferiores” ou impedindo-os que 
se reproduzam. Tendo a eugenia positiva se mostrado impraticável, a maioria 
dos eugenistas ao redor do mundo acabou por adotar a eugenia negativa. Caro-
lina Fontes Vieira acerca da eugenia positiva e negativa expõe o seguinte:

A eugenia positiva configura-se como uma série de medidas estatais que vi-
sam fomentar a procriação, o casamento e os relacionamentos entre pessoas 
consideradas geneticamente superiores. A eugenia negativa, ao contrário, 
consiste numa série de medidas estatais que visem eliminar, restringir ou 
mesmo impedir que os sujeitos considerados como geneticamente inferiores 
viessem a dar seguimento a sua descendência. (Vieira, 2012, p. 6)

Fermin Roland Schramm sobre o “fascínio” acerca da eugenia:

Como afirma Lopert Wolpert, “paradoxalmente, o maior dilema ético que os 
pais deveriam enfrentar seria o de decidir se correr o risco de por no mundo 
uma criança portadora de uma anomalia genética, sabendo que poderiam tê-
-lo evitado por um screening pré-natal”. No entanto, este tipo de argumento 
não parece diminuir os efeitos do espectro do eugenismo sobre o imaginá-
rio humano, pois o fascínio e espanto acompanham, ambos, a possibilidade 
aberta de transformar a identidade humana por dentro; ou seja, não mais pela 
simples modificação do comportamento externo (como acontecia substancial-
mente com o darwinismo social, a eugenia clássica e a etologia de matriz 
comportamentalista), mas sim pela transformação dos genes, supostamente 
responsáveis não só por condições sociais como a dos homeless; em suma, 
por toda a gama de comportamentos e condições tidos como patológicos e/ou 
anormais por determinadas culturas e sistemas sociais. (Schramm, 1997, p. 3)

As ideias de Francis Galton tiveram repercussão nos Estados Unidos por 
meio de Charles Davenport e a consequência foi a implementação, naquele 
país, da eugenia negativa.

3.2 charles davenPort e a eugenia norte-americana

O líder do movimento eugenista dos EUA foi Charles Davenport, que di-
rigia o laboratório de biologia do Brooklin Institute of Arts and Science, em Long 
Island, instalado em Cold Spring Harbor. Sobre o tema relata Andrea Guerra:



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – PARTE GERAL – DOUTRINA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������131 

Em 1903, obteve da Carnegie Institution o estabelecimento de uma Estação 
Biológica Experimental no local, onde a eugenia seria abordada como ciên-
cia genuína. Em seguida, juntou-se aos criadores de animais e especialistas 
em sementes da American Breeders Association, muitos deles convencidos 
de que o conhecimento mendeliano sobre gado e plantas era aplicável a 
seres humanos. (Guerra, 2006)

E prossegue:

O próximo passo de Charles Davenport foi identificar os que deveriam ser 
impedidos de se reproduzir. Em 1909 criou o Eugenics Record Office para 
registrar os antecedentes genéticos dos norte-americanos e pressionar por 
legislação que permitisse a prevenção obrigatória de linhagens indesejáveis.

Para isso, o grupo concluiu que o melhor método seria a esterilização, e o 
estado de Indiana foi a primeira jurisdição do mundo a introduzir lei de este-
rilização coercitiva, logo seguido por vários outros estados. Desde o início, 
porém, o uso de câmaras de gás estava entre as estratégias discutidas para 
eliminação daqueles considerados indignos de viver. (Guerra, 2006)

O movimento cativou tanto a elite americana da época que, a partir de 
1924, leis que impunham a esterilização compulsória foram promulgadas em 
27 Estados americanos, para impedir que determinados grupos tivessem des-
cendentes. Nesta esteira, Rafael Evangelista expõe:

O modo de ação preferido da eugenia estadunidense foi a esterilização 
compulsória. Houve também isolamentos – para que os “débeis mentais”, 
conceito que nunca foi explicitado com clareza, não se reproduzissem – e 
restrição a casamentos, principalmente entre brancos e negros, mas a grande 
vitória do movimento eugenista dos Estados Unidos foi conseguir aprovar leis 
estaduais que permitiam a médicos esterilizar seus pacientes.

Confrontada com tamanha violação dos princípios da Constituição ame-
ricana, a Suprema Corte fez o pior, dando a sua bênção à eliminação dos mais 
fracos. Ainda sobre o tema relata Edwin Black:

In the first three decades of the 20th century, my research shows, American 
corporate philanthropy combined with prestigious academic fraud to create 
eugenics, the pseudoscience that institutionalized race politics enshrined as 
national policy with enabling legislation in 27 states. The laws were ruled 
constitutional and the law of the land by the U.S. Supreme Court.

The method? Identifying so-called defective family trees and subjecting them 
to legislated segregation and sterilization programs. But eugenicists also 
talked about public gas chambers and medicalized euthanasia. Indeed, doc-
tor-organized euthanasia was sporadically practiced.
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The victims: poor people, brown-haired white people, African-Americans, 
immigrants, Indians, Eastern Europeans, the infirm and really anyone clas-
sified outside the superior genetic lines drawn up by American raceologists. 
The main culprits, according to my book and its documentation, were the 
Carnegie Institution, the Rockefeller Foundation and the Harriman railroad 
fortune, in league with America’s most respected scientists, hailing from such 
prestigious universities as Harvard, Yale and Princeton, operating out of a 
complex at Cold Spring Harbor. (Black, acesso em 25 de junho de 2012)

“Em vez de esperar para executar descendentes degenerados por crimes, 
a sociedade deve se prevenir contra aqueles que são manifestadamente inca-
pazes de procriar sua espécie”, disse o Juiz Oliver Wendell (disponível em: 
<http://www.waragainsttheweak.com/images/articles/JTANews.gif>). A conse-
quência de tal decisão seria sentida, anos mais tarde, com o saldo de milhares 
de esterilizações em massa ou outros métodos derivados nos Estados Unidos e 
na Alemanha nazista.

Entre os anos 1920 e 1960, pelo menos 60 mil americanos foram esterili-
zados compulsoriamente9 – a maioria mulheres10. Os esforços americanos para 
criar uma super-raça nórdica chamaram a atenção de Adolf Hitler.

3.3 a insPiração da eugenia alemã: os estados unidos da américa

Apesar de a Alemanha ter desenvolvido, ao longo dos primeiros vinte 
anos do século XX, o seu próprio conhecimento eugenista, tendo as suas pró-
prias publicações a respeito do assunto, os adeptos alemães da eugenia ainda 
seguiam como modelo os feitos eugenistas americanos, como os tribunais bio-

9 “American eugenics refers inter alia to compulsory sterilization laws adopted by over 30 states that led to 
more than 60,000 sterilizations of disabled individuals. Many of these individuals were sterilized because 
of a disability: they were mentally disabled or ill, or belonged to socially disadvantaged groups living on the 
margins of society. American eugenic laws and practices implemented in the first decades of the twentieth 
century influenced the much larger National Socialist compulsory sterilization program, which between 
1934 and 1945 led to approximately 350,000 compulsory sterilizations and was a stepping stone to the 
Holocaust. Even after the details of the Nazi sterilization program (as well as its role as a precursor to the 
‘Euthanasia’ murders) became more widely known after World War II (and which the New York Times had 
reported on extensively and in great detail even before its implementation in 1934), sterilizations in some 
American states did not stop.” (Disponível em: <http://www.uvm.edu/~lkaelber/eugenics/>. Acesso em: 18 
jun. 2014)

10 Com a intensa campanha eugenista, já em 1930, leis de esterilização haviam sido aprovadas em 23 Estados 
norte-americanos. Em 1938, mais de 30 mil pessoas já haviam sido esterilizadas involuntariamente em 
decorrência da aprovação das leis de esterilização estaduais.

 Na maioria dos Estados onde foram aprovadas, as leis de esterilização focaram somente internos de 
instituições públicas para “débeis mentais”. Pessoas em instituições privadas, portanto, estavam excluídas. 
As leis visaram a pobres e minorias. Na Califórnia, por exemplo, as taxas de esterilização de negros e de 
imigrantes estrangeiros foram duas vezes mais altas do que a média de sua representação na população.

 Ao todo, oficialmente, mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas involuntariamente nos EUA devido 
aos esforços dos eugenistas norte-americanos (Disponível em: <http://www.horadopovo.com.br/2010/
janeiro/2834-29-01-2010/P8/pag8a.htm>. Acesso em: 15 jun. 2014).
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lógicos, a esterilização forçada, a detenção dos socialmente inadequados e os 
debates sobre a eutanásia.

As atrocidades cometidas pelo nazismo em nome da construção de uma 
Alemanha exclusivamente para a “raça ariana” foram tão grandes e tão chocan-
tes que tiveram como efeito misturar o nazismo e a eugenia, considerando-se a 
mesma coisa.

Após o fim da Segunda Grande Guerra, o sentimento de repulsa e revolta 
com a revelação das torturas e mortes nos campos de concentração talvez tenha 
sido uma das razões que levaram a opinião pública em geral a se “esquecer” de 
que a ideia de higiene racial não foi uma invenção original de Adolf Hitler e de 
seus companheiros de partido.

Entretanto, infelizmente, este malefício não pode ser atribuído ao nazis-
mo, porque as teorias de superioridade racial, de antissemitismo e de seleção da 
espécie já se encontravam largamente difundidas, especialmente entre as elites 
científicas e acadêmicas, bem antes de Adolf Hitler assumir o poder.

Na Alemanha, a eugenia norte-americana inspirou nacionalistas defen-
sores da supremacia racial, entre os quais Adolf Hitler, que nunca se afastou 
das doutrinas eugenistas de identificação, segregação, esterilização, eutanásia 
e extermínio em massa dos indesejáveis, e legitimou o seu ódio fanático pelos 
judeus, envolvendo-o em uma fachada médica e pseudocientífica. Sobre o tema 
relata Carolina Fontes Vieira:

Os eugenistas alemães estabeleceram relações acadêmicas e pessoais com 
diversos doutrinadores e fundações norte-americanas que não apenas patro-
cinavam generosamente o desenvolvimento da biologia racial alemã com 
centenas de milhares de dólares – mesmo durante a grande depressão eco-
nômica – como também apoiaram teoricamente parte das intervenções na-
zistas. (Vieira, 2012, p. 9)

Os Estados Unidos também foram responsáveis pela criação e pelo de-
senvolvimento do amplamente conhecido teste de QI, popular até hoje, teste 
este introduzido por Henry Goddard. O escopo era uma análise subjetiva da 
aplicação de novos métodos para testar o desempenho mental dos indivíduos.

O aludido teste nada mais é do que uma derivação direta dessas teses. 
Ninguém dirá que uma pessoa com resultado baixo pode ser considerada tão 
“inteligente” quanto a outra de resultado acima da média.

3.4 a eugenia Pós adolf hitler

Mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial a eugenia ainda conti-
nua presente em nossos dias. Muitos dizem que a morte de Adolf Hitler tam-
bém sepultou os dias de loucura e insensatez. Entretanto, o que a humanidade 
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presenciou nos pouco mais de sessenta anos posteriores a existência do Führer, 
novamente pelas mãos de alguns cientistas que deturpam as descobertas da 
ciência?

Para sermos sucintos, entre tantas outras coisas, são destacadas duas de 
relevante importância: o Projeto Genoma e a experiência em células-tronco, 
como meio regenerativo. E, em ambos os casos, as teorias científicas envolvidas 
foram as de melhoria da vida humana, eliminação de doenças e correção de 
imperfeições. Frases amplamente utilizadas e difundidas por Charles Darwin e 
os adeptos do darwinismo social, há 150 anos, mas que passariam à margem se 
não fossem usadas por cientistas eugênicos ainda nos dias de hoje.

Com o avanço desenfreado da tecnologia, os eugenistas tiveram uma 
gama enorme de recursos para ampliar o seu campo de pesquisa, sem nunca 
desviar de seus propósitos. E, assim, se aproveitarem dos avanços da ciência 
para executarem os seus ideais eugênicos.

4 PROJETO gENOMA HUMANO – ANTECEDENTES HISTÓRICOS

É indispensável fazer uma pequena, e breve, evolução histórica da dife-
renciação genética que inspirou e culminou no Projeto Genoma Humano. Sem 
dúvida, a busca por curar as doenças motivou a ciência a buscar a correção de 
defeitos e compreender como estes ocorrem. Todavia, os adeptos das ideias de 
Charles Darwin e do darwinismo social, e os seus conceitos eugênicos também 
contribuíram e muito para a busca do gene perfeito, porém de forma negativa. 
Todavia, não se pode atribuir a esse cientista os primeiros passos no assunto e 
muito menos afirmar que a busca pelo mapeamento genético é um ato eugê-
nico. Em verdade, são alguns cientistas que fazem mal uso destas informações 
para proveito próprio ou para difundir a sua eugenia. Portanto, mister apresentar 
e dar crédito àquele que contribuiu positivamente para a ciência e o começo do 
mapeamento genético.

Gregor Mendel11, um monge e também professor e pesquisador, causou 
um marco na ciência. Os estudantes podem não associar o nome deste cientis-
ta, porém de pronto se lembrarão das experiências com ervilhas12.

11 Note que não há qualquer relação entre Mendel e a eugenia, apenas e tão somente apresentamos a evolução 
do que vem a ser a herança genética.

12 Acerca das experiências de Gregor Mendel, apresentamos uma entrevista do Dr. Drauzio Varela com a 
geneticista Mayana Zatz:

 “Drauzio – Sempre fico impressionado com os avanços ocorridos na Genética nos últimos anos. Os genes 
foram descritos pela primeira vez por Mendel no final do século XIX e permaneceram desconhecidos durante 
20 ou 30 anos. Na verdade, só começamos a trabalhar com eles na segunda metade do século XX.
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Gregor Mendel percebeu que existiam ervilhas de duas cores distintas: 
verdes e amarelas. E, por conta disso, presumiu que também existiam dois fa-
tores que determinam a cor da vagem. Uma ervilha precisa ter duas cópias da 
versão “a” para tornar-se verde, ou seja, precisa ser “aa”. Já a ervilha amarela 
tem essa cor com a existência de “vv” ou “av”. O que depois se consagrou 
como a descoberta do alelo dominante.

Posteriormente a Gregor Mendel podemos citar Thomas Hunt Morgan, 
responsável pela análise das moscas das frutas. Todavia, estes são apenas pre-
cursores do mapeamento genético que existe hoje, o denominado Projeto Ge-
noma Humano. Sobre o tema expõe Marilena V. Corrêa:

Uma diferenciação se faz necessária entre genética clássica ou mendeliana e 
a nova genética, porque muito do que se discute hoje em termos de implica-
ções éticas, sociais e políticas dos usos e aplicações da informação genética, 
seu possível impacto na vida cotidiana de homens e mulheres, está ligado 
a uma nova forma de conhecimento genético gerado, em particular, pelo 
Projeto Genoma Humano.

De maneira bastante esquemática: 1) a genética mendeliana ou clássica é 
aquela que estuda a correlação entre um único gene e um traço (cor dos 
olhos, por exemplo) ou uma doença (monogênica). O conhecimento produ-
zido pela genética mendeliana aplicada ao homem seguiu-se a estudos que 
utilizavam modelos animais ou vegetais, de análise do padrão de transmis-
são de traços herdados. Entre humanos, esse conhecimento segue a análise 
do padrão familiar de repetição daqueles aspectos. 2) A genômica, por sua 
vez, é o estudo direto de genes, de suas funções e interações simultâneas. 
Além das doenças monogenéticas, ela tem como objeto traços e doenças 
poligênicas e multifatoriais, que envolvem a interação entre diferentes genes 
e destes com fatores ambientais não genéticos. Um marco fundamental na 
nova genética é o Projeto Genoma Humano (PGH). (Corrêa, 2002, p. 279)

5 PROJETO gENOMA HUMANO

O mapeamento genético implica determinar as posições relativas, ou 
seja, a ordem dos marcos gênicos nos cromossomos, como os “garotos de 
Morgan” fizeram com os cromossomos das moscas das frutas (Watson, 2003,  
p. 188).

 Mayana Zatz – Há 50 anos, quando se descobriu a dupla hélice do DNA (duas cadeias lineares que se 
complementam e entrelaçam), é que se começou a entender o conceito de gene no campo teórico, embora 
não se imaginasse que eles poderiam ser manipulados e estudados em laboratório. Foi só no final da década 
de 1970, início da de 1980, que isso começou realmente a ser feito.” (Disponível em: <http://drauziovarella.
com.br/entrevistas-2/projeto-genoma/>. Acesso em: 13 jun. 2014)
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O projeto teve seu início em 1988/1989, sob a orientação do Professor 
J. Watson, e foi concluído no princípio dos anos 2000. Sobre o tema, Sérgio 
Danilo J. Pena e Eliane S. Azevêdo relatam:

O genoma humano consiste de 3 bilhões de pares de base de DNA distribu-
ídos em 23 pares de cromossomos e contendo de 70.000 a 100.000 genes. 
Cada cromossomo é constituído por uma única e muito longa molécula de 
DNA, a qual, por sua vez, é o constituinte químico dos genes. O DNA é 
composto por seqüências de unidades chamadas nucleotídeos ou bases. Há 
quatro bases diferentes, A (ademina), T (timina), G (guamina) e C (citosina). A 
ordem das quatro bases na fita de DNA determina o conteúdo informacional 
de um determinado gene ou segmento. Os genes diferem em tamanho, desde 
2.000 bases até 2 milhões de bases. Fica claro, então, que os genes estrutu-
rais, que contêm a mensagem genética propriamente dita, perfazem apenas 
aproximadamente 3% do DNA de todo o genoma. O restante é constituído 
de seqüências controladoras e, principalmente, de regiões espaçadoras, mui-
tas das quais geneticamente inertes. O PGH propõe o mapeamento completo 
de todos os genes humanos e o seqüenciamento completo das 3 bilhões de 
bases do genoma humano. Mapeamento é o processo de determinação da 
posição e espaçamento dos genes nos cromossomos. Seqüenciamento é o 
processo de determinação da ordem das bases em uma molécula de DNA. 
(Pena, 1998, p. 139 e 140)

O Projeto Genoma Humano visa a um mapeamento com a sequência 
dos genes humanos, verificando em que série do código genético existe um 
gene defeituoso e, então, substituí-lo. Assim, desta feita, os genes defeituosos 
responsáveis por problemas congênitos, transmissões hereditárias de caracterís-
ticas indesejáveis ou doenças simplesmente deixariam de existir, uma vez que 
seriam substituídos.

Neste diapasão, temos duas possibilidades: a positiva, de se eliminar a 
doença; e uma segunda, um preconceito para com o portador da doença. Note 
que no segundo caso não há relação do Projeto Genoma em si com a eugenia, 
mas, sim, o uso das informações por cientistas racistas13 que buscam eliminar 
os mais fracos.

O problema do mapeamento genético é a possibilidade de exclusão dos 
menos favorecidos que não têm acesso ao aconselhamento genético. Ao passo 

13 Importante diferenciar aqui o termo racismo. O sentido que buscamos apresentar neste texto é o de preconceito 
para com a raça humana, e não com qualquer relação à cor, como, por exemplo, racismo aos negros. A 
questão envolve uma raça humana menos favorecida e portadora de doenças, defeitos e/ou imperfeições que 
são alvo destes racistas que buscam a raça pura e perfeita.
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que os mais ricos tiverem acesso a um cientista não tão probo14, pode fazer uso 
destas informações em seu próprio benefício.

Acerca dos benefícios do mapeamento genético, sem mencionar a possi-
bilidade de seu mau uso, a geneticista Mayana Zatz expõe:

O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo identificar todos os 
genes responsáveis por nossas características normais e patológicas. Os re-
sultados a longo prazo certamente irão revolucionar a medicina, principal-
mente na área de prevenção. Será possível analisar milhares de genes ao 
mesmo tempo e as pessoas poderão saber se têm predisposição aumentada 
para certas doenças, como diabete, câncer, hipertensão ou doença de Al-
zheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos sintomas. As vacinas de DNA 
poderão eliminar doenças como a tuberculose ou a AIDS. Os remédios serão 
receitados de acordo com o perfil genético de cada um, evitando-se assim os 
efeitos colaterais. (Zatz, jul./set. 2000)

Se extrapolarmos um pouco mais negativamente estas possibilidades, en-
tão poderemos aproximar os resultados ou a manipulação do projeto genoma 
para com os ideários eugênicos, com a possibilidade de uma derivação mais 
aperfeiçoada da raça ariana pura defendida por Adolf Hitler, porém maquiado 
como “evolução da humanidade” pela ciência por meio de um cientista racista 
e eugênico.

O Führer perseguiu, prendeu e dizimou milhões de judeus como desen-
volvimento do que denominou de busca da raça pura. Assim, como nos moldes 
norte-americanos, os portadores de deficiências físicas e mentais serviam de 
cobaias para experimentos genéticos realizados por Josef Mengele, “médico” 
de confiança do líder nazista.

Os atos de Adolf Hitler refletem a aversão em se conviver com a condi-
ção da fragilidade humana, inclusive no medo que tange a si próprio de gerar 
um filho “fraco” ou “imperfeito”.

No entanto, este temor não era exclusividade de um dos maiores geno-
cidas da história, porque esta aversão às fraquezas do homem está presente na 
humanidade desde as épocas ancestrais. E perdura nos dias de hoje sobre o 
pretexto de uma melhora significativa da qualidade de vida da humanidade15; 
contudo, para aqueles que querem ser racistas e eugênicos, essas melhorias e 
esse acesso ao mapeamento genético propiciam uma gama de possibilidades.

14 Aquele que visa apenas e tão somente ao lucro ou a desenvolver os ideários eugênicos.

15 Importante notar que tratamos dos aspectos negativos do Projeto Genoma, o que nada obsta a existência das 
melhorias para a população, o controle de doenças, etc.
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Ademais, temos outra possibilidade com o mapeamento do genoma hu-
mano: definir quais genes são os responsáveis pela cor dos olhos, do cabelo 
etc., isto é, o conjunto de características físicas e mentais. Sobre o tema relatam 
Sérgio Danilo J. Pena e Eliane S. Azevêdo:

O genoma humano contém aproximadamente 50.000 a 100.000 genes. Um 
gene é uma unidade funcional que geralmente corresponde a um segmen-
to de DNA que codifica a sequência de aminoácidos de uma determinada 
proteína. Os produtos gênicos – as proteínas – integram, coordenam e par-
ticipam dos processos enormemente complexos do nosso desenvolvimento 
embrionário e do nosso metabolismo. O produto final destes processos de 
desenvolvimento e metabolismo é o ser humano. As características obser-
váveis deste ser humano, ou seja, sua aparência física, seu estado de saúde, 
suas emoções, constituem o seu fenótipo. Ao contrário do genoma (genótipo) 
que permanece constante por toda a vida, o fenótipo é dinâmico e muda 
constantemente ao longo de toda a existência do indivíduo, registrando, as-
sim, a sua história de vida. (Pena, 1998, p. 143)

Sendo assim, não seria possível ao cientista eugênico, de posse de tais 
informações, usar da manipulação genética para buscar uma eugenia, uma raça 
superior? Ademais, o cientista igualmente pode usar do suporte tecnológico 
para exacerbar o seu outro anseio: o racismo, isto é, a vergonha da própria raça. 
Assim, necessário será desenvolver se o problema derivado da manipulação 
genética é ocasionado por um racismo da própria ciência ou se do cientista 
eugênico.

6 O RACISMO DA CIÊNCIA OU DO CIENTISTA?

Racismo16 não é algo implícito na eugenia – genes bons, aqueles que 
os eugenistas buscam promover, podem, em princípio, pertencer a pessoas de 
qualquer raça. Porém, a começar por Francis Galton, cujo relato de sua expedi-
ção africana confirmara preconceitos sobre as “raças inferiores”, os praticantes 
mais proeminentes da eugenia tendiam a ser racistas que usavam a teoria eugê-
nica para justificar “cientificamente” os seus pontos de vistas racistas.

Segundo Luiz Edson Fachin,

a vedação constitucional à discriminação em razão de sexo, idade, cor, raça 
ou religião, aliada ao princípio da igualdade configuram parcela substancial 
da proteção jurídica da dignidade humana, fundada no respeito aos atributos 
pessoais, à liberdade, à integridade e à autonomia corporal. Sustenta aquela 
vedação a tutela do direito à vida, exigindo garantia universal e igualitária 

16 A vergonha da raça.



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – PARTE GERAL – DOUTRINA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139 

para sua promoção, proteção e recuperação, e obstam qualquer forma de 
eugenia. (Fachin, 2004, p. 179 e 180)

Além disso, este procurar incansável de uma raça melhor, mais forte e 
perfeita, denota um profundo preconceito para com os cidadãos portadores de 
deficiências. Não que seja um racismo dirigido, mas se trata de uma espécie de 
vergonha de alguns cientistas de “permitirem” que existam pessoas tidas como 
fora dos padrões de normalidade. Sobre isso James Drane e Leo Pessini expõem 
o seguinte:

O impulso de “aprimorar” vidas individuais ou mesmo de populações intei-
ras não é novo. Mais recentemente, os nazistas tentaram fazer uma coisa e 
outra, e as consequências foram horríveis. Um profundo racismo repugnante 
e destrutivo parece acompanhar os movimentos em favor da eugenia. [...] 
Algumas pessoas estão ansiosas para tirar proveito das últimas tecnologias 
genéticas a fim de criar “produtos” mais atléticos ou mais artísticos, mais 
brancos ou mais altos. Uma tal tecnologia pode ser justificável? Ou o próprio 
ato de usar tecnologias eugênicas para criar produtos humanos particulares é 
uma violação do próprio ser humano? (Drane, 2005, p. 69)

Com isso, em consonância com os ideais eugênicos e para os cientistas 
simpáticos a essas práticas, o projeto genoma ampliou o leque de possibilida-
des. Afinal, com o desvendar do mapeamento genético o que se tem é a iden-
tificação das doenças, dos genes defeituosos, o que possibilitará, em um futuro 
não tão distante17, a ação eugênica por parte de alguns cientistas.

Todavia, o escopo do Projeto Genoma Humano não se confunde com a 
eugenia; ao contrário, o objetivo apenas nos mostra a possibilidade de compre-
ender o funcionamento do genoma humano. E os avanços da ciência trouxeram 
benefícios à humanidade, como o aumento da expectativa de vida, como des-
taca Munir:

Segundo Alpert, Furman e Smaha, nos últimos cem anos a expectativa de 
vida para os seres humanos aumentou de 47 para 74 anos. Dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2005, informam que essa 
expectativa era de 77,3 anos nos Estados Unidos; 78,3 anos no Reino Unido; 
78,6 anos na Alemanha; 79,4 anos na França; 81,9 anos no Japão e 70,3 
anos no Brasil. De acordo com o relatório anual do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgado em novembro de 2007, a 
expectativa de vida do brasileiro já atingiu 71,7 anos. Calcula-se que a medi-
cina tenha contribuído com menos de 10% para prolongar a expectativa de 

17 Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-10-07/barbara-evans-quer-filha-diferente-dela-
ha-clinicas-especializadas-nisso.html>. Acesso em: 18 jun. 2014.
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vida na primeira metade do século XX – enquanto na segunda metade, mais 
de 40%. (Massud, 2010, p. 76)

No entanto, existem alguns cientistas que usam esse conhecimento de 
forma negativa e denotam profunda intolerância com os menos favorecidos, 
fortalecendo este pensamento na medida em que anuncia a proximidade de 
erradicação de doenças e deficiências.

E como se desenvolverá tal processo? Primeiro, identificando os genes 
causadores dos defeitos e das doenças, e, na sequência, os alterando ou erra-
dicando dos embriões, para evitar que uma pessoa desenvolva a deformidade. 
Sobre isso, Luiz Edson Fachin relata o seguinte:

A eleição dos “dotados” em grau melhor, ou exclusão dos “malformados”, 
sugere o controle que remete a uma suposta “qualidade” das raças, sendo a 
deleção de embriões de uma nova via para a deleção a priori dos filhos que 
modifica radicalmente a viabilidade e a eficácia de uma eugenia médica. 
(Fachin, 2004, p. 190)

O mais simples será eliminar o embrião que apresentar alguma doença 
séria, como já é feito em muitos países, mas, se os pais objetarem por motivos 
éticos ou religiosos, poderá ser feita uma intervenção visando a modificar o 
gene e retorná-lo à codificação de normalidade, antes de permitir o desenvolvi-
mento posterior em feto. O segundo passo será “tratar” das pessoas já vivas, em 
uma substituição das sequências defeituosas por outras “corrigidas”.

A questão que fica é a seguinte: A manipulação genética poderá ser usa-
da de forma positiva pelos cientistas? A resposta deveria ser afirmativa; contudo, 
aos cientistas interessados no dinheiro ou em difundir a sua própria eugenia, o 
que se tem é o uso deliberado da ciência para fins escusos ou deturpados do 
que a própria ciência se propõe a buscar.

7 A MANIPULAÇÃO gENÉTICA E O DESEJO IMPLÍCITO DO CIENTISTA EUgÊNICO

As questões concernentes à manipulação genética ainda são tão incipien-
tes que a maioria das pessoas não cogita as suas implicações e os seus possíveis 
desdobramentos. Para o paciente, a manipulação genética pode representar o 
último suspiro da esperança, seja por meio da fertilização in vitro, das pesquisas 
com células-tronco adultas e embrionárias, análise combinatória de DNA, etc. 
O que importa é a mantença da fé de que será possível engravidar, voltar a an-
dar, porém, será esse o objetivo do cientista e da ciência do século XXI?

A resposta é apenas parcialmente verdade, pois, se o cientista se aprovei-
tar dos avanços da ciência para melhorar a qualidade de vida da raça humana 
e possibilitar a famílias que não conseguem engravidar ter um descendente, 
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então, haverá um uso positivo. No entanto, nada obsta que haja um desvirtua-
mento da ciência para um caminho negativo.

O cientista, desde Charles Darwin e o seu célebre livro The Origin of 
Species, já buscava o aperfeiçoamento da espécie, inclusive, humana. A meta 
a ser alcançada era a eliminação das imperfeições humanas, sejam doenças, 
fatores congênitos ou imperfeições físicas. Com isso, foi consagrado o discurso 
de que somente os mais fortes sobrevivem. Essa visão é a da eugenia e do uso 
negativo dos avanços científicos. Por conseguinte, quando se opta por este ca-
minho existem consequências para a raça humana, portanto, qual deve ser o 
preço a ser pago para tal intento?

O primo de Charles Darwin, Francis Galton, foi o responsável pela cria-
ção de um termo que, infelizmente, a humanidade conheceu em profundidade: 
eugenia. A disseminação de uma raça humana superior propiciou a implemen-
tação do que, depois, se denominou eugenia negativa, que, inicialmente, foi 
implementada em larga escala nos Estados Unidos pela inserção de Charles 
Davenport, com ampla consonância das Cortes daquele País.

A eugenia negativa consistia na eliminação das pessoas tidas como impu-
ras, ou seja, portadores de deficiência, portadores de doenças incuráveis, etc. O 
cientista passou a decidir quem devia ou não viver.

Em pleno século XXI, o discurso é outro, mas os fins são idênticos, pois 
a decodificação do DNA humano, por meio do Projeto Genoma, possibilitou o 
entendimento de uma série de antigos mistérios para a ciência e um novo leque 
de possibilidades se abriu para o cientista eugênico, entre elas o uso de células-
-tronco, o tratamento terapêutico, a manipulação genética, etc.

O objetivo do cientista continua sendo a busca pela eliminação de doen-
ças tidas como incuráveis e uma busca pela melhora da qualidade de vida dos 
portadores de deficiência ou de doenças graves.

Tal postura reflete cabalmente no comportamento dos cientistas adeptos 
da eugenia, pois, para estes, não se busca mais meios para evitar quem deva 
morrer, mas, sim, quem deve viver e em que circunstâncias.

O papel de pesquisador não parece ser o buscado pelo cientista eugêni-
co, pois esse almeja um degrau superior, ou seja, ser o manipulador da vida e 
da morte. O desejo do homem em controlar a sua própria evolução é antigo e a 
manipulação genética pelo eugenista somente comprova o que a história retra-
ta: o cientista eugênico quer decidir o futuro da própria raça humana.
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Será que o cientista eugênico esqueceu-se de que, acima de tudo, o pes-
quisador é apenas e tão somente mais um ser humano? E, como tal, passível de 
erros e acertos. A vida de um coirmão não pode ser um joguete como fora em 
outrora nas mãos dos eugenistas americanos e alemães.

As pessoas portadoras de necessidades especiais vislumbram a possibili-
dade de uma vida normal, a mantença de uma esperança, ainda que seja uma 
ilusão, mas ela está lá a espera do milagre prometido pelo doutor, como se esse 
fosse portador de tal feito.

A melhora da qualidade de vida da raça humana é uma justificativa lou-
vável do investimento na ciência. O que nunca podemos olvidar é a possibili-
dade de fins pouco éticos por parte do cientista, o que denotaria algo pior, já 
presente em meados do século XIX: o racismo do cientista eugênico para com 
a própria raça humana.

Quando se viabiliza a eliminação de uma raça em defesa de um bem 
maior, o racismo se transforma em genocídio. Se os reais motivos forem a evo-
lução da espécie, então que prossigam os avanços, mas que os operadores do 
Direito acompanhem de perto as ações da “nova” ciência, para que os “velhos” 
desastres não voltem a ocorrer.

7.1 a maniPulação genética e as células-tronco

A definição científica de célula-tronco embrionária é a seguinte: “Tipo de 
célula tronco pluripotente (capaz de originar todos os tecidos de um indivíduo 
adulto) que cresce in vitro na forma de linhagens celulares derivadas” (Zago, 
2006).

Já as células-tronco adultas se definem da seguinte forma: “Tipo de 
célula-tronco obtida de tecidos após a fase embrionária (feto, recém-nascido, 
adulto). As células-tronco adultas até agora isoladas em humanos são tecidos-
-específicas, ou seja, têm capacidade de diferenciação limitada a um único tipo 
de tecido ou a alguns poucos tecidos relacionados” (Zago, 2006).

Os cientistas defendem a manipulação ou, melhor, a utilização das cé-
lulas-tronco embrionárias por serem dotadas de uma maior plasticidade, ou 
seja, possuem uma capacidade maior de se converterem em todos, ou na gran-
de maioria dos tecidos humanos, com o condão de regeneração ou, até mes-
mo, substituindo-os nos respectivos órgãos e sistemas. Sobre o tema Stephen 
Holland destaca:

O ponto crucial a respeito das células-tronco é o fato de poderem transfor-
mar-se em outros tipos de células, como células musculares, nervosas, cardí-
acas, sanguíneas e epidérmicas. Muitas condições médicas graves devem-se 
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a enfermidades ou danos nos tecidos celulares, incluindo morte do tecido do 
coração devido a doença cardíaca, desordens degenerativas dos neurônios, 
como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, lesões nas células nervosas 
da medula espinhal e queimaduras severas que as células da pele. É possível 
que se possa produzir tecido do tipo desejado a partir das células-tronco, e 
o material resultante seria então transplantado para pacientes para reparar 
ou substituir o tecido danificado. Assim, por exemplo, as células-tronco po-
deriam ser transformadas em células cardíacas e transplantadas para um pa-
ciente que sofra de uma doença do coração, restaurando o órgão lesionado. 
(Holland, 2008, p. 26)

Ainda no campo científico, a predileção pelas células embrionárias é 
justificada, também, por uma restrição considerável da célula-tronco adulta em 
ser utilizada no processo de regeneração, ou seja, a eficácia de um possível 
tratamento não é tão elevada se comparada à célula-tronco embrionária.

Atualmente, o cientista não pode garantir o sucesso de uma inserção de 
células-tronco, sejam embrionárias ou adultas, uma vez que as reações do cor-
po humano ainda são imprevisíveis a essa miscigenação.

No entanto, aos portadores de doenças incuráveis, ou de pessoas que 
perderam a mobilidade, vislumbram nos parcos resultados obtidos até o mo-
mento a certeza de um sucesso que nem a medicina possui, mas almeja. Esse 
sentimento se chama esperança, ainda mais nutrida em pessoas que já ouviram 
expressões de médicos reiteradas vezes como: “seu quadro é irreversível”, “la-
mento, mas você não voltará a andar”.

Então, com os avanços da ciência decorrentes da tecnologia, se reacende 
a chama da esperança. E o cientista, em busca da aprovação de seu intento, 
adverte: pode representar a concretização da esperança de muitos. No entanto, 
não podemos depositar todas as certezas em torno das células-tronco, afinal 
ainda temos perguntas sem respostas: Qual a percentagem de resultados positi-
vos? E quantos outros métodos foram testados? A genética ainda não possui as 
respostas que os necessitados precisam; porém, os cientistas fazem uma propa-
ganda de que é apenas uma mera questão de tempo, mas não sabem precisar 
quanto.

Em alguns campos, como o exame pré-natal, a terapia genética avançou 
sobremaneira; porém, a manipulação de células-troco ainda se encontra, sem 
nenhum trocadilho, em fase deveras embrionária.

Então, demonstraremos um pouco dos avanços decorrentes da genética 
por meio do exame pré-natal, para, em um momento posterior, analisar os pe-
rigos da manipulação genética.
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7.2 a maniPulação genética e o exame Pré-natal

Por meio das novas técnicas desenvolvidas pela ciência, hoje já é possí-
vel determinar se o filho herdará os defeitos genéticos de seus progenitores, em 
se tratando especificamente de doenças, o que não significa que a identificação 
da doença pelo exame já extirpe o problema. Cristina Guilam alerta que o exa-
me pré-natal não é a solução universal de problemas:

No aconselhamento genético pré-natal, a mulher grávida vai receber infor-
mações que muitas vezes são tardias, em termos de possibilidades de preven-
ção, uma vez que a gravidez já está em curso. Inúmeras pesquisas, realizadas 
em países desenvolvidos sugerem que, embora palavras como “prevenção” e 
“medidas profiláticas” sejam frequentemente empregadas em relação às tes-
tagens genéticas pré-natais, na prática, esta prevenção representaria evitar o 
nascimento de crianças severamente afetadas por má-formações congênitas. 
(Guilam, 2005, p. 332)

É claro que o exame pré-natal não tem o condão de corrigir a gravidez de 
um feto portador de alguma doença; porém, em alguns casos, é possível sanear 
o problema ainda no período de gestação. Entretanto, fica uma pergunta: Quais 
as doenças genéticas que deveriam ser submetidas a diagnóstico pré-natal vi-
sando à interrupção da gravidez? E o pior: o dilema moral de uma futura mãe 
em ter o filho com baixa expectativa de vida ou praticar o aborto.

7.3 a normatização do tema no brasil

Sobre a regulamentação brasileira temos a Constituição Federal de 1988: 
art. 225, que trata dos recursos genéticos como patrimônio da União, sem dife-
renciar humanos e não humanos.

A Lei de Biossegurança, nº 11.10520/05, que revogou a antiga Lei  
nº 8.974/1995 – esta última tratava da regulação das práticas de engenharia 
genética relativas a organismos geneticamente modificados e coloca interditos 
(art. 8º) relativos à manipulação em humanos – e as instruções normativas da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.

E, por fim, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/1996, que 
trata das Diretrizes Regulamentares das Pesquisas envolvendo Seres Humanos.

7.4 a declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humanos – 1997

O Preâmbulo da Carta da Unesco refere-se aos princípios democráticos 
de dignidade, igualdade e respeito mútuo entre os homens, e rechaça qualquer 
doutrina de desigualdade entre homens e raças.
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Já o art. 2º é claro:

Art. 2º Toda pessoa tem o direito de respeito a sua dignidade e seus direitos, 
independentemente de suas características genéticas. Essa dignidade torna 
imperativo que nenhuma pessoa seja reduzida as suas características genéti-
cas e que sua singularidade e diversidade sejam respeitadas.

Entretanto, como pretexto de “evolução da espécie”, a manipulação das 
características genéticas já é uma realidade com o desenvolvimento das células-
-tronco, e com a manipulação dos genes temos uma série de implicações e 
possibilidades de crimes.

7.5 criminalidade via maniPulação genética

O desenvolvimento constante e a velocidade da modernização tecnoló-
gica propicia um enorme dilema ao Direito, pois enseja um conflito de normati-
zação com os direitos fundamentais, aliado a uma falta de procedimentalização 
adequada, uma vez que as inovações se modificam mais rapidamente do que o 
Direito consegue tipificá-las. Sobre o tema Pietro de Jesús Lora Alarcon destaca:

Nestes tempos em que a Genética avança a passos agigantados, os reflexos 
dos estudos genéticos no campo do Direito Constitucional se fazem cada vez 
mais palpáveis. [...]

Simultaneamente, o avanço da ciência genética cria para o direito constitu-
cional novas dificuldades, pois cresce o horizonte de questões tais como: é 
constitucionalmente possível clonar ou não pessoas? Ou, é conforme aos va-
lores constitucionais preestabelecidos pelos Estados Democráticos de Direito 
ceder aos embates da manipulação biológica para criar indivíduos melhores? 
(Alarcon, 2004, p. 111 e 112)

Além das preocupações demonstradas antes, temos outras, como a pro-
blemática das patentes de material genético, como alerta Marilena V. Corrêa:

Apesar da existência de uma Declaração Universal do Genoma Humano e 
dos Direitos Humanos (Unesco, 1997) – indicando ser o genoma patrimônio 
da Humanidade e a não-patenteabilidade de genes humanos – a proteção da 
informação sobre o genoma tem-se mostrado na prática, não apenas limita-
da, mas também vulnerável aos interesses do mercado biotecnológico. São 
inúmeros os casos de patenteamento de seqüências genéticas, em particular 
nos Estados Unidos, questionáveis do ponto de vista técnico, nos quais, em 
função de seu tipo e extensão, por exemplo, a patente pode provocar o blo-
queio de novas pesquisas sobre o mesmo problema.

Um exemplo bastante discutido na literatura bioética é o caso dos genes 
BRCA1 e BRCA2 (Carneiro e Bartholo, 1999; Geller et al., 1997; Goelen et 
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al., 1999; Koenig et al., 1998; Rothenberg, 1997). Em 1994, após mais de dez 
anos de pesquisa em diferentes centros do mundo, a mutação de um gene 
(BRCA1) relacionado à predisposição a um certo tipo de câncer de mama e, 
menos freqüentemente, ao de ovário, foi clonada e sequenciada. (Corrêa, 

2002, p. 284)

Ademais, a manipulação genética é responsável pela expansão da indús-
tria farmacológica, que nem sempre segue os protocolos da lisura. É necessário, 
portanto, separar os benefícios advindos da genética com a criminalidade de-
corrente da manipulação.

No entanto, na esteira, agora, dos malefícios temos a eugenia, visto que 
a correção dos “defeitos” pretendida pela ciência pode ser encarada apenas 
como uma etapa inicial, porque em um futuro, ainda que muito distante de nos-
sa realidade, poderá, com base no próprio mapeamento genético, desenvolver 
um ser humano “ideal”, sem defeitos, forte e virtuoso.

E, neste ponto, as pessoas ainda não enxergaram os riscos. Porque, se 
no futuro, será possível eliminar as doenças e tornar a vida das pessoas mais 
saudáveis, o que impedirá a ciência de alterar as funções e estruturas normais 
do corpo?

E não estamos falando de corrigir problemas de saúde. Poderão os pais 
escolher a cor dos olhos de seu filho? Da pele? Do cabelo? Ou mudar ten-
dências genéticas de temperamento, personalidade, preferências sexuais, etc. E 
quais as possibilidades de proteção para esse tipo de manipulação genética? E 
mais: Qual a aplicação de sanções para aqueles que desviam a rota?

A legislação dos países que tratam o tema manipulação genética ainda é 
muito imprecisa, talvez pela própria natureza da atividade que constantemente 
se modifica. Em termos universais temos a recomendação trazida pela Declara-
ção Universal sobre o Genoma Humano proferido pela Unesco que preconiza, 
em seu art. 4º: “O genoma humano no seu estado natural não deve levar a lucro 
financeiro”.

Vejamos como o Brasil trata a prevenção jurídica acerca da criminalida-
de genética.

7.5.1 O Brasil e a prevenção da criminalidade via manipulação genética

O Brasil é um País bem econômico no que tange à proteção contra a 
criminalidade genética. Já elencamos, anteriormente, os diplomas protetivos; 
agora vamos adentrar um pouco mais no tema. A Constituição Federal estabe-
lece em seu art. 225:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;

[...]

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé-
todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente;

[...].

Assim, o § 1º, por meio do inciso II, é cristalino em obrigar o Estado a 
preservar o patrimônio genético, bem como também ser o responsável pela fis-
calização das entidades que realizarão as pesquisas envolvendo esse material.

Já a Lei nº 8.974/1995 estabelece o conceito de crime para a manipula-
ção genética no art. 13:

Art. 13. Constitui crime:

I – a manipulação genética de células germinais humanas;

II – a intervenção em material genético humano in vivo, exceto para o tra-
tamento de defeitos genéticos, respeitando-se princípios éticos tais como o 
princípio de autonomia e o princípio de beneficência, e com a aprovação 
prévia da CTNBio;

Pena – detenção de três meses a um ano.

Este era o regramento antigo, porque foi sancionada a Lei nº 11.105, de 
24 de março de 2005, que prevê em seu art. 6º:

Art. 6º Fica proibido:

I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro 
de seu acompanhamento individual;

II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/
ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas pre-
vistas nesta Lei;
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III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e em-
brião humano;

IV – clonagem humana;

V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em 
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entida-
des de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, e as constantes 
desta Lei e de sua regulamentação;

VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de 
atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos ca-
sos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou 
sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a 
CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degrada-
ção ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança 
– CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei 
e de sua regulamentação;

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licen-
ciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Ainda acerca da Lei de Biossegurança temos um dispositivo específico a 
respeito das células-tronco:

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertili-
zação in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições:

I – sejam embriões inviáveis; ou

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publica-
ção desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois 
de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento.

§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.

§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou te-
rapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus pro-
jetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.

§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 
artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997.

E, por fim, a Lei de Biossegurança possui um capítulo especial relativo a 
crimes e penas, nos quais destacamos:
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Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º 
desta Lei.

Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto hu-
mano ou embrião humano.

Art. 26. Realizar clonagem humana.

[...]

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias 
genéticas de restrição do uso:

Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou ex-
portar OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as 
normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização.

Então aos olhos do leigo nosso sistema protetivo pode parecer excelente; 
no entanto, com apenas algumas indagações já notamos a fragilidade protetiva.

Analisemos o art. 5º da Lei de Biossegurança. O primeiro ponto de des-
taque é a permissibilidade do uso das células-tronco para pesquisa e terapia, ou 
seja, ainda nem é sabido se as pesquisas resultarão em experimentos confiáveis, 
mas, de antemão, o legislador já propicia a sua aplicação e manipulação, o que 
pode levar ao entendimento da utilização de seres humanos em projetos essen-
cialmente experimentais, já que não existe qualquer indício ou etapa regratória, 
como testes em animais, por exemplo.

O segundo ponto é a utilização de embriões congelados, por um perí-
odo mínimo de três anos e com o consentimento expresso dos pais, ou seja, 
as pessoas que investiram na fertilização e cederão os embriões para o bem 
da ciência, sem qualquer implicação de ônus, já que o dispositivo é silente a 
respeito e os pesquisadores utilizam-se de material financiado por particulares 
para iniciarem as pesquisas.

Sobre pontos obscuros ou omissos: Como será feito o descarte dos em-
briões utilizados nas pesquisas? Como será feito o descarte de embriões consi-
derados inviáveis e que não foram autorizados pelos pais para serem encami-
nhados à pesquisa? Como será feita a fiscalização das clínicas autorizadas para 
procederem às pesquisas? Ademais, como será feito esse credenciamento? Qual 
a validade? 

Por fim, existe uma vedação expressa à comercialização, prevista no  
art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, no qual trata de comercia-
lização de partes do corpo humano, e embrião é parte, como entendimento 
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de substância, ou é efetivamente um ser humano, ocasião em que não haverá 
proteção alguma a sua comercialização?

Então, em uma pequena análise é possível notar a fragilidade procedi-
mental que envolve a manipulação genética, o que enseja a possibilidade de 
criminalidade genética, de comercialização e, até mesmo, de manipulação ar-
tificial de características do embrião.

Como a regulamentação é falha, o que impede um casal em uma clínica 
particular, mediante a uma elevada quantia em dinheiro, propor a seleção não 
natural de algumas características no DNA de seu herdeiro? Já que os procedi-
mentos de controle, bem como a estatística são silentes, e tal ilação não pode 
ser comprovada, ao menos por enquanto.

8 CONCLUSÃO: E O AMANHÃ?

A ciência possui uma série de interessados em seu sucesso e no seu de-
senvolver constante: o cientista, a humanidade, os enfermos e a indústria farma-
cológica. No entanto, se não forem bem administrados, os resultados podem ser 
deveras danoso. E cabe ao Estado Democrático de Direito lutar pelos interesses 
de seus cidadãos.

Os problemas são específicos de cada interessado. Em relação ao cien-
tista, dois riscos: o de ganho próprio em decorrência da manipulação genética 
para escolha dos genes para formar uma criança que atenda, entre as possibi-
lidades, aos interesses dos pais, os financiadores; já o segundo risco, a eugenia 
motivada pelo racismo desse cientista eugênico em almejar uma raça pura, livre 
de doenças ou enfermidades, um erro comum já cometido na época de Francis 
Galton e reproduzido em larga escala com Adolf Hitler. A este tipo de cientista 
jamais poderá caber a decisão de quem vive ou morre, os danos podem sobre-
pujar os louros.

Acerca da humanidade, o problema reside no depósito de esperança em 
uma ciência que ainda engatinha no seu próprio conhecimento, quiçá em con-
verter isso em soluções concretas, portanto, não deve se iludir, ao menos por 
hora, com os incipientes resultados dos exames de pré-natal ou das terapias 
genéticas, como as células-tronco.

Os enfermos tem o máximo interesse em garantir a sua sobrevida ou mo-
dificar o seu quadro atual contido em limitações de algum tipo. A eles não se 
pode vender soluções se ainda não temos resultados concretos. Ademais, é im-
portante verificar se os resultados não possuem danos colaterais que, no futuro, 
poderão se mostrar mais prejudiciais do que uma eventual solução.
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E, por fim, o maior problema em potencial: a indústria farmacológica, 
nem sempre preocupada apenas e tão somente com o bem-estar social, mas, 
sim, com os lucros obtidos com novas descobertas18.

Indubitavelmente, a que melhor aproveita e lucra com as descobertas 
e os avanços da ciência, pois, a cada nova possibilidade de cura, a indústria 
farmacológica mobiliza os seus fundos e recursos para desenvolver um medi-
camento e, muitas vezes, ao contar com a pressão da opinião pública, somada 
ao interesse dos enfermos, pressiona, deliberadamente, o Governo para liberar 
o remédio, mesmo que todas as fases de testes não estejam concluídas e que 
os efeitos colaterais ainda não sejam sabidos por completo. Isso quando não 
ocorrem procedimentos nada ortodóxicos, como fraude de pesquisas, a fim de 
acelerar a aprovação19.

O interesse não é o bem-estar social ou a erradicação da doença, mas, 
sim, o lucro, o incremento nas vendas e o aumento do patrimônio da própria 
indústria, sendo os dois primeiros itens consequências de um processo bem-
-sucedido20.

Então, segurar o ímpeto lucrativo da indústria farmacológica é vital para 
o desenvolvimento seguro de medicamentos que efetivamente possam somar à 
humanidade sem danos colaterais desconhecidos ou frutos de testes insuficien-
tes, ou de relações éticas duvidosas com alguns médicos21.

18 O consórcio entre tecnologia, ciência e comércio é inerente ao próprio desenvolvimento industrial e faz parte 
dos fundamentos da civilização contemporânea. A simbiose entre todos esses elementos e o poder também 
embasa as estruturas simbólicas e o comportamento das sociedades hodiernas pautadas pelo modo de vida 
ocidental. Ao financiar a ciência e a tecnologia no sentido de aliviar o sofrimento humano, promover o seu 
bem-estar, prolongar a sua existência e até mesmo melhorá-lo, o comércio age dentro de elevado aspecto 
ético. Em seu aspecto não ético, se une ao poder em busca de lucro exagerado e termina, entre outras 
possibilidades, por produzir má ciência e tecnologias potencialmente perigosas (SOUZA, Ricardo Pires et al. 
Conflitos de interesses na pesquisa. Revista Bioética, 21 (2): 237-40, 2013).

19 Um médico inglês, Benjamin Goldcare, denunciou um comportamento condenável da indústria farmacêutica: 
em busca de proteger os próprios interesses econômicos, os laboratórios farmacêuticos nem sempre liberam 
os remédios ao mercado com a garantia de que farão bem aos pacientes.

 Para vender esses remédios ineficazes, as empresas forjam ou só publicam estudos acadêmicos e resultados 
de testes favoráveis sobre eles, escondendo totalmente o fato de que alguns apresentam efeitos colaterais 
perigosos (Disponível em: <http://hypescience.com/os-perigosos-lacos-da-medicina-com-a-industria-
farmaceutica/>. Acesso em: 19 jun. 2014).

20 Nos EUA, por exemplo, só em 2004 as empresas farmacêuticas gastaram cerca de US$ 58 bilhões (cerca 
de R$ 116 bi) em marketing, 87% dos quais foram destinados diretamente a cerca de 800 mil norte-
americanos com o poder de prescrever medicamentos. O dinheiro foi gasto principalmente em amostras de 
medicamentos gratuitos e visitas a consultórios médicos, que estudos confirmam que aumentam a prescrição 
de medicamentos de marca e os custos médicos sem melhorar o atendimento (Disponível em: <http://
hypescience.com/os-perigosos-lacos-da-medicina-com-a-industria-farmaceutica/>. Acesso em: 19 jun. 
2014).

21 Concorre para esse processo o fato de serem escassos os estudos comparativos de medicamentos pertencentes 
à mesma classe farmacológica, o que dificulta as escolhas e torna o médico vulnerável à propaganda. 
Em muitos artigos publicados em revistas médicas os autores têm vínculos com empresas fabricantes de 
medicamentos, de maneira a gerar desconfiança acerca da confiabilidade dos estudos ou das informações 
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De posse dos quatro interessados, nos cabe, portanto, apresentar o ente 
responsável pela efetivação, o controle, o ministrar de interesses e a garantia de 
uma sociedade harmônica, bem equilibrada e sem excessos, seja da ciência, do 
cientista, dos doentes e da indústria farmacológica.

Cabe ao Estado Democrático de Direito a garantia de um amanhã sem 
eugenia, a busca desenfreada por lucro, etc. E a mola motriz deve ser a digni-
dade da pessoa humana.

Quando um cientista leva um grupo de cadeirantes para forçar a aprova-
ção de uma lei para garantir as pesquisas com células-tronco, sem que sequer 
se saiba da real possibilidade de sucesso de tal teoria, denota uma atitude, no 
mínimo temerária. Porém, o pior ocorre no campo ético, visto que aos enfermos 
se vende a ideia de que a cura está ao alcance dos dedos. Então, quando ocor-
rerem estes excessos ou procedimentos pouco ou nada éticos, cabe ao Estado 
responsabilizar o mau cientista.

Da mesma forma, se erros existem no processo da obtenção de um me-
dicamento, pois cabe ao Estado efetivar a comprovação dos resultados das pes-
quisas, dos testes e, em especial, dos efeitos colaterais, para somente aí liberar o 
remédio para uso da população, sem a preocupação de que A, B ou C irá perder 
receita se o medicamento demorar para ir às prateleiras.

A busca pelo ser humano ideal também merece destaque, afinal, a corre-
ção dos “defeitos” pode ser encarada apenas como uma etapa inicial, porque, 
em um futuro, ainda que muito distante de nossa realidade, poderá, com base 
no próprio mapeamento genético, desenvolver um ser humano “ideal”, sem 
defeitos, forte e virtuoso.

E, neste ponto, as pessoas ainda não enxergaram os riscos. Por que, se no 
futuro será possível eliminar as doenças e tornar a vida das pessoas mais sau-
dáveis, o que impedirá a ciência de alterar as funções e/ou estruturas normais 
do corpo?

E não estamos falando de corrigir problemas de saúde. Poderão os pais 
escolher a cor dos olhos de seu filho? Da pele? Do cabelo? Ou mudar tendên-
cias genéticas de temperamento, personalidade, preferências sexuais, etc. Pode 
ser uma profetização, e Oxalá estejamos errados, mas de que impede que o 

prestados. Tais laços se tornaram tão comuns que algumas revistas médicas passaram a divulgá-los para que 
os leitores tomassem conhecimento. Marcia Angell, à época a serviço do New England Journal of Medicine, 
ressaltou as dificuldades em encontrar editorialistas que não tivessem ligação financeira com empresas 
farmacêuticas (MASSUD, Munir. Conflito de interesses entre os médicos e a indústria farmacêutica. Revista 
Bioética, 18 (1): 75-91, 2010).
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mau uso da ciência por cientistas eugênicos proporcione que as pessoas fiquem 
mais inteligentes com as alterações dos genes, e, por fim, queiram alguns cien-
tistas brincar de serem Deus e prolongar a longevidade de um ser humano?

Pode ser que a diferença esteja no contexto de brutalidade em que Adolf 
Hitler idealizou a sua “melhoria da raça”, mas, de qualquer forma, o cerne da 
questão continua sendo o mesmo: trata-se de eugenia.

E não criticamos em momento algum as conquistas obtidas pela ciên-
cia até o presente momento, mas, sim, salientamos para as possibilidades de 
desvios por parte de cientistas interessados na eugenia. Afinal, Adolf Hitler nos 
deixou um legado que não pode ser esquecido. Nos dizeres de James Drane e 
Leo Pessini:

No caso da engenharia eugênica é uma afronta aos milhões de vidas ino-
centes que foram sacrificadas no século XX devido a essa ideia de melho-
rar a espécie humana. Cruzar novamente essa linha é pisar sobre os corpos 
inocentes das vítimas do Holocausto. Imediatamente depois das notícias da 
clonagem bem sucedida de uma ovelha por Ian Wilmut e Keith Campbell no 
Roslin Institute, de Edimburgo, Escócia, Richard Seed, um físico de Chicago, 
anunciou sua intenção de clonar seres humanos. Não levou absolutamente 
nenhum tempo para que se ultrapasse um limite razoável (a linha humana) 
sem nenhuma prova de que a pessoa que planeja dar esse passo tenha tido 
qualquer movimento sério para fazer o Dr. Seed ter mais cautela em seu 
projeto. Mesmo em tal situação, muitos cientistas se opuseram a qualquer 
menção a limites ao que a ciência e a tecnologia tornam possível. (Drane, 
2005, p. 95)

A eugenia tem de ser tratada com muito cuidado, porque tende a se 
tornar um racismo exacerbado e incontrolável a busca por uma perfeição im-
perfeita. Será a transformação da humanidade em um padrão, e, porque não, 
em uma robotização.

O nazismo nos ensinou que a eugenia pode trazer muitos benefícios, 
mas que os seus malefícios podem causar estragos em uma escala muito mais 
devastadora. A missão da ciência é inglória: aperfeiçoar o homem, que não se 
percam os pesquisadores. E ainda que não se confunda o objetivo da ciência 
com os desvios causados pelos cientistas eugênicos.
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Sub-Rogação ao Cônjuge ou Companheiro e Exoneração de Fiança 
nos Contratos de Locação de Imóvel Urbano

CÁSSIO CRUZ
Advogado em Porto Alegre/RS.

São frequentes as dúvidas relacionadas às regras aplicadas ao contrato de 
locação de imóvel mantido por casal, na condição de locatários, após a separa-
ção de fato, divórcio ou dissolução de união estável.

No entanto, todas elas podem ser sanadas sob interpretação dos disposi-
tivos legais previstos na Lei nº 8.245/1991.

Com relação ao cumprimento do contrato após a separação, divórcio 
ou dissolução de união estável, é o art. 12 do referido diploma legal que traz 
a regra geral. Em casos de separação, divórcio ou dissolução da união estável, 
a locação prosseguirá de forma automática com o cônjuge ou o companheiro 
que permanece no imóvel, ainda que não seja parte integrante do instrumento 
particular firmado. Assim expressa o dispositivo, in verbis:

Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dis-
solução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente 
com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.

No entanto, ainda que a sub-rogação seja automática por lei, o locatário, 
firmatário do negócio jurídico, deve comunicar o locador, bem como o fiador, 
se a garantia do negócio for pela modalidade da fiança. Essa comunicação ao 
locador poderá ser verbal para tão somente dar ciência, pois a forma que fará 
efetivar-se a sub-rogação deverá ser por escrito, como determina o § 1º do refe-
rido dispositivo legal, in verbis: 

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será 
comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de 
garantia locatícia.

E, por fim, outra dúvida corriqueira diz respeito à exoneração do fiador 
nos casos de sub-rogação ao cônjuge ou companheiro. Isso porque, na práti-
ca, é muito comum o parente ascendente do cônjuge ou do companheiro que 
não permanecerá no imóvel ser a garantia pessoal do negócio (fiador). A sub-
-rogação faz com que este tenha receio de futuro inadimplemento, o qual terá 
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que respondê-lo e, por isso, opta pela exoneração. Nestas situações, o § 2º do 
referido dispositivo legal traz a regra que dá direito ao fiador exonerar-se de sua 
responsabilidade. Assim expressa, in verbis:

§ 2º O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 
(trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-
-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e 
vinte) dias após a notificação ao locador.

Para que isso se efetive, o fiador deve, dentro do prazo de trinta dias a 
partir do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, que é quem 
deve comunicar o fiador, expressar a sua vontade de exonerar-se da responsa-
bilidade pela garantia. No entanto, o fiador ainda fica responsável por todos os 
efeitos da fiança pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias após notificar o locador 
de que irá exonerar-se. Esse prazo visa a atribuir tempo hábil para a efetivação 
de nova garantia que possa satisfazer o negócio jurídico.
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Relatora: Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região)
Agravante: Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
Procurador: Evandro Genz e outro(s)
Agravado: L. M. S.
Advogados:  Clarice Otilia Schneider 

Raul Antônio Schmitz 
Silvana Afonso Dutra e outro(s)

ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AgRAVO REgIMENTAL NO AgRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE AO CASAMENTO – 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SÚMULA Nº 284 DO STF – NECESSIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 7/STJ

1. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a exata com-
preensão da controvérsia, atraindo, portanto, a incidência Súmula nº 284 
do STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da 
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

2. Tendo o Tribunal de origem afirmado pela presunção de dependência 
econômica do companheiro quanto ao de cujus, legitimando-a à percep-
ção de pensão por morte, infirmar tais fundamentos pressupõe o reexa-
me do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula  
nº 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indi-
cadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto da Sra. Ministra-Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman  
Benjamin, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) vota-
ram com a Sra. Ministra Relatora.
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Brasília, 24 de novembro de 2015 (data do Julgamento).

Ministra Assusete Magalhães 
Presidente

Ministra Diva Malerbi 
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região) 
Relatora

relatório

A Sra. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Re-
gião (Relatora): Trata-se de agravo regimental interposto pelo Instituto de Previ-
dência do Estado do Rio Grande do Sul – Ipergs contra decisão que aplicou as 
Súmulas nºs 7 do STJ e 284 do STF 

Sustenta que não incide o óbice do referido verbete sumular, uma vez 
que não é necessário o reexame de fatos e provas.

É o relatório.

voto

A Sra. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Re-
gião (Relatora): Verifica-se que a parte interessada não trouxe tese jurídica ca-
paz de modificar o posicionamento anteriormente firmado.

Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão infirmada, 
nos seguintes termos:

Trata-se de agravo interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio 
Grande do Sul – Ipergs contra decisão que inadmitiu recurso especial funda-
mentado na alínea a da CF/1988, manejado contra acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – 
SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL CON-
COMITANTE AO CASAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURA-
ÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS A VIUVEZ DO SEGURADO – LAPSO 
TEMPORAL INFERIOR A CINCO ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEPENDÊN-
CIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – TERMO INICIAL – PEDIDO ADMI-
NISTRATIVO

1. Descabida a pretensão de reconhecimento da união estável, para fins 
previdenciários, durante o período em que o servidor era casado, inexis-
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tindo prova de que estivesse separado de fato. Precedentes do STF, do STJ 
e desta Corte Estadual.

2. Aplicação da Lei Federal n. 9.278/86, que regulamentou o art. 226,  
§ 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.723 do Código Ci-
vil, que se contentam, para o reconhecimento da união estável, com a 
comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida 
com o objetivo de constituição de família, sem imposição de qualquer 
exigência temporal mínima. Hipótese em que há farta prova documental 
e oral quanto à existência da união estável narrada na inicial. Reconhe-
cida a união estável, a dependência econômica passa a ser presumida 
perante a legislação previdenciária, a exemplo do que ocorre com a(o) 
cônjuge. Limitações impostas pela Lei Estadual nº 7.672/1982 que, relati-
vamente à companheira, exige comprovação de união por mais de cinco 
anos e dependência econômica, que não se sobrepõem ao entendimento 
constitucional.

3. Pensão que deve ser paga a contar da data do requerimento adminis-
trativo e não a contar do óbito do instituidor do benefício, como constou 
da sentença.

Apelação desprovida. Sentença parcialmente reformada em reexame ne-
cessário.

Alega a existência de violação dos arts. 535 do Código de Processo Civil, 
1.511 a 1.582 e 1.723 a 1.727 do Código Civil.

Defende que, para a habilitação da autora como dependente do ex-segu-
rado, é necessária a comprovação da dependência econômica, que não é 
presumida.

Contrarrazões às e-STJ, fls. 289/302.

É o relatório.

Registro que não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, 
porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamen-
to por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 
Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal 
a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo recorrente, 
elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura 
omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de 
embargos de declaração.

A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispo-
sitivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais 
o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera ale-
gação genérica.
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Dessa forma, levando em conta que o agravante se limitou a indicar os arts. 
1.511 a 1.582 e 1.723 a 1.727 do Código Civil.

Portanto, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, 
o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 
nº 284/STF.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONSTRUÇÃO 
DE IMÓVEL HABITACIONAL – ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTI-
TUCIONAL – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SÚMULA Nº 284/STF 
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO 
DA SÚMULA Nº 308/STJ – NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUN-
TO FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA Nº 7 DO STJ – DECISÃO MAN-
TIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

1. Na interposição do recurso especial, não basta a simples menção ao 
dispositivo tido por violado. É necessário seja indicado de forma clara e 
precisa em que consistiu a apontada ofensa, pois a deficiência na funda-
mentação recursal atrai, por analogia, a incidência da Súmula nº 284 do 
STF.

2. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem so-
bre a alegada existência de simulação, tal como postulada nas razões 
do apelo especial, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 
autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg-Ag 1.304.919/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 04.02.2014)

A presunção de dependência econômica da companheira quanto ao de 
cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte, está escorada na 
análise das provas produzidas nos autos, as quais não podem ser revistas por 
esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTA-
DUAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA – DECISÃO EXTRA PETITA – INOVAÇÃO RECURSAL – 
IMPOSSIBILIDADE – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 
Nº 284/STF – REVISÃO DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚ-
MULA Nº 7/STJ

1. “Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentati-
va com o escopo de alterar a decisão agravada.” (AgRg-AREsp 497.745/
PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 30.09.2014)
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2. Tal como delimitada a questão nos autos, os arts. 1.511 a 1.582 e 
1.723 a 1.727 do Código Civil – apontados como violados pelo agravan-
te, não contém comando normativo apto para infirmar os fundamentos 
do aresto estadual. Incidente a Súmula nº 284/STF.

3. A presunção de dependência econômica da companheira quanto ao 
de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte, está escorada 
na análise das provas produzidas nos autos, as quais não podem ser re-
vistas por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ (cf. AgRg-
-AREsp 419.103/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe 27.11.2013).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg-AREsp 530.733/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., Jul-
gado em 21.10.2014, DJe 28.10.2014)

Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de 
Processo Civil, conheço do agravo em recurso especial para negar-lhe pro-
vimento.

Ante o exposto.

certidão de julgamento 
segunda turma

Número Registro: 2015/0225639-1         AgRg-AREsp 774.999/RS

Números Origem: 00389709720118210010 00630628220158217000 
01011100221549 03416627020148217000 04619089520148217000 
1011100221549 11100221549 2814288820158217000 70061490991 
70062693452 70063776843 70065960502

Pauta: 24.11.2015         Julgado: 24.11.2015

Relatora: Exma. Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região)

Presidente da Sessão: Exma. Sra. Ministra Assusete Magalhães

Subprocurador-Geral da República: Exmo. Sr. Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos

Secretária: Belª Valéria Alvim Dusi

autuação

Agravante: Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
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Procurador: Evandro Genz e outro(s)

Agravado: L. M. S.

Advogados:  Raul Antônio Schmitz 
Silvana Afonso Dutra e outro(s) 
Clarice Otilia Schneider

Assunto: Direito administrativo e outras matérias de direito público – Ser-
vidor público civil – Sistema remuneratório e benefícios – Inclusão de 
dependente

agravo regimental

Agravante: Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Evandro Genz e outro(s)

Agravado: L. M. S.

Advogados:  Raul Antônio Schmitz 
Silvana Afonso Dutra e outro(s) 
Clarice Otilia Schneider

certidão

Certifico que a egrégia Segunda Turma, ao apreciar o processo em epí-
grafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Camp-
bell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Recurso Especial nº 1.543.221 – PR (2015/0170374‑1)
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze
Agravante: KGM Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.
Advogados:  Ilmo Tristão Barbosa 

Isaias Junior Tristão Barbosa e outro(s) 
Maciel Tristão Barbosa

Agravado: Renilde Perrud da Silva
Advogados: Antonio Cardin 
Priscilla Alessandra Cardin Marini
Interes.: W. P. R.
Interes.: J. C. da S. R.
Interes.: HP Motos Multimarcas Ltda. – ME
Interes.: M. de L. R.
Interes.: I. P. R.

ementa

AgRAVO REgIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DADO 
EM gARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DA gENITORA DE UM DOS SÓCIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O 
NEgÓCIO JURÍDICO gARANTIDO PELO IMÓVEL REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE 
FAMILIAR – INVIÁVEL INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 
Nº 7/STJ – AgRAVO DESPROVIDO

1. A impenhorabilidade do bem da família pode ser excepcionada quan-
do a hipoteca se der sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo ca-
sal ou pela entidade familiar, porém essa exceção se restringe a situações 
em que a garantia foi ofertada para constituição de dívida que se reverte 
em proveito da própria entidade familiar. Assim, nos casos em que a 
hipoteca foi constituída para suporte de dívida de terceiros, a impenho-
rabilidade do imóvel deve, em princípio, ser reconhecida. Precedentes.

2. Na presente hipótese, o imóvel dado em garantia é de titularidade 
da mãe de devedor e não há mínimos indícios de que a dívida garan-
tida tenha se revertido em proveito do núcleo familiar da proprietária, 
tornando inviável a aplicação da exceção do art. 3º, inciso V, da Lei  
nº 8.009/1990. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o 
reexame de provas. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
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3. Agravo regimental desprovido.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Tercei-
ra Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimen-
tal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Minis-
tro Relator.

Brasília, 24 de novembro de 2015 (data do Julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Relator

relatório

O Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze:

Cuida-se de agravo regimental interposto por KGM Comércio e Repre-
sentação de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão monocrática de mi-
nha relatoria a qual negou seguimento ao recurso especial.

A decisão agravada está assim ementada (e-STJ, fls. 222-226):

RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARAN-
TIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DA GENITORA DE UM DOS SÓCIOS – NÃO COMPRO-
VAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO GARANTIDO PELO IMÓVEL RE-
VERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – INVIÁVEL INFIRMAR 
AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA Nº 7/STJ – RE-
CURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 229-234), a insurgente repisa os fundamentos 
trazidos no apelo nobre quanto à possibilidade de penhora do bem de família 
dado em garantia de dívida hipotecária, pois é ônus do executado comprovar 
que o crédito exigido judicialmente não reverteu em seu benefício e de sua 
família.

Sem impugnação.
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É o relatório.

voto

O Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

Os argumentos aduzidos pela insurgente não são capazes de infirmar 
as conclusões da deliberação monocrática, a qual mantenho por seus próprios 
fundamentos.

Com efeito, a Lei nº 8.009/1990, em seu art. 3º, inciso V, prevê a possi-
bilidade de se penhorar, para fins de execução com garantia hipotecária, o bem 
de família quando o próprio imóvel for oferecido pelo devedor ou pela entidade 
familiar em garantia real, constituindo-se, portanto, exceção legalmente previs-
ta à regra da impenhorabilidade do bem de família.

Eis o teor do dispositivo supra mencionado:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução 
Civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou outra natureza, salvo se movido:

[...]

V – para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real 
pelo casal ou pela entidade familiar;

[...].

No caso concreto, a impenhorabilidade do bem de família foi decidida 
pela Corte de origem sob o fundamento de que a hipoteca sobre o imóvel se 
deu como garantia de crédito bancário em favor de pessoa jurídica, da qual são 
sócios a filha e o genro da proprietária do imóvel, e não há provas de que a enti-
dade familiar se beneficiou diretamente dos frutos do empréstimo, notadamente 
a proprietária do bem dado em garantia, que é mãe de um devedores e não é 
sócia da pessoa jurídica. 

Confira-se o seguinte trecho extraído do aresto combatido:

Neste contexto, embora o MM. Juízo de primeiro grau tenha considerado 
que a referida exceção se aplicaria no presente caso, de modo que o bem 
penhorado não estaria revestido da impenhorabilidade, o mais recente posi-
cionamento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da exceção que trata 
da impenhorabilidade do bem de família, é no sentido de que a exceção 
somente pode ser aplicada quando a hipoteca é instituída como garantia de 
empréstimo tomado diretamente a favor dos próprios devedores, sendo ina-
plicável quando a hipoteca é dada como garantia de empréstimo contraído 
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em favor de sociedade empresária, mesmo naqueles casos nos quais o pró-
prio titular do bem gravado onde reside com sua família, é sócio da empresa.

Ademais, no presente caso, não há como se atestar que o empréstimo que foi 
contraído pela pessoa jurídica, reverteu em benefício da entidade familiar, 
não sendo admitido, portanto, a penhora do imóvel na qual reside a ora 
agravante, Sra. R. P. da S.

Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o Oficial de Justiça atestou 
que a agravante, Sra. R. P. da S., reside no imóvel em questão com seus fami-
liares (Auto de Avaliação de fls. 53-TJ), comprovando, assim, a condição de 
bem de família do bem penhorado.

Assim, cumpre assinalar a orientação jurisprudencial mais recente desta 
Corte, segundo a qual “a impenhorabilidade do imóvel único residencial, nas 
hipóteses em que oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por 
empresa familiar, somente é oponível quando seus proprietários demonstrarem 
que a família não se beneficiou do ato de disposição” (REsp 1.421.140/PR, Re-
latora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 20.06.2014).

Ademais, quando a hipoteca é dada em garantia de dívida de terceiros, a 
impenhorabilidade do bem de família deve, em regra, ser mantida (ainda que se 
refira a imóvel da mãe do devedor), já que a Lei nº 8.009/1990 trata de matéria 
de ordem pública e irrenunciável.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORA-
BILIDADE – RENÚNCIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DA MÃE DO DEVEDOR – PROVEITO ECONÔMICO REVERTIDO PARA O 
NÚCLEO FAMILIAR – INEXISTÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO INCISO V 
DO ART. 3º DA LEI Nº 8.009/1990

1. A Lei nº 8.009/1990 é norma cogente e de ordem pública, por isso não re-
manesce espaço para renúncia à proteção legal quanto à impenhorabilidade 
do bem de família.

2. A exceção prevista no inciso V do art. 3º da Lei nº 8.009/1990, referente 
à “hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela 
entidade familiar”, restringe-se a situações em que a garantia foi ofertada 
para constituição de dívida que se reverte em proveito da própria entidade 
familiar, de modo que, nas hipóteses em que a hipoteca em verdade é supor-
te a dívida de terceiros, a impenhorabilidade do imóvel deve, em princípio, 
ser reconhecida. 

3. No caso em apreço, muito embora o imóvel dado em garantia fosse de ti-
tularidade da mãe do devedor, este morava em município diferente, tinha fa-
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mília e economia próprias, além do que a dívida era particular (notadamente 
saldos negativos em conta-corrente), de sorte que a exceção do art. 3º, inciso 
V, da Lei nº 8.009/1990 não incide e a impenhorabilidade do imóvel deve 
ser reconhecida, porquanto não há mínimos indícios de que o ato de dispo-
nibilidade tenha se revertido em proveito do núcleo familiar da proprietária.

4. Recurso especial provido.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CI-
VIL E CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE 
HIPOTECA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – BEM IMÓVEL DADO EM GA-
RANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE – ART. 3º, V, DA LEI  
Nº 8.099/1990 – BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no senti-
do de que a exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 não se aplica aos 
casos em que a hipoteca é dada como garantia de empréstimo contraído 
em favor da sociedade empresária, da qual o sócio é o titular do bem 
gravado, onde reside com a sua família. Hipótese que se estende à dos 
autos, em que o imóvel que fora transferido ao filho do devedor, ainda 
assim, mantém-se como bem de família.

2. Afastada a existência de violação ao art. 467 do CPC, reconhecendo, a 
instância de origem, formular-se, na presente demanda, pretensão diversa 
àquela formulada nos embargos de terceiro opostos pelo ora demandan-
te.

3. Inexistência de decisão extra petita, mas apenas do reconhecimento da 
parcial procedência do pedido, deixando-se de declarar nula a hipoteca 
para reconhecer-lhe, apenas, a ineficácia enquanto tonalizar-se como de 
família o bem hipotecado.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg-REsp 1362999/MG, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., Julgado em 21.05.2015,  
DJe 29.05.2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA INSTÂNCIA 
DE ORIGEM – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – GARANTIA HIPOTE-
CÁRIA – DÍVIDA QUE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMI-
LIAR – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE 
– PRECEDENTES DESTA CORTE – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não 
há ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o 
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Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as ques-
tões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir o vício de omisso 
ao acórdão somente porque decidira em sentido contrário à pretensão da 
parte recorrente. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido 
de que a penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando 
a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não 
para assegurar empréstimo obtido por terceiro.

3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante 
não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os 
casos confrontados.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg-AREsp 654284/RJ,  
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., Julgado em 28.04.2015,  
DJe 01.06.2015)

Dessa forma, consoante assentado pelo acórdão recorrido, não há provas 
nos autos de que a entidade familiar se beneficiou do empréstimo assegurado 
pelo imóvel, tornando inviável a presunção de que a garantia fora dada em be-
nefício da família para se afastar a garantia da impenhorabilidade.

Assinala-se, ainda, que para alterar a conclusão do acórdão recorrido de 
que o empréstimo obtido não se reverteu em favor da família, notadamente para 
a genitora de um dos sócios da sociedade empresária devedora, seria imprescin-
dível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado 
nesta instância extraordinária, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE EXECUÇÃO 
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPENHO-
RABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA  
Nº 7/STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO 
PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – INSURGÊNCIA 
DA EXEQUENTE

1. É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que enten-
de ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia 
real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para asse-
gurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se 
presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afas-
tar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990. 
Alterar a conclusão do Tribunal de origem – de que a dívida decorrente da 
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hipoteca não se reverteu em prol da família –, enseja o reexame de provas e, 
consequentemente a incidência da Súmula nº 7/STJ.

2. A impenhorabilidade do bem de família é irrenunciável pela vontade do 
seu titular por tratar-se de um princípio relativo às questões de ordem públi-
ca. O escopo da proteção ao bem de família é a proteção da própria entidade 
familiar e não do patrimônio do devedor em face de suas dívidas, devendo as 
exceções à impenhorabilidade serem interpretadas restritivamente à hipótese 
prevista em lei. Incidência da Súmula nº 83/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg-Ag 1355749/SP, Rel. Min. Marco 
Buzzi, 4ª T., Julgado em 26.05.2015, DJe 01.06.2015)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

certidão de julgamento 
terceira turma

Número Registro: 2015/0170374-1         AgRg-REsp 1.543.221/PR

Números Origem: 00022674820138160072 00111142720148160000 
12050687 1205068700 1205068701 1205068702 1205068703

Em Mesa          Julgado: 24.11.2015

Relator: Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze

Presidente da Sessão: Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Subprocurador-Geral da República: Exmo. Sr. Dr. Carlos Alberto  
Carvalho Vilhena

Secretária: Belª Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha

autuação

Recorrente: KGM Comércio e Representação de Produtos Agropecuários 
Ltda.

Advogados:  Ilmo Tristão Barbosa 
Maciel Tristão Barbosa 
Isaias Junior Tristão Barbosa e outro(s)

Recorrido: Renilde Perrud da Silva
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Advogados:0  Antonio Cardin 
Priscilla Alessandra Cardin Marini

Interes.: W. P. R.

Interes.: J. C. da S. R.

Interes.: HP Motos Multimarcas Ltda. – ME

Interes.: M. de L. R.

Interes.: I. P. R.

Assunto: Direito civil

agravo regimental

Agravante: KGM Comércio e Representação de Produtos Agropecuários 
Ltda.

Advogados:  Ilmo Tristão Barbosa 
Maciel Tristão Barbosa 
Isaias Junior Tristão Barbosa e outro(s)

Agravado: Renilde Perrud da Silva

Advogados:  Antonio Cardin 
Priscilla Alessandra Cardin Marini

Interes.: W. P. R.

Interes.: J. C. da S. R.

Interes.: HP Motos Multimarcas Ltda. – ME

Interes.: M. de L. R.

Interes.: I. P. R.

certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar o processo em epígra-
fe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Minis-
tro Relator. 
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Gabinete do Desembargador Olavo Junqueira de Andrade

5ª Câmara Cível

Apelação Cível nº 233782‑33.2014.8.09.0087 (201492337820)

Comarca: Itumbiara

Apelante: C. C. Q.

Apelado: F. N. Q.

Relator Diác.: Dr. Delintro Belo de Almeida Filho

Juiz Substituto em 2º Grau

Segredo de Justiça

ementa

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DO STATUS ECONÔMICO/FINANCEIRO DO ALIMENTANTE 
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL

1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade 

do alimentando e a possibilidade do alimentante, confl. princípios pre-

vistos no art. 1.695, do CC.

2. In casu, não basta a simples alegação de que o valor ajustado a títu-

lo de pagamento de pensão alimentícia não se encontra ajustado à sua 

realidade econômica, não demonstrada modificação da situação econô-

mico/financeira do recorrente/alimentante (art. 1.699, CC) de modo a 

justificar a impossibilidade ou redução do pensionamento aos filhos me-

nores, ônus que lhe compete (art. 333, inc. I do CPC).

3. Assim, nenhum reparo está a merecer o provimento judicial comba-

tido que manteve a obrigação alimentar reconhecida precedentemente. 

Apelo conhecido e desprovido.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível  
nº 233782-33.2014.8.09.0087 (201492337820).
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Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara 
Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade, em 
conhecer do recurso e desprovê-lo, nos termos do voto do Relator.

Votaram, além do Relator, o Desembargador Alan Sebastião de Sena 
Conceição, o Desembargador Geraldo Gonçalves da Costa (ausente ocasional) 
e o Desembargador Francisco Vildon Jose Valente.

Presidiu a sessão o Desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição.

Presente o Procurador de Justiça Dr. Wellington de Oliveira Costa.

Goiânia, 03 de dezembro de 2015.

Diác. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho 
Juiz Substituto em 2º Grau 
Relator

relatório

Trata-se de recurso de apelação (fls. 53/58) interposto por C. C. Q., em 
24.03.2015, da sentença (fls. 43/46) proferida, em 12.12.2014, pelo MM. Juiz 
de Direito da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Itumbiara, Dr. Danilo 
Farias Batista Cordeiro, na ação de alimentos movida por F. N. Q., julgando 
parcialmente procedente o pedido.

Ressai dos autos que o A./Apelada moveu ação dos alimentos pugnan-
do pela fixação de alimentos equivalente a 100% (cem por cento) do salário-
-mínimo vigente, a ser pago mediante depósito, bem como 50% (cinquenta por 
cento) das despesas eventuais, tais como: transporte escolar, médico-hospita-
lares, odontológicas, farmacêuticas, material e uniforme escolar, devidamente 
comprovadas.

Por meio da sentença recorrida (fls. 43/46), o MM. Juiz singular julgou 
parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido C. C. Q. a pagar 
à sua filha F. N. Q. alimentos no valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do 
valor do salário mínimo, ex vi: “o que hoje corresponde a R$ 325,80 (trezentos 
e vinte e cinco reais e oitenta centavos), mais de 50% (cinquenta por cento) das 
despesas eventuais (médico-hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, mate-
rial e uniforme escolar), desde que devidamente comprovadas”, no que tange 
às custas e honorários fixou: 
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“Custas pela assistência. Considerando a sucumbência recíproca e o fato de 
a autora ser beneficiária da assistência, arbitro os honorários de sua Advoga-
da em 3UHDs. (fl.46)

Da sentença proferida, o R./Apelante interpôs apelo (fls. 53/58), alegando 
que não há recusa ao cumprimento do seu dever alimentar, não obstante, faz-se 
necessário que o valor seja ajustado a sua realidade econômica, confl. preco-
nizado pelo art. 400 do CC, asseverando: “os alimentos devem ser fixados na 
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” 
(fl. 55).

Aduz, em suas razões, “Nesse contexto, ao compulsar os autos, em aná-
lise do conjunto probatório, tem-se que o valor outrora fixado – 45% (quarenta 
e cinco por cento) do salário-mínimo vai ao encontro da atual condição econô-
mica do autor” (fl.57.)

Colaciona julgados, a fim de corroborar sua tese.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, nos pontos atacados, para que 
seja fixado o valor de 25% do salário mínimo vigente.

Sem preparo, uma vez que o R./Apelante é beneficiário da assistência 
judiciária (fl.46).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, confl. decisão de 
fl.59.

Regularmente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando 
pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da r. Sentença (fls. 62/65).

Instada, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo 
interposto (fls. 67/69). 

Relatado; submeta-se à d. Revisão.

Goiânia, 09 de outubro de 2015.

Diác. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho 
Juiz Substituto em 2º Grau 
Relator

voto

Submetido o relatório à d. Revisão, em 09.10.2015 (fls. 72/74).
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Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. 

Confl. relatado, cuida-se recurso de apelação (fls. 53/58) interposto por 
C. C. Q., em 24.03.2015, da sentença (fls. 43/46) proferida, em 12.12.2014, na 
ação de alimentos movida por F. N. Q., julgando parcialmente procedente o 
pedido, para condenar o requerido C. C. Q. a pagar à filha/requerente F. N. Q. 
alimentos, no valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, o 
que hoje corresponde a R$ 325,80 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta cen-
tavos), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas eventuais (médico-
-hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, material e uniforme escolar), desde 
que devidamente comprovadas.

O Apelante, pretende, assim, reajustar os valores concedidos a título de 
verba alimentar, a fim de adequá-los a sua realidade econômica.

A priori, ressalto que a fixação de alimentos orienta-se pelos princípios 
previstos no art. 1.695, do Código Civil, segundo o qual, os alimentos devem ser 
fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada. 

A respeito do tema, Maria Helena Diniz leciona:

“Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos en-
tre as necessidades do alimentando e os recursos econômicos financeiros do 
alimentante, sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita, em cada 
caso concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será concedida 
sempre ad necessitatem (Código Civil Anotado. 5. ed. Saraiva, p. 361).”

O texto legal citado permite uma avaliação ampla pelo julgador, que 
analisará todas as circunstâncias que envolvem os litigantes, refletindo no quan-
tum da pensão. O exame da necessidade de quem pede e a situação econômi-
co-financeira de quem paga é imperativo em cada caso concreto, em virtude do 
princípio da proporcionalidade.

Sobre a matéria versada nos autos, impende ressaltar que o valor da pres-
tação alimentícia pode sofrer variações quantitativas ou qualitativas, uma vez 
que é fixado após verificação das necessidades do alimentando e das condições 
financeiras do alimentante. Assim, se sobrevier mudança na situação econô-
mico/financeira de quem paga ou na de quem a recebe, segundo dicção do  
art. 1.699 do Código Civil1, poderá o interessado reclamar ao magistrado, pro-

1 “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 
recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração 
do encargo.”
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vando os motivos de seu pedido, conforme a situação, pleitear a exoneração, 
redução ou majoração do encargo.

Entretanto, cediço que supressão e/ou a diminuição do valor do referido 
quantum carece de prova robusta e irrefutável hábil a ensejar a modificação 
na condição financeira do alimentante e do alimentando, sob pena de violar o 
encargo legal imputado ao recorrente.

Com efeito, somente a alteração de um dos vértices do binômio alimen-
tar pode ocasionar o pedido revisional.

Todavia, é necessário que fique indubitavelmente demonstrada a impos-
sibilidade do alimentante de continuar a pagar os alimentos fixados para que se 
possa ocorrer a sua redução. É imprescindível que aquele que pretende a alte-
ração comprove que sobreveio mudança significativa na situação econômico-
-financeira, de forma a tornar impossível a quitação da prestação alimentícia, 
e que essa mudança reste demonstrada através de fatos incontroversos que in-
fluam no âmbito da convicção do julgador, sob pena de não lograr êxito na 
demanda.

No caso concreto, face à ausência de provas coligidas aos autos, infere-
-se que não sobeja demonstrada a significativa alteração do binômio alimentar 
a merecer a revisão da sua equação.

Desta feita, cabia ao Apelante provar a existência de fato constitutivo de 
seu direito (art. 333, I, do CPC), situação não evidenciada, no caso concreto; 
logo, reitere-se, inexiste qualquer prova sobre a mudança da condição econô-
mica do R./Apelante em arcar com as despesas envolvendo a obrigação alimen-
tar reconhecida através de sentença de mérito.

Cediço que a simples alegação de impossibilidade econômica para su-
portar os alimentos no valor fixado em sentença, sem prova inequívoca da real 
impossibilidade do cumprimento da obrigação alimentar, mostra-se imprestável 
de gerar sua redução.

Ao encontro desse raciocínio, oportuna a transcrição da jurisprudência 
do STJ, cujo precedente guarda similitude com o caso sub judice:

“A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessi-
dade das partes constitui elemento condicionante da revisão e da exonera-
ção de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do 
pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/2002. As necessidades do reclamante 
e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão somente após a 
verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das 
partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio 
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da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC/2002, deve o pos-
tulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos con-
dicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/2002.

Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depau-
peramento das condições econômicas do devedor, [...], não importa na redu-
ção da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior.” (STJ, 3ª 
T., REsp 1.027.930, Min. Nancy Andrighi, J. 03.03.2009, DJ 16.03.2009, g.)

Perfilha esta diretiva a jurisprudência deste eg. Tribunal, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – COISA JULGA-
DA – JUNTADA DE DOCUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CON-
TRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR 
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO  
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – I – [...] III – De acordo 
com o art. 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos fixados em sen-
tença depende da comprovação de modificação da situação patrimonial dos 
envolvidos. IV – O pedido de redução de alimentos deve ser julgado impro-
cedente se o alimentante não se desincumbe satisfatoriamente do ônus da 
prova da alteração na sua condição econômico-financeira. Apelo improvido”

(TJGO, Apelação Cível nº 22044-87.2007.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Es-
cher, 4ª C.Cív., Julgado em 24.01.2013, DJe 1242 de 13.02.2013, g.)

Com efeito, afasta-se a eventual mudança da situação financeira do ali-
mentante, nos termos do art. 1.699 do CC, cabendo ao Apelante o encargo 
assumido e devidamente reconhecido, notadamente em relação ao pensiona-
mento devido a sua filha menor (F. N. Q.), no valor precedentemente fixado.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Do exposto, conhecido do apelo, submeto o seu exame à Turma Jul-
gadora desta eg. 5ª Câmara Cível; pronunciando-me pelo seu desprovimento; 
mantendo-se incólume a r. sentença, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Goiânia, 03 de dezembro de 2015.

Diác. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho 
Juiz Substituto em 2º Grau 
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Agravo de Instrumento‑CV nº 1.0069.15.000224‑9/002 – Comarca de Bicas

Numeração 0461959‑

Relator: Des.(a) Judimar Biber

Relator do Acórdão: Des.(a) Judimar Biber

Data do Julgamento: 26.11.2015

Data da Publicação: 18.12.2015

Agravante(s): S. C. de O.

Agravado(a)(s): Giulhiete Xavier de Oliveira

ementa

AgRAVO DE INSTRUMENTO – MODIFICAÇÃO DE gUARDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE 
SITUAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA QUE SE ENCONTRA NA gUARDA MATERNA – SUPERIOR 
INTERESSE DO MENOR – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 3º DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM NOVA 
MODIFICAÇÃO DA gUARDA – MATÉRIA PROBATÓRIA – REMESSA À FASE INSTRUTÓRIA 
DOS AUTOS PRINCIPAIS

Se as provas existentes demonstram que a criança encontra-se saudável e 

adaptada ao lar materno, bem como inexistentes elementos que demons-

trem ausência dos cuidados devidos ou qualquer conduta desabonadora 

pela genitora, imperioso que se atente para o melhor interesse da criança, 

buscando sempre o seu bem estar e a prova produzida não justifica nova 

modificação de guarda. Não provido.

acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em negar 
provimento.

Des. Judimar Biber 
Relator
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voto

Trata-se de agravo de instrumento aviado contra a decisão de fls. 165/166-
TJ, prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau, que devolveu a guarda do menor 
à sua genitora.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por 
este Relator na decisão de fls. 233-TJ.

As informações oficiais encontram-se no documento de ordem 237-TJ, 
dando conta do juízo negativo de retratação e do cumprimento do disposto no 
art. 526 do Código de Processo Civil, pelo agravante.

Malgrado tenha sido intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o 
prazo para apresentação de contraminuta.

Opina a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do 
agravo nos termos do parecer de fls. 240/244-TJ.

É o relatório.

Passo ao voto.

O agravo é tempestivo e regular, não sendo o caso de conversão em 
retido.

Conforme se infere dos autos, o genitor propôs ação pretendendo a mo-
dificação da guarda do menor, pugnando a antecipação dos efeitos da tutela, 
medida que inicialmente foi concedida pelo juízo de primeiro grau e mantida 
após a realização do estudo social de fls. 140/141-TJ, que atestou, então, as 
boas condições de desenvolvimento que o menor teria sob a guarda paterna. 
Posteriormente, foi modificada a guarda provisória, em decorrência de histórico 
de violência do genitor para com o menor, criança de apenas 3 (três) anos de 
idade.

Inicialmente, vale consignar que, ao contrário das ponderações do agra-
vante, o estudo social juntado aos autos não registra qualquer conduta desa-
bonadora por parte da genitora, sendo que, até onde é possível vislumbrar, a 
decisão liminar que deferiu a guarda ao genitor se assentou basicamente nos 
boletins de ocorrência juntados aos autos originários pelo genitor, os quais, se 
ressalta, consistem prova unilateralmente produzida.

Fato é que, posteriormente, ao examinar vídeos colacionados nos autos 
originários, em que fica evidente o uso de violência contra o menor, entendeu o 
douto magistrado, por bem, devolver a guarda do menor à genitora, consignan-
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do na decisão agravada a importância de se ater ao superior interesse da crian-
ça, tendo declinado que de tais provas seria possível verificar que a criança se 
demonstrava mais adaptada ao convívio materno do que ao paterno, muito em-
bora já estivesse na companhia daquele a aproximadamente 04 (quatro) meses.

Como cediço, assim como em parte destacado na decisão agravada, o 
instituto da guarda deve atentar para os superiores interesses dos menores, in-
dependentemente dos ressentimentos entre os pais, daí porque devem ser leva-
das em consideração as necessidades atinentes às crianças, buscando sempre 
o bem estar, atribuindo a guarda àquele que revelar melhores condições para 
exercê-la.

Vale destacar que, em tais hipóteses, busca-se assegurar às crianças e 
adolescentes as melhores condições de desenvolvimento, bem estar e o próprio 
interesse da criança, sendo certo que para o desenvolvimento saudável dos in-
fantes é necessária a manutenção ou estabelecimento dos laços de fraternidade 
e respeito entre os familiares. 

Portanto, o julgador deve sempre se pautar no superior interesse da crian-
ça, que norteia no caso concreto a melhor medida a ser tomada. 

A propósito, dispõe o art. 227 da Constituição Federal, ser dever da fa-
mília, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comu-
nitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Em consonância à disposição constitucional, o art. 3º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que prevê que a criança e o adolescente gozam 
de todos os direitos fundamentais inerentes, sem prejuízo da proteção integral, 
assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e igualdade.

No caso dos autos, conquanto tenha palmilhado todos os documentos 
que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva com-
provação de conduta materna desabonadora, senão que os efeitos da tutela 
pretendida pelo ora agravante foram, em um primeiro momento, concedidas 
com o escopo de se resguardar o menor de quaisquer danos que pudesse even-
tualmente estar sofrendo com o convívio materno, em função dos só boletins 
juntados.
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Entretanto, com o deslinde do feito, não restou comprovada qualquer 
conduta que colocasse a cobro os cuidados despendidos pela mãe, sendo que o 
juiz, mais próximo das pessoas e fatos que circundam o processo, entendeu que 
a devolução da guarda a genitora atenderia mais satisfatoriamente ao interesse 
do infante.

Por outro lado, cumpre constar que o só fato de um dos genitores não ser 
detentor da guarda do infante, não exclui seu dever de sustento e de propiciar as 
melhores condições para o desenvolvimento saudável da criança, menos ainda 
de sua dedicação à formação do filho.

A modificação da guarda, somente, deve ocorrer em casos excepcionais, 
evitando-se sempre, traumas psicológicos provenientes de alterações súbitas, 
observando-se sempre o superior interesse do menor.

Ademais, deixo consignado que, quando prestou as informações oficiais, 
o juízo destacou que “a criança encontra-se com a genitora e não há nos autos 
qualquer notícia que possa desabonar a conduta dela em relação ao filho, pelo 
contrário, o Conselho Tutelar que acompanha o caso, informou que a criança 
está bem, recebendo todos os cuidados e não há qualquer intercorrência” (fls. 
273-v).

Importante anotar que o resguardo dos interesses dos filhos, por certo, 
são esperados de ambos os genitores em toda e qualquer situação, indepen-
dentemente da relação existente entre os pais, e de terem ou não a guarda dos 
filhos, observando-se as possibilidades de cada um e as particularidades de 
cada caso.

Por fim, não vislumbrei a existência de qualquer laivo de ilegalidade na 
decisão hostilizada, bem como, inexistindo elementos nos autos que exponham 
situação de risco ao menor, abuso ou negligência por parte da agravada, não 
identifico, pelo menos nessa fase, razões para nova modificação na guarda, 
situações que, contudo, deverão ser apuradas nos autos principais.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto.

Custas recursais pelo agravante.

Des. Jair Varão – De acordo com o(a) Relator(a).

Des. Maurício Torres Soares – De acordo com o(a) Relator(a).

Súmula: “negaram provimento”.
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Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Apelação Cível nº 2098‑38.2012.8.16.0188 da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba
Apelante: C. P. M. 
Relatora: Desª Ivanise Maria Tratz Martins 
Processo: 0002098‑38.2012.8.16.0188/0 (Acórdão)
Relator(a): Ivanise Maria Tratz Martins
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível
Comarca: Curitiba
Data do Julgamento: 17.12.2015     00:00:00
Fonte/Data da Publicação: 18.12.2015

ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVENTÁRIO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 
PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO 
CUJO AFORAMENTO SE DEU EM MOMENTO POSTERIOR – DECISÃO CORRETA – SENTENÇA 
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob o  
nº 2098-38.2012.8.16.0188, em que figura como Apelante C. P. M.

i – relatório 

Trata-se de Inventário Judicial autuado sob o nº 2098-38.2012.8.16.0188, 
em trâmite perante a 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comar-
ca da Região Metropolitana de Curitiba, em que o Juízo de origem, reconhe-
cendo a ocorrência de litispendência, extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil (mov. 76)

Irresignada, a Autora interpôs recurso de Apelação (mov. 82), alegando, 
em síntese, que no caso presente não de trataria de litispendência, mas sim-
plesmente de competência jurisdicional. Diz que o inventário não é uma ação 
litigiosa, de forma que a existência de duplo ajuizamento em varas distintas não 
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implica em litispendência, mas simplesmente de competência. Aduz, portanto, 
que a extinção do processo não tem fundamento legal.

É o relatório.

ii – fundamentação 

PRELIMINARMENTE, VERIFICA-SE QUE O RECURSO PREENCHE SEUS REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE, RAZÃO PELA QUAL COMPORTA CONHECIMENTO

Conforme se extrai da análise dos autos, o Juízo de origem reconheceu 
que foram deflagrados dois processos de inventário relativos à herança dei-
xada pelo falecimento de R. P. M. Além da presente demanda, ajuizada em 
08.11.2012, pela filha C. P. M., houve o ajuizamento do Processo autuado sob 
o nº 40029-54.2012.8.16.0001, em 02.08.2012, pela filha E. P. M., perante a 
22ª Vara Cível de Curitiba/PR (mov. 66.2)

Deste modo, consoante entendimento proferido pelo Juízo de origem, 
verifica-se a litispendência entre as demandas, razão pela qual o processo ajui-
zado posteriormente deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do 
art. 267, V, do Código de Processo Civil.

Vale frisar que o fato de se tratar de inventário judicial não altera a solu-
ção, conforme já decidido por esta Corte. Confira-se: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLA-
MENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO (RITO ORDINÁRIO) AJUIZADA ANTE-
RIORMENTE POR SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA 
DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO SEGUNDO FEITO NOS TERMOS 
DO ART. 267, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA 
DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO 
A SER REALIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, 
11ª C.Cív., AC 969484-8, Curitiba, Rel. Augusto Lopes Cortes, Unânime,  
J. 20.02.2013)

Portanto, reconhecida a litispendência entre as demandas, correta a sen-
tença proferida pelo Juízo de origem, impondo-se a extinção da causa aforada 
posteriormente e o prosseguimento daquela ajuizada em momento anterior, re-
alizando-se, inclusive, a remessa dos autos ao Juízo competente, caso se mostre 
necessário.

Portanto, o pedido recursal da Autora não comporta provimento, deven-
do ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
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iii – voto 

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, 
nos termos da fundamentação.

iv – disPositivo 

Acordam os integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provi-
mento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mário 
Helton Jorge e dele participaram os Excelentíssimos Juízes Substitutos em Se-
gundo Grau Luciano Carrasco Falavinha Souza (em substituição à Desª Denise 
Kruger Pereira) e Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira (em substituição 
ao Des. Luiz Cezar Nicolau).

Curitiba, 16 de dezembro de 2015.

Desª Ivanise Maria Tratz Martins 
Relatora
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Apelação Cível nº 0010610‑35.2005.8.19.0038 
Décima Quarta Câmara Cível
Apelante: D. de A. S.
Apelado: S. A. dos S.
Relator: Des. Juarez Fernandes Folhes 

Apelação Cível. Rito Ordinário. Ação de anulação de testamento públi-
co. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de 
incapacidade de testar não comprovada. Inexistência de vício de vontade 
da testadora. O fato de a testadora contar com idade avançada (87 anos) 
e ter problemas de saúde (diabetes, hipertensão arterial e ter sofrido um 
AVC) não significa incapacidade para os atos da vida civil. Oitiva do 
médico que atendia a falecida desde 1999 (ou seja, cinco anos antes do 
óbito), informando que a mesma “era hipertensa, diabética e sofreu um 
AVC, mas se recuperou integralmente, permanecendo lúcida, orientada; 
que a falecida apenas andava com certa dificuldade; que cerca de um 
mês antes de falecer, a testadora começou a perder a lucidez, tendo in-
tervalos de demência e desorientação; que, entretanto, durante a maior 
parte do tempo em que foi tratada pelo depoente, permaneceu lúcida e 
orientada”. Os depoimentos das testemunhas do testamento, que foram 
colhidos em audiência (indexadores 135/139), e, sobretudo, o depoimen-
to do médico da falecida (indexador 142) são uníssonos no sentido da lu-
cidez da testadora no momento da lavratura do testamento, ficando claro 
que a assinatura a rogo demonstra apenas dificuldade motora decorrente 
da idade. Como bem observado na sentença, o oficial do cartório prestou 
depoimento firme e detalhado sobre a forma como foi conduzido o ato, 
reafirmando a lucidez e orientação da testadora e sua firme disposição 
em testar em favor da ré (fls. 116/117 – indexadores 140/141). Da mesma 
forma, todos os depoentes concordaram que a testadora, por estar com 
a mão trêmula, não pode assinar pessoalmente, o que não é absurdo ou 
incomum em pessoas de idade avançada e não se constitui em indício de 
demência. Além disso, o médico assistente da falecida, testemunha arro-
lada pelo autor, frise-se, declarou que, apenas no mês anterior à morte 
da testadora, ou seja, em junho de 2004, a paciente começou a perder a 
lucidez, mas, mesmo assim, tinha apenas alguns intervalos de demência 
e desorientação, mantendo-se, todavia, na maior parte do tempo, lúcida 
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e orientada. Logo, tendo o testamento sido lavrado um ano antes, ou seja, 
em junho de 2003, dúvida não há de que a falecida testou em plena pos-
se de suas faculdades mentais. Prova testemunhal que não comprovou 
a incapacidade alegada. Parte autora que não se desincumbiu do ônus 
da prova, nos termos do art. 333, I, do CPC. Parecer da Procuradoria de 
Justiça pelo desprovimento do recurso. Sentença mantida. Apelação a 
que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0010610-
35.2005.8.19.0038 entre as partes acima assinaladas, Acordam os Desembar-
gadores da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Desembargador Relator, como segue. 

voto

Adoto o relatório do juiz sentenciante assim redigido (indexador 168): 

“D. de A. S. ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Testamento c/c Inde-
nizatória em face de Simone Azevedo dos Santos, alegando, em síntese, que: 
1. Foi criado e educado por E. R. V. a quem considerava como avó, tendo a 
mesma lavrado, em 1987, testamento em seu favor deixando-lhe o imóvel 
descrito às fls. 03, visando assegurar que o único bem que possuía passasse 
ao Autor, o qual sempre cuidou da testadora, não só em razão de sua idade 
avançada, mas também de seu estado de saúde. 2. A testadora faleceu em 
julho de 2004, aos 87 anos de idade e, três meses após seu falecimento, o 
Autor veio a saber que o imóvel em tela fora posto à venda por uma imobi-
liária desta cidade. 3. Diligenciando, tomou conhecimento de que o imóvel 
estava sendo vendido pela Ré que possuía testamento público em seu fa-
vor, revogando, em consequência, o anterior que contemplava o postulante.  
4. Tal documento não pode ser tido como válido, visto que, no mesmo, a 
testadora declara que não possui nenhum parente próximo que dela pudesse 
cuidar, tendo sido amparada pela Ré, o que é falso, pois o Autor sempre 
cuidou de Elvira, pagando todas as despesas da casa, visitando-a, levando-a 
ao médico e mantendo uma pessoa para cuidar pessoalmente da falecida.  
5. Além disso, o testamento foi elaborado em 2003 quando a testadora já 
contava 83 anos e já apresentava sérios problemas de saúde que a impediam 
de ouvir e de reconhecer pessoas, certo que, poucos dias antes da lavratura, 
esteve em consulta com seu médico, que a atendia há mais de 20 anos, o 
qual lhe receitou vários medicamentos. 6. Finalmente, o testamento foi assi-
nado, a rogo, o que contradiz a afirmativa de que a testadora encontrava-se 
em perfeitas condições físicas e mentais, pois, se assim fosse teria assinado 
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pessoalmente, vez que era alfabetizada. A situação criada pela Ré causou da-
nos de ordem moral e patrimonial ao Autor que, assim, requer seja declarada 
a nulidade do testamento que beneficiou a Ré e, em consequência, a valida-
de do anterior. Requer, ainda, seja a Ré condenada a pagar-lhe R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais e 
R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) como compensação por danos morais. Inicial 
instruída com os documentos de fls. 10/20. Regularmente citada, a Ré con-
testou às fls. 34/47, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade do Autor 
para figurar ativamente no feito, vez que não tem qualquer parentesco com 
a testadora, sustentando, outrossim, que o testamento já foi submetido ao 
crivo do judiciário, considerado perfeito em suas formalidades e determina-
do seu cumprimento, formando-se, pois, coisa julgada sobre a matéria. No 
mérito, sustenta a legalidade do ato, sustentando, ainda, que o Autor não 
cuidava da testadora, pois morava em São Gonçalo, bem como não pagava 
as despesas da casa, pois a falecida era independente economicamente, re-
cebendo pensão e aluguéis de imóveis. Sustenta ainda, que Elvira era pessoa 
independente que geria sua casa e sua vida, sem auxílio de terceiros, mas, 
em 2004, sofreu um acidente doméstico passando a precisar de alguém que 
a auxiliasse e a quem pagava com seu próprio dinheiro. Sustenta, finalmente, 
que os problemas de saúde apresentados pela testadora eram normais em 
pessoas de sua idade e não abalavam suas faculdades mentais, apenas leva-
ram a que, quando da lavratura, sua assinatura já estivesse ilegível, exigindo 
que outrem assinasse a seu rogo. Impugna, por derradeira, as verbas pleite-
adas por incabíveis ou incomprovados seus pressupostos. A resposta veio 
instruída com os documentos de fls. 48/60. Réplica às fls. 62/66, repudiando 
os argumentos de defesa e insistindo nos da inicial. A audiência prevista no 
art. 331 do CPC passou-se conforme a assentada de fls.84, mantendo-se as 
partes inconciliáveis. Saneador irrecorrido à fl. 87, diferida a apreciação das 
preliminares de defesa. ACIJ, conforme assentada de fl. 110, mantendo-se 
as partes inconciliáveis e ouvidas sete testemunhas. Substituídos os debates 
por memoriais, manifestou-se o Autor às fls. 123/130 e a Ré às fls. 131/137, 
ambas em defesa de seus argumentos já expostos. Ouvido às fls. 139/141, o 
Ministério Público opinou pela improcedência do pedido.”

Eis o fundamento da sentença: “[...] No mérito, todavia, a sorte não so-
corre ao Autor, pois a ação se funda em dois pilares básicos, a saber: a in-
capacidade da testadora, que, em razão disso, não teve condições de assinar 
pessoalmente a escritura e implausibilidade da disposição, vez que o Autor era 
pessoa muito próxima da testadora, cuidando da mesma e ajudando-a na ad-
ministração de seus negócios, ao contrário da Ré, pessoa estranha cuja relação 
com a obituada é desconhecida. A premissa inicial revelou-se absolutamente, 
falsa, pois as testemunhas trazidas pela Ré e presentes ao ato foram unânimes 
em afirmar que E. estava inteiramente lúcida, alegre e loquaz no momento da 
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lavratura, tendo declarado de forma indiscutível seu desejo de deixar seus bens 
para a Ré. (fls. 111/120). Saliente-se que o oficial do cartório prestou depoi-
mento firme e detalhado sobre a forma como foi conduzido o ato, reafirmando 
a lucidez e orientação da testadora e sua firme disposição em testar em favor 
da Ré. (fls. 116/117). Da mesma forma todos concordam que E., por estar com 
a mão trêmula, não pode assinar pessoalmente, o que não é absurdo ou inco-
mum em pessoas de idade avançada e não se constitui em indício de demência. 
O assunto, contudo, foi definitivamente sepultado pelo depoimento do médi-
co assistente da falecida, testemunha arrolada pelo Autor, que declarou que, 
apenas no mês anterior à sua morte, ou seja, em junho de 2004, a paciente 
começou a perder a lucidez, mas, mesmo assim, tinha apenas alguns intervalos 
de demência e desorientação, mantendo-se, todavia, na maior parte do tempo, 
lúcida e orientada. (fl. 118) Tendo o testamento sido lavrado um ano antes, ou 
seja, em junho de 2003 (fls. 17/18), dúvida não há de que a falecida testou em 
plena posse de suas faculdades mentais. Quanto à implausibilidade do testa-
mento, o aparente mistério foi aclarado pela testemunha A. B., amigo de longa 
data da obituada e que, a pedido desta, apresentou-lhe a Ré para prestar-lhe 
auxílio, fazendo compras de supermercado, cuidando da documentação, etc. 
(fls. 114/115). Assim, não é de estranhar que se tenha estabelecido entre ambas 
um a relação de amizade, resolvendo a autora da herança, a fazer novo testa-
mento, beneficiando quem se encontrava mais próximo e lhe prestava os cui-
dados mais frequentes, pois o Autor morava longe e não podia estar constante-
mente ao lado da avó de criação. Tal circunstância é reconhecida pelo médico 
assistente que declarou que, às consultas, a falecida, de início comparecia so-
zinha, passando, mais tarde, a aparecer em companhias de vizinhos e somente 
no final é que foi acompanhada pelo Autor. Os depoimentos colhidos, inclusive 
das testemunhas arroladas pelo Autor, não deixam dúvidas de que E. era pessoa 
economicamente independente, sustentando-se com seu benefício previdenci-
ário e com a renda de pequenos imóveis que alugava. Portanto, cai por terra, 
a afirmação do Autor de que cuidava da avó e pagava suas despesas do que, 
ressalte-se não há qualquer prova documental nos autos. Como bem observado 
pelo Ministério Público, somente favorece o Autor o depoimento do sobrinho 
de E., que destoa frontalmente dos demais, mas que pode ser explicado pelo 
distanciamento entre tia e sobrinho o que se depreende de suas alegações, pois 
essas deixam claro que a falecida, quando necessitou de assistência imediata, 
foi socorrida por terceiros, vizinhos de nome J., M. e N., o que é estranho, vez 
que a testemunha morava ao lado da casa da tia. Mesmo assim, o testemunho, 
não deixa dúvidas de que o Autor não estava constantemente ao lado de E. e só 
a visitava uma ou duas vezes por mês. (fls. 119/120).”

Eis o dispositivo da sentença (indexador): “ex positis julgo improcedente 
o pedido, e condenando o Autor aos ônus da sucumbência, com honorários 
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de 10%, incidentes sobre o valor atualizado da causa. À conta de liquidação, 
acresçam-se os juros legais a partir da citação”.

Apelação do autor (indexador 183) alegando que o testamento que be-
neficia a Recorrida deve ser anulado diante das diversas irregularidades e obs-
curidades 

Apresentadas; a primeira irregularidade encontrada cinge-se ao fato de 
que a Sra. E. apesar de ter sido pessoa humilde sempre foi capaz de assinar 
inclusive fazia questão disso, sendo estranho e sem nenhum fundamento que 
alguém assinasse a rogo por esta; chega a ser contraditório o testamento afirmar 
que a Testadora Sra. E. estava em plena capacidade de dispor dos seus bens, 
porém sem capacidade de assinar tal importante documento de disposição de 
vontade; com relação à assinatura a rogo, houve contradição apontada também 
nos Embargos de Declaração apresentados que foram rejeitados, tendo em vista 
que tal assinatura a rogo que foi feita através do Sr. A. B., o mesmo que suposta-
mente apresentou a Recorrida à Sra. E., ao afirmar que a mesma “se comportou 
normalmente no cartório e assinou papéis”; a própria pessoa que assinou a rogo 
pela Sra. E. afirmou que a mesma assinou papéis; as testemunhas deixaram de 
presenciar todo o ato solene na feitura do testamento conforme se depreendeu 
dos depoimentos das testemunhas da Recorrida colhidos; isso porque a teste-
munha Sra. C. não se recordava se a testadora assinou ou se assinaram por ela, 
já a testemunha Sra. A. L. não se recorda do teor das perguntas feitas à Sra. E., 
bem como a testemunha Sra. E. também não se recordava se a Sra. E. assinou; 
nenhuma das testemunhas ouvidas conhecia a testadora; todos afirmaram que 
somente conheciam a Ré, então beneficiária e supostamente compareceram 
em cartório a pedido desta e lá conheceram a Sra. E.; o que por si só torna du-
vidosa a afirmação de que a mesma estava “inteiramente lúcida”; foi anexada 
Declaração do médico da Sra. E. que lá cuidava da mesma há aproximadamen-
te 30 (trinta) anos afirmando que a mesma no tempo da suposta realização do 
Testamento que beneficiou a Recorrida não estava com capacidade para testar 
devido ao quadro clínico que apresentava e idade avançada da mesma; tal im-
portantíssima prova documental foi totalmente ignorada pelo r. juízo a quo; é 
inadmissível que o depoimento de pessoas leigas em medicina e que somente 
supostamente conheceram a Testadora no ato da realização da Escritura de 
Testamento no Cartório Extrajudicial, sejam capaz de afastar totalmente e/ou 
fazer cair por água abaixo afirmação técnica de médico que conhecia e acom-
panhava o quadro clínico da Sra. E. há décadas de que a mesma não estava 
em condições de testar; apenas 17 (dezessete) dias antes da data em que fora 
supostamente realizado o testamento que beneficiou a Recorrida, a Testadora 
Sra. E. esteve em consulta com o médico que fez a declaração de que a mesma 
não estava com capacidade para testar e foi prescrito uma série de medicamen-
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tos para a mesma; outro fato que não ficou devidamente esclarecido é de onde 
surgiu tão intensa amizade estabelecida em tão curto espaço de tempo entre a 
Recorrida e a Sra. E., pois os familiares e vizinhos nunca viram a Recorrida nas 
redondezas da casa da Sra. E.; apesar do Recorrente ter questionado já na inicial 
tal estranha afinidade e relação de amizade entre a Recorrida e a Testadora, a 
Recorrida ao contestar em nenhum momento informou de onde conhecia a 
Sra. E., deixando sempre a dúvida que prevalece até a presente data; quanto a 
esse aspecto, a sentença apresentou contradição ainda no que tange à plausi-
bilidade da relação estabelecida entre a Ré e a Testadora que levou a mesma 
a beneficiá-la com o testamento objeto da presente; a Recorrida se apresenta 
como advogada e foi apresentada de supetão a uma senhora de idade e resolveu 
prestar auxílio a esta fazendo compras e cuidando de sua documentação; para 
acompanhar a Sra. E. no médico a grande amiga Recorrida nunca foi vista pelo 
então médico que cuidava há 30 anos da saúde da Sra. E., em nenhuma con-
sulta, nem no hospital quando esta adoeceu; a Recorrida sequer compareceu 
no enterro da Sra. E., tendo sido o Recorrente quem providenciou e cuidou de 
tudo; o depoimento do sobrinho da Sra. E., L. C., foi esclarecedor quando afir-
mou “que desconhece a ré e nunca a viu na casa da tia, nem no hospital onde 
ela esteve internada; que desconhece qualquer tipo de relacionamento entre a 
ré e a obituada nem jamais ouviu seu nome ser dito por E.”; apesar da idade 
avançada da testadora, com quase 90 (noventa) anos de idade e apresentando 
mãos trêmulas, que o oficial do cartório acreditou ser Alzheimer, ainda assim 
dispensou a apresentação de atestado médico da mesma para a feitura da es-
critura pública de testamento; é inadmissível que um cartório extrajudicial rea-
lize testamento de uma idosa de quase 90 (noventa) anos e apresentando mãos 
trêmulas sem que seja pedido um atestado médico, como medida de cautela e 
para que se resguardasse de eventuais futuros questionamentos. Diante disso, 
requer “o provimento do presente Recurso objetivando a anulação do testamen-
to objeto da presente, mais a condenação da Recorrida nos danos materiais e 
morais causados mais reembolso de custas e honorários advocatícios”.

Contrarrazões da parte ré (indexador 211) que prestigiam o julgado. 

Parecer da D. PGJ (indexador 234) pela manutenção da sentença. 

É o relatório.

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos intrínsecos e ex-
trínsecos de sua admissibilidade.

Cinge-se a questão na análise da validade e eficácia do testamento de E. 
R. V. em favor de S. A. dos S., no ano de 2003.
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A pretensão do apelante é baseada na alegação de que o testamento 
público acima mencionado é nulo, pois a testadora quando de sua realização 
se encontrava incapacitada para testar, pois “apresentava vários problemas de 
saúde que prejudicavam a mesma de ouvir e de reconhecer pessoas”. (fl. 5 – 
indexador 2)

O art. 1864 do Código Civil de 2002 traz os requisitos formais para a 
celebração do testamento público, quais sejam:

I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, 
de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, 
notas ou apontamentos;

II – lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 
duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença 
destas e do oficial;

III – ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas 
testemunhas e pelo tabelião.

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou me-
canicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade 
em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas 
pelo testador, se mais de uma.

O documento de fls. 17/18 (indexadores 18/21) comprova que foram 
preenchidos os requisitos de validade do testamento público, eis que celebrado 
pelo Cartório do 7º Ofício de Notas de Nova Iguaçu, através de seu tabelião 
Zarathustra Sunur Sondahl, e na presença das testemunhas A. B. da S., C. G. B., 
C. A., A. L. M. T. E. S. da S. e Z. S. S. 

Quanto ao fato da testemunha, Sr. A. B. da S., assinar no local da tes-
tadora, tal ato está devidamente registrado pelo tabelião no Testamento como 
devidamente previsto no art. 1.865 do Código Civil1, vejamos: 

“Eu, Z. S. S., Tabelião, escrevi, digitei, li, subscrevo e assino, em público e 
raso, encerrando o ato e colhendo as assinaturas, assinando a rogo da testa-
dora, por não poder assinar A. B. da S.” 

Assim, passa-se à análise da suposta incapacidade da testadora no mo-
mento da confecção do documento. 

O termo de depoimento do médico J. B. R. P. que tratava a testadora des-
de 1999, ou seja, cerca de 5 anos antes do falecimento desta, acostado à fl. 118 
(indexador 142), nos dá notícia de que a falecida “era hipertensa, diabética e 

1 Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o 
declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias.
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sofreu um AVC, mas se recuperou integralmente, permanecendo lúcida, orien-
tada; que a falecida apenas andava com certa dificuldade; que cerca de um mês 
antes de falecer, a testadora começou a perder a lucidez, tendo intervalos de 
demência e desorientação; que, entretanto, durante a maior parte do tempo em 
que foi tratada pelo depoente, permaneceu lúcida e orientada”.

Os depoimentos das testemunhas do testamento, que foram colhidos em 
audiência (indexadores 135/139), e, sobretudo, o depoimento do médico da 
falecida (indexador 142) são uníssonos no sentido da lucidez da testadora no 
momento da lavratura do testamento, ficando claro que a assinatura a rogo de-
monstra apenas dificuldade motora decorrente da idade. 

Como bem observado na sentença, o oficial do cartório prestou depoi-
mento firme e detalhado sobre a forma como foi conduzido o ato, reafirmando 
a lucidez e orientação da testadora e sua firme disposição em testar em favor da 
Ré (fls. 116/117 – indexadores 140/141). 

Da mesma forma, todos os depoentes concordaram que a testadora, por 
estar com a mão trêmula, não pode assinar pessoalmente, o que não é absurdo 
ou incomum em pessoas de idade avançada e não se constitui em indício de 
demência. 

Além disso, o médico assistente da falecida, testemunha arrolada pelo 
Autor, frise-se, declarou que, apenas no mês anterior à morte da testadora, ou 
seja, em junho de 2004, a paciente começou a perder a lucidez, mas, mesmo 
assim, tinha apenas alguns intervalos de demência e desorientação, mantendo-
-se, todavia, na maior parte do tempo, lúcida e orientada.

Logo, tendo o testamento sido lavrado um ano antes, ou seja, em junho 
de 2003 (fls. 17/18 – indexadores 18/21), dúvida não há de que a falecida testou 
em plena posse de suas faculdades mentais.

Desta forma, não restou demonstrado que à época da realização do testa-
mento a testadora estivesse incapaz, seja porque não se encontrava interditado 
ou que seus problemas de saúde deixaram sequelas quanto ao seu discernimen-
to para atos da vida civil.

Concluindo, no momento do testamento, a Sra. E. se mostrava capaz e, 
por isso, podia dispor de seus bens como o fez, sendo o ato jurídico praticado 
válido.

Assim sendo, não há nos autos qualquer indício a embasar a anulação 
pretendida pelo apelante, sendo a manutenção da sentença de improcedência 
a medida adequada.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência desta Corte: 

0001883-54.2009.8.19.0036, Apelação, Ementa, Mario Guimarães Neto, 
12ª C.Cív.
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Agravo interno na apelação cível. Anulação de testamento. Arguição de vício 
de consentimento decorrente da incapacidade de testar. Depoimentos colhi-
dos que confirmam a higidez mental do testador quando da leitura do testa-
mento. Vício de formalidade arguida apenas em alegações finais, em afronta 
ao art. 303 do CPC. Ausência de provas capazes de infirmar a veracidade 
da escritura pública de testamento. Irreparabilidade do provimento jurisdi-
cional. Acolhimento do parecer da culta procuradoria. Recurso desprovido. 
Decisão mantida. Data de Julgamento: 22.09.2015.

0139900-78.2009.8.19.0001, Apelação, Ementa, Carlos Eduardo da Rosa da 
Fonseca Passos, 18ª C.Cív.

ANULAÇÃO DE TESTAMENTO – Pretensão amparada na existência de ví-
cios formais e na incapacidade do testador. Alegações indemonstradas. Pre-
sunção de validade do testamento lavrado por instrumento público não eli-
dida. Negócio hígido. Inexistência de herdeiros necessários. Plena liberdade 
de testar. Aparente inconformismo de herdeiro facultativo, em face da trans-
missão da herança, na sua integralidade, ao companheiro homoafetivo do de 
cujus. Legitimidade da sucessão testamentária. Prevalência da real intenção 
do testador. Recurso desprovido. Data de Julgamento: 11.03.2015.

0162518-17.2009.8.19.0001, Apelação, Ementa, Marilia de Castro Neves 
Vieira, 20ª C.Cív.

Agravo Interno na Apelação Cível alvejando Decisão proferida pelo Relator 
que negou seguimento ao recurso. Civil. Anulação de testamento. Ato de 
liberalidade que recaiu sobre a parte disponível do patrimônio. Inexistência 
de provas quanto à alegada insanidade do testador. Nulidade. Inocorrência. 
Revela-se desimportante para o deslinde da questão a validade ou não do 
casamento do genitor dos recorrentes com a ré; quanto mais porque não é 
o objeto da presente demanda, que reside apenas na pretensão à anulação 
do testamento, que contemplou a ré com a parte disponível do patrimônio 
do testador, sendo respeitada a legítima dos filhos herdeiros, ora autores. 
Inexistência de provas quanto à alegada falta de discernimento do testador, 
ressaltando-se que o ato foi realizado por instrumento público, na presença 
de Tabelião, que verificou a lucidez e que inexistia qualquer coação sobre 
o testador. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, 
prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de 
modificação. Data de Julgamento: 04.02.2015.

0028693-19.2010.8.19.0202, Apelação, Ementa, Marcia Ferreira Alvarenga, 
17ª C.Cív.

AGRAVO INOMINADO – DIREITO DAS SUCESSÕES – ANULAÇÃO DE 
TESTAMENTO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO TESTADOR – FAI-
XA ETÁRIA AVANÇADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE 



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – PARTE GERAL – JURISPRUDÊNCIA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������195 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Não atendimento 
pelo autor do ônus probatório previsto no art. 333, I do CPC. Prevalência da 
vontade do testador. Requisitos legais do testamento público preenchidos. 
Inteligência do art. 1.865 do Código Civil. Agravo inominado a que se nega 
provimento. Data de julgamento: 14.01.2015.

0016935-34.2005.8.19.0003, Apelação, Ementa, Eduardo de Azevedo 
 Paiva, 18ª C.Cív.

APELAÇÃO CÍVEL – RITO ORDINÁRIO – Ação declaratória de nulidade 
de testamento. instrumento lavrado por escritura pública. Não há nos autos 
prova de que, ao tempo da lavratura da escritura pública de testamento, o 
testador não estivesse em pleno gozo de sua capacidade e higidez mental, 
sendo de se reconhecer sua capacidade testamentária. Correta a sentença de 
improcedência. Negativa de seguimento ao recurso, nos termos do caput do 
art. 557, do CPC. Data de Julgamento: 18.12.2014.

0001629-21.2007.8.19.0208, Apelação, Ementa, Marco Aurelio Bezerra de 
Melo, 16ª C.Cív.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO 
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – 
Alegação de incapacidade de testar não comprovada. Inexistência de vício 
de vontade do testador. O fato de o testador contar com idade avançada, ter 
sofrido um Acidente Vascular e ser portador de Mal de Parkinson não signi-
fica incapacidade para os atos da vida civil. Oitiva da geriatra que atendeu 
ao falecido, informando que o mesmo encontrava-se lúcido quando compa-
receu a seu consultório, tendo dificuldade apenas para assinar documentos 
em virtude da doença de Parkinson. Tabelião do Registro Civil, dotado de 
fé pública, que afirma no registro do documento contestado que o testador 
encontrava-se lúcido e firme na decisão de testar em favor do filho/réu e uma 
sobrinha. Prova testemunhal que não comprovou a incapacidade alegada. 
Parte autora que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 
333, I do CPC. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do 
recurso. Sentença mantida. Recurso cujo seguimento se nega, na forma do 
art. 557, caput, do CPC. Data de Julgamento: 29.09.2014.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação do au-
tor, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015.

Juarez Fernandes Folhes 
Desembargador Relator



Parte Geral – Acórdão na Íntegra

7627

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Apelação Cível nº 70065862930

CNJ: 0271671‑70.2015.8.21.7000

Oitava Câmara Cível

Comarca de Não‑Me‑Toque

Apelante: S. A. P.

Apelado: A. C. R.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE 
PROVA DO AFFECTIO MARITALIS

Na ação de reconhecimento de união estável se lida com a questão de 

“estado das pessoas”, não havendo espaço para dúvidas. A relação con-

figuradora da união equiparada ao casamento exige a convivência pú-

blica, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

Ausente prova do que o relacionamento mantido entre a autora/apelante 

e o apelado preenchesse os requisitos legais da união estável, inviável 

reconhecê-lo como tal. 

Negaram provimento ao apelo.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores 
Des. Ivan Leomar Bruxel (Presidente e Revisor) e Des. Luiz Felipe Brasil Santos.

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2015.

Des. Alzir Felippe Schmitz, 
Relator
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relatório

Des. Alzir Felippe Schmitz (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por S., pois inconformada 
com a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Reconhecimento 
de União Estável movida em desfavor de A.

Segundo alega, restou suficientemente comprovada a existência da união 
estável mantida com o apelado. Narra que residiu no apartamento do apela-
do durante o período da união. Afirma que o recorrido era responsável finan-
ceiramente pela apelante. Discorre sobre a prova testemunhal que indicou a 
publicidade da relação e de que eram vistos como um casal. Destaca que as 
pessoas que disseram não haver união estável com coabitação são empregadas 
do recorrido. Requer o provimento do recurso (fls. 346-352). 

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (fls. 
355-364).

Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (fls. 393-394).

Observado o disposto nos arts. 549, 551 e 552, do Código de Processo 
Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

votos

Des. Alzir Felippe Schmitz (Relator):

A questão que nos é devolvida é a alegada união estável mantida pela 
apelante com o apelado pelo período de março de 2011 até março de 2013.

As uniões devem ser contextualizadas, compreendidas e apreciadas de 
acordo com a realidade que as cerca. Sem nos esquecermos, todavia, que a 
ação de reconhecimento de união estável tem como objetivo ver declarada uma 
situação fática, que, por disposição legal, deve ser equiparada ao casamento. 
Ou seja, em tais situações, onde se lida com a questão de “estado das pessoas”, 
não há espaço para dúvidas, porquanto se declara um direito. 

Por outro lado, quando se aprecia relações como a ora debatida, há mui-
ta dificuldade porque, em regra, não se está a analisar relações padronizadas, 
herméticas e facilmente rotuláveis. Estas, quando necessitam da intervenção 
Estatal para terem o reconhecimento, em regra não chegam à Corte porque, 
evidenciadas ou rechaçadas, se conformam com a declaração monocrática.
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Aqui aportam as relações não óbvias, controvertidas e, muitas vezes, du-
vidosas. Porém, não é demais lembrar, nós não criamos as relações, mas tão 
somente interpretamos os fatos que nos são narrados e provados para fazermos 
incidir sobre eles a norma jurídica. 

Outra peculiaridade sobre tais relações é que, no mais das vezes, nem 
mesmo as partes concordam sobre a relação vivida entre eles. Assim, além de 
entendermos o que as partes viveram internamente, é preciso compreender o 
que as partes exteriorizaram dessa relação.

O conceito de união estável está disciplinado no art. 1.723 do Código 
Civil, nos seguintes termos:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabe-
lecida com o objetivo de constituição de família.”

Partindo do exame do dispositivo legal, são três os pilares da união es-
tável:

1) Convivência pública;

2) Convivência contínua e duradoura;

3) Convivência estabelecida com objetivo de constituir família.

Noutras palavras, por expressa disposição legal, não há união estável 
apenas pela convivência, já que esta precisa ser pública. Ainda, não há união 
estável apenas pela convivência pública: ela precisa ser contínua e duradoura. 
E mais, não há união estável com o reconhecimento da convivência pública, 
contínua e duradoura porque, além disso, a convivência precisa ter o escopo 
de constituir família.

Analiso o caso concreto.

Da prova carreada aos autos pode-se presumir que o apelado e a apelante 
tiveram um namoro público, mas não com uma intenção de constituir família.

Embora a coabitação não seja imprescindível, assume relevo o fato de o 
apelado morar na mesma residência de anos e não com a apelante. Note-se que 
sequer o relacionamento amoroso do casal estava revestido de affectio maritalis.

Como antes referido, as uniões estáveis para serem declaradas exigem a 
publicidade da relação, mas a aridez probatória dos autos não traz um mísero 
indicativo de que o par fosse reconhecido como uma entidade familiar. Nesse 
sentido o parecer do MP:
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A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. O presente 
feito foi adequadamente analisado pelo juízo de primeiro grau que, com o 
zelo que a matéria exige, analisou o feito e firmou convencimento quanto à 
inexistência dos requisitos que caracterizam a união estável.

No caso sub judice inexiste qualquer comprovação da alegação da recorren-
te de que ela e o apelado tenham convivido com o ânimo de constituir famí-
lia. Ao contrário, os elementos colecionados aos autos, em especial, a prova 
testemunhal, revelam que a relação havida entre as partes foi de namoro, 
relacionamento afetivo sem ânimo de mútua assistência.

Sobre o fato de o recorrido ter alugado um apartamento para a apelante resi-
dir, bem ressaltou o douto magistrado (fls. 339-v/340): 

“Em que pese o apartamento onde a autora residia tenha sido alugado 
pelo demandado, e o fato de que A. efetivamente era o responsável pelo 
pagamento dos aluguéis, condomínio e, por vezes, de outras despesas 
domésticas, tal não se basta para caracterizar a união estável pretendida, 
visto que apesar de sustentar a requerida, ao menos com relação à parte 
de suas despesas, a mera dependência financeira não caracteriza a união 
estável, sendo necessária a demonstração do ânimo de constituição de 
família, dentro outros requisitos já mencionados acima.”

Em que pesem as testemunhas C. da C. e C. M. de P. A. (fls. 383/387) afir-
marem a existência de relacionamento entre S. e A., não há com concluir 
que tal relação fosse com o ânimo de constituir família. Importa ressaltar, a 
testemunha C. da C. relatou que as partes mantinham relacionamento por 
informação da própria autora, deixando de trazer detalhes da relação. Além 
disso, as testemunhas S. C. G., C. dos S. R. e T. I. C. (fls. 388-v/394) infor-
maram, de modo seguro, que o recorrido dormia em seu apartamento, local 
onde tomava café da manhã e jantava. 

Desse modo, inexistentes os requisitos que caracterizam a união estável, não 
há como acolher a pretensão da recorrente, devendo a sentença ser mantida.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo conhecimento e impro-
vimento da apelação.

Isso posto, nego provimento ao apelo.

Des. Ivan Leomar Bruxel (Presidente e Revisor) – De Acordo com o(a) 
Relator(a).

Des. Luiz Felipe Brasil Santos – De Acordo com o(a) Relator(a).

Des. Ivan Leomar Bruxel – Presidente – Apelação Cível nº 70065862930, 
Comarca de Não-Me-Toque: “Negaram provimento ao apelo. Unânime”.

Julgador(a) de 1º Grau: Marcio Cesar Sfredo Monteiro.
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Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Agravo de Instrumento nº 2015.005875‑3, de Itajaí
Relator: Des. Alexandre d’Ivanenko

AgRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE 
ARROLAMENTO DE BENS – DIVÓRCIO – CÔNJUgE QUE MANTÉM A ADMINISTRAÇÃO DOS 
BENS DO CASAL E RECEBE ALUgUÉIS – PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DOS INQUILINOS 
PARA PRESTAREM INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAgOS E DE DEPÓSITO DO VALOR 
– CONCESSÃO DA MEDIDA EM PRIMEIRO gRAU APENAS PARA ARROLAR OS VALORES 
RECEBIDOS – ROL DE BENS QUE INDICA CONHECIMENTO PELO AgRAVANTE DOS DADOS 
DAS LOCAÇÕES – FALTA DE ALEgAÇÃO DE NECESSIDADE DOS VALORES DOS LOCATIVOS 
PARA MANUTENÇÃO PRÓPRIA – DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO – ALEgAÇÃO DE 
DESVIO DE VALORES – FALTA DE PROVA – POSSIBILIDADE DE AFORAMENTO DE AÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA ADMINISTRADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento  
nº 2015.005875-3, da comarca de Itajaí (Vara da Família), em que é agravante 
M. J. M., e agravada R. S. M.:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 15 de dezembro de 2015, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des. Monteiro Rocha, sem voto, e dele participaram os Exmos. 
Srs. Desª Denise Volpato e Des. Subst. Eduardo Mattos Gallo Júnior. Funcionou, 
pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Américo Bigaton.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2015.

Alexandre d’Ivanenko 
Relator

relatório

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela interposto por M. J. M. contra decisão proferida pela Vara da Famí-
lia da comarca de Itajaí, que deferiu, parcialmente, o arrolamento dos valores 
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provenientes de aluguéis relativos a imóveis pertencentes a ambas as partes (fls. 
221/224).

Sustenta o agravante, em síntese, que o periculum in mora reside da pos-
sibilidade de a agravada se desfazer dos valores que passou a receber, sozinha, 
oriundos dos aluguéis dos imóveis em questão.

Liminarmente, foi indeferido o pedido suspensivo (fls. 244/246).

A agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das 
contrarrazões (fl. 252).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio 
do parecer da lavra do Dr. Antenor Chinato Ribeiro, consignou inexistir interes-
se do Ministério Público na causa.

Este é o relatório.

voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser conhe-
cido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por requerente de Ação 
Cautelar de Arrolamento de Bens aforada contra esposa, de quem está separado 
de fato e com quem litiga o divórcio do casal, pretendendo em decisão limi-
nar o arrolamento dos valores recebidos pelo cônjuge a título de aluguéis de 
imóveis que alegadamente lhe pertencem com exclusividade, matéria esta não 
objeto do recurso.

O pedido foi parcialmente deferido, portando a decisão, no que interessa 
para o recurso, a seguinte redação:

[...] Desta forma, concedo parcialmente a liminar pleiteada e declaro arro-
lados os valores provenientes de aluguéis relativos aos imóveis descritos nas 
páginas 15/16 dos autos.

Indefiro, porém, o pedido de expedição de mandado de constatação pelo 
Sr. Oficial de Justiça, pois cabe ao autor trazer ao Juízo das informações re-
ferentes aos valores e contratos relativos aos imóveis. Por conseguinte, ficam 
prejudicados, neste momento, os demais pedidos a, b e c de páginas 19/20, no 
tocante ao depósito e destinação de tais valores.

Interpreta o agravante que a concessão da medida apenas em parte, sem 
determinar a constatação por meio de mandado acerca dos valores recebidos 
pelo cônjuge que está na administração dos bens e o seu depósito em juízo 
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equivale ao indeferimento, porque não conseguirá obter com os inquilinos in-
formações sobre os dados dos contratos de locação, frustrando o arrolamento.

Sem razão o recorrente.

Deferido o arrolamento dos bens, como o foi, e desde que citada e in-
timada a requerida, aqui agravada, a esta caberá informar em juízo os valores 
recebidos e os demais dados referentes à locação, porque consequência lógica 
do arrolamento dos bens.

O agravante não alega que os imóveis foram locados depois da separa-
ção de fato do casal e, contrário disso, tem conhecimento sobre a identificação 
dos locatários (fls. 32-33). E, se assim o é, os dados sobre os locativos constam 
das suas próprias anotações pessoais, como a declaração de bens e rendimentos 
encaminhados à Receita Federal, porque não se pode supor omissão, evidente-
mente, pois rendimento de locação é renda.

Desse modo, não cabe ao Juízo requisitar informações aos locatários a 
respeito dos valores pagos, devendo o próprio agravante produzir essa prova, e, 
caso entenda que os valores que serão informados estão em desacordo, poderá 
se valer da ação de prestação de contas, se for o caso.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Propositura contra ex-cônjuge que se encontra 
na administração dos bens. Possibilidade. Sentença de procedência bem de-
cretada. Necessidade de socorrer-se de vias judiciais para vê-las prestadas. 
Apelo improvido (TJSP, Apelação Cível nº 0012373-20.2011.8.26.0506, Rel. 
Des. Luiz Ambra, Julgado em 16.09.2015).

Por outro lado, a justificativa para o depósito em juízo dos valores arrola-
dos e referente aos aluguéis está no temor da dissipação do numerário.

No entanto, o agravante não fez mínima prova do alegado de modo a 
permitir a concessão da liminar nesse ponto.

Não discrepa a jurisprudência:

Arrolamento de bens. Liminar indeferida. Alegação de que a agravada estaria 
dissipando os bens do casal. Falta de prova. O fundado receio de extravio 
ou dissipação deverá ser comprovado, o que não ocorreu nos autos. Decisão 
mantida. Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 499.585.4/9-
00, Rel. Des. Beretta da Silveira).

Ex positis, entendo por conhecer do agravo e negar-lhe provimento.

Este é o voto.
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Poder Judiciário
Agravo de Instrumento nº 2168241‑78.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
5º Ofício da Família e Sucessões, Processo nº 0612077‑08.2008.8.26.0100
Agravante: N. S. C.
Agravados: M. de L. C. N. e outros
Registro: 2016.0000001542
Voto nº 25.949

INVENTÁRIO – SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

Legatário que pretende levantamento de sua quota-parte de alugueres a 
que faz jus em razão de usufruto de bem do Espólio. Retenção da inte-
gralidade dos locatícios, entretanto, requerida pelo inventariante, para 
fazer frente a obrigações do Espólio, tais como tributos, salários, encargos 
e obras de manutenção de imóvel. Disposição testamentária expressa 
no sentido de possibilitar ao inventariante a utilização dos bens para a 
manutenção do patrimônio até que ultimada a partilha. Impossibilidade 
de composição exata dos débitos, em face de sua natureza, e ausência 
de outra fonte de rendimento do Espólio. Legado, ademais, onerado por 
encargo imposto por disposição testamentária, de realização, pelo le-
gatário, de despesas com a manutenção do patrimônio, com cláusula 
resolutiva expressa se ocorrido o descumprimento. Condição pessoal do 
agravante, relativa a outra demanda, que não tem o condão de relevar o 
disposto no testamento, nem autoriza o levantamento das quantias pre-
tendidas. Decisão mantida.

Agravo não provido.

Em autos de inventário, o Juízo indeferiu requerimento do legatário N. S. 
C., de que fosse liberada sua quota-parte da herança (fls. 27/28).

Insurge-se o legatário. Afirma: a) segundo disposições testamentárias, a 
Sra. N. A. deixou para ele o percentual de 60% do imóvel situado à Alameda 
Joaquim Eugênio de Lima, nº 155, bairro Bela Vista, nesta cidade, imóvel esse 
que deverá ser alienado pelo administrador e testamenteiro, Sr. M. G. B., para 
pagar os respectivos encargos, tais como impostos e taxas devidos desse bem 
e do imóvel da rua General Jardim, e ao administrador o valor de 5% pelos 
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serviços prestados, despesas do inventário de seu irmão (da de cujus) F., bem 
como despesas decorrentes dos bens testados da Sra. N.; b) consta ainda do 
mesmo testamento que a Sra. N. era proprietária de 50% do imóvel situado 
na rua General Jardim nºs 394 e 400, na cidade de São Paulo, que se encontra 
locado ao Mercado Futurama, e que foi deixado como herança, ao agravan-
te, na proporção de 25% da propriedade e 25% do usufruto vitalício; e mais, 
os tributos incidentes sobre esse bem seriam pagos pelos alugueres recebidos, 
enquanto não alienado o imóvel da Alameda Joaquim Eugênio de Lima; c) o 
exercício do usufruto ocorreria logo após a abertura da sucessão e o montante 
recebido pelo aluguel do imóvel da rua General Jardim deveria ter sido por ele 
recebido, com algumas observações, posto que ao agravante caberia o encargo 
de pagar impostos e taxas provenientes do imóvel situado na alameda Joaquim 
Eugênio de Lima; d) segundo o testamento, do valor líquido dos alugueres re-
cebidos pelo agravante, o remanescente após o pagamento dos encargos, seria 
destinado somente o valor de 20% para formar fundo de caixa para custeio do 
imóvel situado à Alameda Joaquim Eugênio, e o restante lhe seria destinado; e) 
apesar da vontade da testadora, o inventariante, em 2008, requereu fosse retido 
o valor integral dos alugueres, a fim de quitar todos os tributos incidentes, o 
que foi deferido pelo Juízo, decisão não contestada por haver entendimento de 
que tal retenção integral seria medida passageira, mas passados mais de sete 
anos e acumulados mais de R$ 900.000,00, o inventariante não aceita realizar 
a correta divisão dos valores; f) conforme demonstrado em ação de prestação 
de contas, os encargos – pagamento de funcionários, honorários periciais, con-
tas de água e luz, IPTU e manutenção do imóvel da alameda Joaquim Eugê-
nio de Lima – são suportados regularmente pelo inventariante e mesmo assim 
foi acumulado vultoso montante, suficiente para o pagamento das despesas e 
obrigações do espólio; as custas do praceamento da casa, custas processuais 
em aberto e o ITCMD em razão do falecimento da Sra. N. devem ser pagadas, 
conforme o testamento, com o produto da venda do imóvel (o da Alameda 
Joaquim); assim, o dinheiro depositado não deve ser retido para esse fim, pois 
contraria a vontade da testadora; g) mesmo ante sua situação deplorável, pois 
sofre execuções de pensões alimentícias (precisa suprir perto de R$ 40.000,00), 
conseguindo suspensão da execução por 90 dias e evitando sua prisão civil, o 
inventariante manifestou-se contra o indeferimento do pedido de liberação do 
dinheiro, alegando a existência de diversos débitos do espólio, despesas que 
não impedem a liberação, contudo.

O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 118/119.

Os co-agravados M. de L., M. A. e M. L. responderam às fls. 121/128 e 
o co-agravado M. respondeu às fls. 171/182, levantando questão preliminar.
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É o relatório.

1. O co-agravado M. G. B., em sua resposta, levanta questão preliminar, 
de que a matéria debatida no recurso estaria preclusa.

Sustenta ter havido decisão anterior autorizando a arrecadação dos alu-
gueres provenientes do único imóvel do Espólio que gera renda, para o paga-
mento das dívidas do Espólio “que não cessam, como os encargos fiscais, traba-
lhistas e previdenciários”, como demonstrou (o inventariante) nas peças de fls. 
39/44 e 46/48 dos autos. Diz que o agravado concordou com essa providência. 
A decisão de agora se ampara na anterior, que não foi objeto de recursos e que 
por essa razão está coberta pela coisa julgada, incidindo o previsto no art. 471 
do Código de Processo Civil.

Respeitado esse entendimento, não se há falar na ocorrência do fenôme-
no da preclusão que, nas palavras do Professor Moacyr Amaral Santos, é “a per-
da de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou por 
não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extin-
to” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 26. ed. Saraiva, v. 1, p. 315).

Assim porque postas à consideração e decisão do Juízo novas alegações 
de que o contexto dos fatos, que autorizara a arrecadação e a retenção dos 
alugueres teria se modificado e a situação de agora revelaria que a utilização 
de parte desses rendimentos basta para a quitação de débitos do Espólio, não se 
justificando seja mantida a determinação de retenção de todo o valor recebido.

O argumento é de que a retenção da integralidade dos alugueres obtidos 
por meio da locação do imóvel localizado na rua General Jardim, foi requeri-
da pelo inventariante, sob a alegação de ser a medida imprescindível para a 
quitação de todos os débitos do Espólio, atendendo à vontade da testadora (fls. 
39/44), tendo sido a medida deferida pelo Juízo (fl. 49).

O agravante requereu (fls. 50/55 e 56/59) fosse liberada sua parte nos 
alugueres depositados, entendendo ser desnecessária a retenção integral dos 
mesmos, já que para o pagamento das despesas do Espólio seria suficiente o 
depósito de 20% dos locativos, dada a vultosa soma acumulada ao longo dos 
anos, em que todas as dívidas vêm sendo pagas.

A circunstância afasta a ocorrência de preclusão, e tanto que o Juízo 
conheceu do requerimento e o decidiu fundadamente, conquanto para negá-lo.

Afasto a preliminar arguida pelo co-agravado M., portanto.

2. O agravante requer a liberação de sua quota parte do dinheiro depo-
sitado e informado pelo testamenteiro, totalizando R$ 968.324,38, até outubro 
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de 2014 ou, então, sejam retidos R$ 300.000,00 do valor depositado, montante 
que no seu entender seria suficiente para realizar obras necessárias e outras 
despesas urgentes, liberando-se o saldo restante de sua cota-parte em seu bene-
fício, respeitada sua quota-parte.

O agravante alega que os débitos do Espólio, alegados pelo inventarian-
te, não constituem motivo para a retenção da integralidade dos alugueres: o cré-
dito supostamente devido a A. V. F. refere-se a débito que não é liquido e certo 
e está prescrito; os salários de funcionários são adimplidos mensalmente, e, 
ainda assim, foi possível o acúmulo de mais de R$ 900.000,00, até outubro de 
2014; o acerto de verbas rescisórias de funcionários será feito quando o imóvel 
da rua Joaquim Eugênio de Lima for alienado e não pode ser considerado débito 
do Espólio; não há necessidade de reforma do imóvel; custas de praceamento, 
custas processuais em aberto e com ITCMD deverão ser adimplidas com o pro-
duto da venda do imóvel da rua Joaquim Eugênio de Lima e despesas com água, 
luz e IPTU vêm sendo suportadas mensalmente e assim mesmo foi possível o 
acúmulo do vultoso valor depositado.

O Juízo indeferiu o pedido com as seguintes razões:

“Postula o legatário N. S. C. a liberação de sua quota parte na herança deixa-
da por sucessão de N. A., informando que tal pleito objetiva satisfazer débito 
alimentício reclamado em processo de execução.

Argumenta que o inventariante se opõe, sem razão, à liberação da quota par-
te do postulante, eis que o valor da avaliação do imóvel situado na Alameda 
Joaquim Eugênio de Lima, por si só, já seria suficiente para garantir os débitos 
mencionados pelo inventariante do Espólio (fl. 1549).

Além disso, tece que mesmo com o pagamento das despesas periódicas do 
Espólio, foi possível acumular a quantia de R$ 968.324,38, conforme ação 
de prestação de contas, de forma que entende indevida a retenção dos alu-
gueres advindos da locação do imóvel localizado na Rua General Jardim 
pelo inventariante, face a urgência do legatário em receber a sua cota parte 
na herança.

Em resposta, o inventariante, que também exerce a função de testamenteiro, 
arguiu que na ação de prestação de contas restou demonstrado que o Espólio 
ainda detém débitos que não são líquidos e nem constituem ‘despesas ordi-
nárias’, tais como despesas com verbas rescisórias dos empregados da autora 
da herança, a serem apurados oportunamente, a pendência de ação ordiná-
ria na qual encontra-se em aberto o crédito em favor de terceiro interessado 
(Sr. A. V. F.), as despesas com o imóvel a ser praceado, cuja manutenção e 
conservação do bem advém especialmente por se tratar de bem tombado, 
a pendência do pagamento do imposto ITCMD causa mortis e das custas 
processuais, mencionando, ainda, que parte do valor em depósito pertence 



RDF Nº 94 – Fev-Mar/2016 – PARTE GERAL – JURISPRUDÊNCIA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������207 

a outros legatários, conforme disposição testamentária e que o adiantamento 
das despesas que cabiam ao legatário N. deverão ser abatidas de seu quinhão 
hereditário (fls. 1429/1432 e 1497/1502).

Diante da expressa discordância do inventariante e da existência de débitos 
do Espólio, dentre eles débitos que não compõem as despesas ordinárias, 
mas valores a serem apurados, tais como aqueles necessários à rescisão de 
contratos trabalhistas, satisfação de crédito reclamado em ação ordinária e 
ainda despesas com o pagamento do imposto ITCMD causa mortis, custas 
processuais e custas com o praceamento de imóvel do Espólio, entendo que, 
por ora, não há como acolher o pedido do legatário N., no que tange ao 
levantamento da sua cota parte na herança.

Além disso, consoante tece o inventariante, parte do depósito existente em 
nome do Espólio deverá ser atribuído aos demais herdeiros legatários.

No mais, a legatária Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo aponta débito de IPTU de imóvel do Espólio, também em aberto  
(fls. 1511/1512).

Sendo assim, indefiro o pedido de levantamento do quinhão a que faz jus o 
legatário, nesse momento processual, face à existência de diversas dívidas a 
serem adimplidas pelo Espólio, nos moldes acima mencionados, inclusive 
o recolhimento do imposto ITCMD causa mortis e das custas processuais.” 
(fls. 27/28)

3. As disposições testamentárias (fls. 31/38) assinalam que os legados do 
agravante correspondem a:

a)  60% de saldo obtido da alienação de imóveis situados na alameda 
Joaquim Eugênio de Lima, após o pagamento de tributos e encargos 
referentes à regularização dos mesmos, 5% do valor da transação a 
título de remuneração ao administrador M. G. B., o valor de outras 
despesas, como corretagem, eventuais despesas relativas ao inventário 
do irmão da testadora, R$ 20.000,00 a M. de L. A. C. e R$ 5.000,00 a 
M. A. P. de C.;

b)  25% da nua propriedade e 25% do usufruto vitalício da testadora re-
lativa a imóvel localizado na rua General Jardim. A testadora era pro-
prietária da metade ideal do referido bem e detinha o usufruto, dessa 
metade ideal, de 32,875%. Conforme o testamento,

“A aceitação do legado por Nilton Sérgio Cesário implica na observância 
dos seguintes encargos: a obrigação de pagar, pontual e integralmente, os 
tributos, principalmente o imposto predial e territorial urbano e taxas muni-
cipais, e reparos urgentes referentes aos imóveis descritos no item I (os da rua 
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Joaquim Eugenio de Lima), enquanto esses imóveis não forem alienados pelo 
administrador M. G. B.

Além disso, fica-lhe imposto o encargo de constituir um fundo de caixa e, 
para tanto, mensalmente abaterá o percentual de 20% (vinte por cento) do 
valor líquido dos alugueres, provenientes do usufruto do imóvel descrito no 
item II, por ele recebidos, valor aquele que se destinará ao custeio das obri-
gações retrorreferidas incidentes sobre os imóveis descritos no item I, en-
quanto os mesmos não orem alienados pelo administrador [...].”

c)  metade do restante do usufruto relativo ao imóvel da rua General Jar-
dim, após a morte de N. N., se cumprido o encargo retrorreferido;

d)  bens móveis, aplicações bancárias e valores em dinheiro e móveis que 
guarneciam a residência da testadora.

O testamento também dispôs que “o testamenteiro terá a posse e ad-
ministração dos bens da herança até a ultimação da partilha e alienação dos 
imóveis constantes do item I e está autorizado a utilizar os recursos da herança 
para custear o processo de inventário ou para promover ou responder ações em 
defesa dos direitos e interesses relativos a esses bens” (fl. 37).

Ou seja, a vontade da testadora, ademais de estabelecer os legados, era 
manter hígido o patrimônio até que ultimada a partilha, determinando ao tes-
tamenteiro que administrasse bens, e autorizando o uso dos frutos da herança 
para tal.

Apesar de o agravante alegar que a retenção de parte dos alugueres é su-
ficiente para a manutenção das despesas do Espólio e que outros débitos estão 
vinculados com a alienação do imóvel da alameda Joaquim Eugênio de Lima, 
é certo que, enquanto não concretizada a venda, não resta outra alternativa ao 
adimplemento das obrigações senão a utilização dos rendimentos obtidos com 
os aluguéis, única fonte de renda do Espólio, ainda mais porque, conforme 
ressaltado na r. decisão agravada, os débitos não se relacionam a despesas or-
dinárias, constituindo dívidas cujo montante integral pende de apuração, como 
verbas rescisórias, débitos condominiais, entre outras despesas. O testamenteiro 
e administrador bem observa na resposta a extensão das obrigações que o espó-
lio terá de cumprir, incluindo a dispensa dos empregados que cuidam da casa 
da rua Joaquim Eugênio de Lima, empregados antigos cuja dispensa somente se 
dará quando alienado o imóvel.

De resto, esse imóvel é tombado, o que sem dúvida implica em dificul-
dade na alienação.
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4. É certo alegar o agravante estar em “situação deplorável”, por haver 
risco iminente de ser decretada sua prisão por descumprimento de obrigação 
alimentar. O fato, entretanto, não é suficiente para que seja relevado o disposto 
no testamento no que toca à preservação do patrimônio, possibilitando levan-
tamento de recursos para satisfazer dívida que lhe é exigida noutras demandas, 
por mais compreensível que seja essa necessidade.

Por outro lado, é de ressaltar que o legado do agravante disposto com en-
cargo de que deve o recorrente se desincumbir, vinculando sua concretização 
ao cumprimento das obrigações impostas pela testadora, que expressamente 
dispõe que “o não cumprimento dos encargos acarretará na revogação desses 
legados por inexecução das obrigações nele contidas, nos termos do art. 555 do 
Código Civil” (fl. 36).

Significa dizer que o próprio direito ao recebimento da parte da herança 
cabente ao agravante depende de ato comissivo para que se materialize inte-
gralmente em sua esfera jurídica, pois “sendo o encargo imposto pelo doador, 
para restringir a liberalidade, impõe-se o seu cumprimento pelo donatário, sob 
pena de revogação da doação. Trata-se de consequência lógica, inspirada pela 
noção de boa-fé objetiva, funcionando o inadimplemento como condição re-
solutiva do negócio nele realizado, e nele tacitamente incluída” (SOUZA, Syl-
vio Capanema de. Comentários ao Novo Código Civil. Forense, v. VIII, 2004, 
fl. 282)

Portanto, sopesadas as circunstâncias, não é o caso de liberação de nu-
merário, antes de apuradas e cumpridas todas as obrigações do espólio, não 
sendo possível, aqui e agora, por falta absoluta de demonstração da desnecessi-
dade de retenção da integralidade dos depósitos, por desconhecida a composi-
ção real do valor devido pelo Espólio, ao menos por ora.

5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É meu voto.

João Carlos Saletti 
Relator 
Assinado digitalmente

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2168241-78.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
N. S. C., são agravados M. de L. C. N., M. A. da P. C., M. L. B., N. A., R. M., M. 
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G. B. (Inventariante), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e 
N. A. (Espólio).

Acordam, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Negaram provimento ao recurso.  
V. U.”, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores João 
Carlos Saletti (Presidente), Elcio Trujillo e Cesar Ciampolini. 

São Paulo, 10 de novembro de 2015.

João Carlos Saletti 
Relator



Parte Geral – Ementário de Jurisprudência
7630 – Ação de interdição – incapacidade para os atos da vida civil – tutela antecipada – 

requisitos

“Agravo de instrumento. Ação de interdição. Incapacidade para os atos da vida civil. Tutela anteci-
pada. Requisitos. Ausência. 1. Considerando a curatela como medida excepcional, imprescindível 
a presença de provas robustas que atestem a incapacidade do interditado, no caso, ausente a prova 
inequívoca da verossimilhança, a justificar a antecipação da tutela recursal. 2. Recurso desprovido.” 
(TJMG – AI-Cv 1.0166.15.001588-0/001 – 8ª C.Cív. – Rel. Rogério Coutinho – DJe 16.12.2015)

7631 – Adoção e guarda provisória de recém-nascido – suspeita de simulação – busca e 
apreensão de menor – medida judicial

“Processual civil. Família. Adoção e guarda provisória de recém-nascido. Suspeita de simulação. 
Busca e apreensão de menor. Medida judicial liminar de acolhimento institucional em família 
devidamente cadastrada. Habeas corpus. Descabimento. Precedentes. 1. O habeas corpus não é 
instrumento processual adequado para impugnar decisão judicial liminar que determina o aco-
lhimento de menor em família devidamente cadastrada junto ao programa municipal de adoção. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o habeas corpus 
não é instrumento que comporta dilação probatória para desconstituir decisão judicial embasada 
nos elementos informativos dos autos. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ – HC 329.147 – 
(2015/0159973-1) – 4ª T. – Relª Min. Maria Isabel Gallotti – DJe 11.12.2015 – p. 518)

7632 – Alimentos – ex-cônjuges – inadimplência do devedor – prisão civil

“Civil. Habeas corpus. Execução. Pensão alimentícia entre ex-cônjuges. Inadimplência do devedor. 
Prisão civil. Alegado excesso da execução. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de di-
lação probatória. Impossibilidade. Capacidade financeira do executado e revisão das justificativas 
apresentadas para o inadimplemento da obrigação. Inadequação da via eleita. Débito pretérito. 
Não configuração. Inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das 
que venceram no curso da ação. Incidência da Súmula nº 309 do STJ. Habeas corpus denegado. 
1. A via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade afirmada e não com-
porta dilação probatória, de modo que não cabe ao STJ alterar a conclusão da instância ordinária, 
formada a partir dos exame dos elementos dos autos, de que não houve modificação do valor da 
verba alimentar. Inexistência de comprovação de plano do alegado excesso da execução. 2. A 
verificação da incapacidade financeira do executado e a revisão das justificativas apresentadas 
para o inadimplemento da obrigação demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via 
adequada para este mister. Precedentes. 3. Promovida a execução com base no art. 733 do CPC, 
cobrando as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e as que venceram no curso da ação, 
não há falar em débito pretérito a ser cobrado pelo rito do art. 732 do mesmo diploma legal. 4. O 
Decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral 
das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso não é ilegal. 
Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 5. Há orientação pacificada no STJ de que o 
não pagamento integral das prestações alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de 
alimentos. 6. Ordem denegada.” (STJ – HC 333.214 – (2015/0200862-9) – 3ª T. – Rel. Min. Moura 
Ribeiro – DJe 10.12.2015 – p. 871)

7633 – Alimentos – execução – falecimento do devedor

“Agravo regimental no recurso especial. Crédito de alimentos. Execução. Falecimento do devedor. 
Fundamentos não atacados. Súmula nº 283/STF. Divergência não demonstrada. 1. A teor da Súmula 
nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida as-
senta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. A divergência 
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jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, 
parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em 
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-
-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante 
a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática 
entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 3. Agravo regimental não provido.”  
(STJ – AgRg-REsp 1.476.944 – (2014/0208718-1) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva –  
DJe 02.12.2015 – p. 857)

7634 – Alimentos – execução – penhora dos valores decorrentes da aposentadoria por 
invalidez

“Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora dos valores decorrentes da aposentadoria 
por invalidez. Reforma da decisão. Levantamento da penhora autorizado. Considerando a existên-
cia de valores pagos e não contabilizados pela Contadoria que, somados, demonstram o adimple-
mento da dívida, de ser deferido o levantamento da constrição. Agravo de instrumento provido.” 
(TJRS – AI 70066334384 – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Jorge Luís Dall’Agnol – J. 16.12.2015)

7635 – Alimentos – guarda provisória – melhor interesse do menor

“Agravo de instrumento. Ação de alimentos com guarda. Guarda provisória. Manutenção da situa-
ção fática. Melhor interesse do menor. A guarda deve observar o melhor interesse da criança. Não 
havendo razões para alterar a situação fática dos menores, ela deve ser preservada a fim de resguar-
dar o seu equilíbrio pessoal e emocional. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT 
– AI 20150020241179 – (912016) – 4ª T.Cív. – Rel. Des. Sérgio Rocha – DJe 18.12.2015 – p. 230)

7636 – Alimentos – obrigação avoenga – responsabilidade complementar e subsidiária 
dos avós

“Recurso especial. Direito de família. Obrigação alimentar avoenga. Responsabilidade comple-
mentar e subsidiária dos avós. Pressupostos. 1. A obrigação alimentar dos avós apresenta natureza 
complementar e subsidiária, somente se configurando quando pai e mãe não dispuserem de meios 
para promover as necessidades básicas dos filhos. 2. Necessidade de demonstração da impossibi-
lidade de os dois genitores proverem os alimentos de seus filhos. 3. Caso dos autos em que não 
restou demonstrada a incapacidade de a genitora arcar com a subsistência dos filhos. 4. Inteligência 
do art. 1.696 do Código Civil. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. Recurso es-
pecial desprovido.” (STJ – REsp 1.415.753 – (2012/0139676-9) – 3ª T. – Rel. Min. Paulo de Tarso  
Sanseverino – DJe 27.11.2015 – p. 877)

Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, proferido no curso da ação de alimentos que 
moveram:
Esta a ementa do acórdão recorrido
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA – OBRIGAÇÃO AVOENGA – AU-
SÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA GENITORA EM ARCAR COM O 
SUSTENTO DOS MENORES – RECURSO PROVIDO
1. A obrigação de prover o sustento de filhos menores é, primordialmente, de ambos os 
genitores, isto é, do pai e da mãe, devendo cada qual concorrer na medida da própria 
disponibilidade.
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2. O chamamento dos avós é excepcional e somente se justifica quando nenhum dos 
genitores possui condições de atender o sustento dos filhos menores e os avós possuem 
condições de prestar o auxílio sem afetar o próprio sustento, o que inocorre no caso.
3. A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é complementar e admitida so-
mente quando comprovada a efetiva necessidade e a impossibilidade ou insuficiência do 
atendimento por qualquer dos genitores.”
Em suas razões, os recorrentes apontaram violação aos arts.1.694, 1.695 e 1.696, do 
Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustentaram incabível o afastamento, de ofício, pelo Tribunal a quo, da responsabilidade 
da avó paterna de contribuir com o sustento dos netos, em razão da ausência de prova 
acerca da impossibilidade da genitora assumir integralmente a obrigação alimentar.
Argumentaram, nesse sentido, que a recorrida não alegou em sua defesa, ter a mãe dos 
recorrentes possibilidade de suportar sozinha a obrigação alimentar, o que lhe incumbia 
por força do art. 333, II, do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, a 
teor do que dispõe o art. 302 do CPC.
Por fim, disseram que no acórdão paradigma colacionado, REsp 119.336/SP, da relatoria 
do eminente Ministro Ruy Rosado Aguiar, Quarta Turma, não se exigiu que o alimentando 
provasse que sua mãe não tinha condições de suportar a obrigação integralmente.
O STJ negou provimento ao recurso especial.
Oportuno colacionar trecho do voto do relator:
“Com base nas circunstâncias fáticas já aludidas, o Tribunal de origem entendeu que não 
se poderia obrigar a avó a arcar com o pagamento dos alimentos a que fora condenado 
o seu filho, genitor dos alimentandos (netos), se a mãe, ao mover a presente ação, não 
demonstrou a sua impossibilidade de arcar com a subsistência de seus filhos.”
O eminente Jurista Silvio de Salvo Venosa, ao comentar o dispositivo civil, assim elucida:
“Desse modo, atende-se processualmente ao princípio da divisibilidade da obrigação ali-
mentícia, permitindo-se que, no mesmo processo, sejam outros alimentantes chamados a 
integrar a lide. A lei processual deve traçar normas concretas para possibilitar a eficiência 
do dispositivo.
De qualquer forma, são chamados a prestar alimentos, primeiramente, os parentes em 
linha reta, os mais próximos, excluindo os mais remotos. Assim, se o pai puder prestar 
alimentos, não se acionará o avô. O mesmo se diga do alimentando que pede alimentos ao 
neto, porque o filho não tem condições de pagar. Não havendo parentes em linha reta, ou 
estando estes impossibilitados de pensionar, são chamados para a assistência alimentícia 
os irmãos, tanto unilaterais como germanos. Apontemos que somente os irmãos estarão 
obrigados a alimentar na linha colateral. Os demais parentes e afins são excluídos dessa 
obrigação legal em nosso ordenamento. Não ficam excluídos, contudo, dentro do limite 
legal, os filhos ilegítimos e os adotivos, mormente depois que a Constituição de 1988, 
no art. 227, § 6º, equiparou os filhos de qualquer natureza. [...]” (Direito civil: direito de 
família. São Paulo: Atlas, 2004. p. 396-397)
Interessa ao tema destacar os comentários de Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito 
Civil:
“Nada obsta, havendo pluralidade de obrigados do mesmo grau que se cumpra a obri-
gação alimentar por concurso entre parentes, contribuindo cada um com a quota pro-
porcional aos seus haveres; se a ação de alimentos for intentada contra um deles, os 
demais poderão ser chamados a integrar a lide (CC, art. 1.698) para contribuir com sua 
parte, distribuindo-se a dívida entre todos. Na sentença, o juiz rateará entre todos a soma 
arbitrada e proporcional às possibilidades econômicas de cada um, exceto aquele que 
se encontra financeiramente incapacitado, e assim cada qual será responsável pela sua 
parte. Se, por acaso, algum dos obrigados suportar o encargo, satisfazendo, totalmente, 
o necessitado, não há o que se exigir dos outros. Não há, portanto, solidariedade, por 
ser divisível a obrigação.” (Curso de Direito Civil Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, v. 5, p. 471)
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7637 – Alimentos – pretensão de majoração – verificação do binômio necessidade/possi-
bilidade

“Agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito de família. Prestação de alimentos. 
Pretensão de majoração. Verificação do binômio necessidade/possibilidade. Reexame de provas. 
Agravo improvido. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da 
prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probató-
rio dos autos, entendeu que o montante de 3 (três) salários mínimos a título de pensão alimentícia 
atende às necessidades do caso, levando-se em consideração o binômio necessidade/possibilidade 
dos filhos e do ora recorrente. 2. A alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria, 
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do 
STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ 3. Agravo 
regimental não provido.” (STJ – AgRg-Ag-REsp 735.412 – (2015/0157673-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul 
Araújo – DJe 10.12.2015 – p. 1010)

7638 – Alimentos provisórios – ex-cônjuge – ausência de similitude fática

“Agravo regimental no recurso especial. 1. Alimentos provisórios. Ex-cônjuge. Alegação de dissídio 
jurisprudencial. Ausência de similitude fática. 2. Recurso improvido. 1. Interposto recurso especial 
com fundamento tão somente na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal e não de-
monstrada a divergência jurisprudencial alegada, ante a ausência de similitude fática entre o acór-
dão impugnado e o paradigma, não há como examinar as alegações formuladas, tampouco como 
acolher a insurgência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg-REsp 1.514.410 
– (2015/0033296-0) – 3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 22.10.2015 – p. 1548)

7639 – Alimentos avoengos – obrigação subsidiária – ausência de prova acerca da inca-
pacidade dos genitores

“Apelação cível. Alimentos avoengos. Obrigação subsidiária. Ausência de prova acerca da inca-
pacidade dos genitores. Dever alimentar dos pais não afastado. Inteligência dos arts. 1.694, caput, 
1.697 e 1.698 do CCB. A obrigação de alimentos somente será repassada aos avós, excepcional-
mente, quando comprovada a incapacidade dos genitores de prestá-los, a quem incumbe primeira-
mente esse dever, decorrente do poder familiar. Recurso desprovido.” (TJRS – AC 70067258145 –  
7ª C.Cív. – Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro – J. 16.12.2015)

Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se de recurso de apelação interposto por menores representados pela mãe, preten-
dendo a reforma da sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face da 
avó paterna, julgou improcedente o pedido.

Os menores alegaram ter ficado demonstrada a omissão do genitor em prover seu susten-
to, além de não ter sido suficientemente demonstrada a possibilidade de a genitora lhes 
proverem a subsistência. Aduziram que a obrigação de sustento dos filhos cabe à família 
materna e paterna, em igualdade de condições, respeitada, obviamente, a proporcionali-
dade das condições de cada um deles, não se podendo exigir que a mãe sustente sozinha 
os filhos. 

Requereram o provimento do recurso a fim de ser condenada a recorrida a prestar-lhes 
alimentos em 30% do salário mínimo. 

O STJ negou provimento ao recurso.

Oportuno colacionar trecho do voto do relator:

“Já, quanto às possibilidades da avó paterna, ora apelada, igualmente não sobreveio qual-
quer referência acerca da idade ou eventuais ganhos de Maria da Graça, sequer menção 
a eventual atividade remunerada.
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Assim, não obstante o genitor dos menores seja devedor de alimentos, não há elementos 
de prova apontando que a avó paterna possua condições de prestar-lhes auxílio financeiro.

Outrossim, conforme ressalta a Desª Sandra Brisolara Medeiros, na Apelação Cível  
nº 70058355439, ‘a transferência do encargo alimentar para o avô dos menores não 
pode ser usada como instrumento de coação contra o real obrigado, sob pena de subver-
ter-se a natureza princípio da solidariedade familiar’.”

O novo Código Civil, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, no seu art. 1.698, 
assim dispõe a respeito do tema:

“Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições 
de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo 
várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos 
respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chama-
das a integrar a lide.”

Interessa ao tema destacar os comentários de Maria Helena Diniz, em seu Curso de 
Direito Civil: 

“Nada obsta, havendo pluralidade de obrigados do mesmo grau que se cumpra a obri-
gação alimentar por concurso entre parentes, contribuindo cada um com a quota pro-
porcional aos seus haveres; se a ação de alimentos for intentada contra um deles, os 
demais poderão ser chamados a integrar a lide (CC, art. 1.698) para contribuir com sua 
parte, distribuindo-se a dívida entre todos. Na sentença, o juiz rateará entre todos a soma 
arbitrada e proporcional às possibilidades econômicas de cada um, exceto aquele que 
se encontra financeiramente incapacitado, e assim cada qual será responsável pela sua 
parte. Se, por acaso, algum dos obrigados suportar o encargo, satisfazendo, totalmente, 
o necessitado, não há o que se exigir dos outros. Não há, portanto, solidariedade, por ser 
divisível a obrigação.” (Curso de direito civil brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, v. 5, 
2002. p. 471)

O eminente Jurista Silvio de Salvo Venosa, ao comentar o dispositivo civil, assim elucida: 

“Desse modo, atende-se processualmente ao princípio da divisibilidade da obrigação ali-
mentícia, permitindo-se que, no mesmo processo, sejam outros – alimentantes chamados 
a integrar a lide. A lei processual deve traçar normas concretas para possibilitar a efici-
ência do dispositivo.

De qualquer forma, são chamados a prestar alimentos, primeiramente, os parentes em 
linha reta, os mais próximos excluindo os mais remotos. Assim, se o pai puder prestar 
alimentos, não se acionará o avô. O mesmo se diga do alimentando que pede alimentos ao 
neto, porque o filho não tem condições de pagar. Não havendo parentes em linha reta, ou 
estando estes impossibilitados de pensionar, são chamados para a assistência alimentícia 
os irmãos, tanto unilaterais como germanos. Apontemos que somente os irmãos estarão 
obrigados a alimentar na linha colateral. Os demais parentes e afins são excluídos dessa 
obrigação legal em nosso ordenamento. Não ficam excluídos, contudo, dentro do limite 
legal, os filhos ilegítimos e os adotivos, mormente depois que a Constituição de 1988, 
no art. 227, § 6º, equiparou os filhos de qualquer natureza. [...]” (Direito civil: direito de 
família. São Paulo: Atlas, 2004. p. 396-397)

7640 – Bem de família – anulação de hipoteca – inexistência de anuência do cônjuge – 
impenhorabilidade

“Agravo de instrumento. Anulação de hipoteca. Inexistência de anuência do cônjuge. Bem de fa-
mília. Impenhorabilidade. 1. Sendo o proprietário casado em comunhão parcial de bens e tendo 
sido o imóvel adquirido na constância da relação conjugal, afigura-se como indispensável a vênia 
conjugal para a instituição da hipoteca, conforme previsto no art. 1.647, inciso I, do Código Civil 
de 2002. 2. Caracterizando-se o imóvel hipotecado como bem de família, a jurisprudência é firme 
em reconhecer sua impenhorabilidade. 3. Não se vislumbra qualquer risco de irreversibilidade da 
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medida, porquanto o bem continuará a existir e é facultado a parte manejar a competente ação 
de execução contra o real devedor hipotecário para reaver a quantia emprestada. 4. Agravo de 
instrumento conhecido e improvido. 5. Unanimidade.” (TJMA – Proc. 0004786-49.2014.8.10.0000 
– (174968/2015) – Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe – DJe 10.12.2015 – p. 247)

7641 – Bem de família – destinação – comprovação – impenhorabilidade

“Processo civil. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Impenhorabilidade. Bem de 
família. Destinação. Comprovação. Análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 
7, do STJ. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg-Ag-REsp 729.997 – (2015/0144403-1) – 3ª 
T. – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – DJe 01.12.2015 – p. 843)

7642 – Bem de família – garantia hipotecária – dívida de sociedade empresária – imóvel 
de propriedade da genitora de um dos sócios

“Agravo regimental no recurso especial. Execução. Bem de família dado em garantia hipotecária de 
dívida de sociedade empresária. Imóvel de propriedade da genitora de um dos sócios. Não compro-
vação de que o negócio jurídico garantido pelo imóvel reverteu em benefício da entidade familiar. 
Inviável infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Súmula nº 7/STJ. Agravo desprovido. 1. A im-
penhorabilidade do bem da família pode ser excepcionada quando a hipoteca se der sobre o imóvel 
oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, porém essa exceção se restringe 
a situações em que a garantia foi ofertada para constituição de dívida que se reverte em proveito da 
própria entidade familiar. Assim, nos casos em que a hipoteca foi constituída para suporte de dívida 
de terceiros, a impenhorabilidade do imóvel deve, em princípio, ser reconhecida. Precedentes.  
2. Na presente hipótese, o imóvel dado em garantia é de titularidade da mãe de devedor e não há 
mínimos indícios de que a dívida garantida tenha se revertido em proveito do núcleo familiar da 
proprietária, tornando inviável a aplicação da exceção do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990. 
Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 
nº 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg-REsp 1.543.221 – (2015/0170374-1) –  
3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 09.12.2015 – p. 896)

Comentário Editorial SÍNTESE
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática a qual negou segui-
mento ao recurso especial.
A decisão agravada está assim ementada:
“RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPO-
TECÁRIA DE DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA 
GENITORA DE UM DOS SÓCIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO 
GARANTIDO PELO IMÓVEL REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – IN-
VIÁVEL INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA Nº 7/STJ 
– RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
Em suas razões, a insurgente repisa os fundamentos trazidos no apelo nobre quanto à 
possibilidade de penhora do bem de família dado em garantia de dívida hipotecária, pois 
é ônus do executado comprovar que o crédito exigido judicialmente não reverteu em seu 
benefício e de sua família.
O STJ negou provimento ao agravo regimental.
Oportuno colacionar trecho do voto do relator:
“Os argumentos aduzidos pela insurgente não são capazes de infirmar as conclusões da 
deliberação monocrática, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a Lei nº 8.009/1990, em seu art. 3°, inciso V, prevê a possibilidade de 
se penhorar, para fins de execução com garantia hipotecária, o bem de família quando 
o próprio imóvel for oferecido pelo devedor ou pela entidade familiar em garantia real, 
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constituindo-se, portanto, exceção legalmente prevista à regra da impenhorabilidade do 
bem de família.”
Yone Frediani, em estudo sobre o bem de família, assim considerou:
“O bem de família poderá consistir em prédio residencial urbano ou rural, suas pertenças 
e acessórios, destinando-se ao domicílio familiar, podendo, ainda, ser constituído por 
valores mobiliários.
O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo 
se provenientes de tributos relativos ou prédio ou despesas de condomínio. A isenção 
perdurará enquanto viverem os cônjuges e na falta destes até que os filhos completem a 
maioridade, vale dizer, nesse caso, a impenhorabilidade é relativa.
[...]
No entanto, da leitura do texto legal apontado, constata-se, desde logo, que a impenho-
rabilidade do bem de família é relativa, diante das exceções previstas no art. 3º e respec-
tivos incisos, quais sejam:
a) créditos de trabalhadores da própria residência e de suas contribuições previdenciárias;
b) crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel;
c) crédito decorrente de pensão alimentícia;
d) impostos, taxas e contribuições devidas, relativos ao imóvel familiar;
e) execução de hipoteca existente sobre o imóvel, oferecido como garantia real;
f) aquisição do imóvel com produto de crime;
g) obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
Por oportuno, resta-nos ressaltar que, à semelhança das disposições contidas no diploma 
civilista, torna-se imprescindível a fixação do domicílio familiar com ânimo de permanên-
cia, a fim de que possa estar o imóvel revestido de impenhorabilidade.” (Bem de família. 
Repertório de Jurisprudência IOB, 3/23193, v. III, nº 21/2005, p. 647, 1ª quinz. nov. 
2005)

7643 – Bem de família – impenhorabilidade – alegação em sede de exceção de pré-exe-
cutividade – medida adequada

“Agravo de instrumento. Ação de execução. Bem de família. Impenhorabilidade. Alegação em sede 
de exceção de pré-executividade. Medida adequada. Impossibilidade de dilação probatória. Com-
provação realizada de plano. Penhora nula. I – Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível 
que a parte interessada discuta a impenhorabilidade de seu bem de família, em sede de exceção de 
pré-executividade. II – Diante da impossibilidade de se permitir dilação probatória em exceção de 
pré-executividade, a prova de que o imóvel residencial penhorado é bem de família deve estampar-
-se de plano no bojo dos autos. III – Configura prova diabólica compelir o executado a trazer aos 
autos certidões dos cartórios de registro de imóveis de outras cidades além de onde se encontra 
o imóvel que mereça a blindagem legal. Exegese do art. 333, II, do Código de Processo Civil.  
IV – Impenhorabilidade reconhecida. Penhora nula. Decisão reformada. Recurso conhecido e pro-
vido.” (TJGO – AI 201593620152 – 6ª C.Cív. – Rel. Des. Fausto Moreira Diniz – DJe 13.01.2016 
– p. 359)

7644 – Bem de família – penhora sobre imóvel – constrição sobre parte ideal – ausência 
de prova

“Agravo legal. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora sobre imóvel. Constrição sobre 
parte ideal. Bem de família. Ausência de prova. Manutenção da decisão. Agravo improvido. 1. A pe-
nhora recaiu sobre bem que pertence à agravante e também aos seus irmãos. Entretanto, a constri-
ção foi feita apenas sobre a parte ideal pertencente à recorrente, não incidindo sobre a propriedade 
dos irmãos, estando preservado o usufruto reservado à mãe dos proprietários. 2. Não demonstrado 
que a constrição incidiu sobre bem de família, eis que a agravante tem endereço residencial diver-
so do imóvel sobre o qual recaiu a constrição, não tendo comprovado minimamente o alegado.  
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3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 
4. Agravo legal improvido.” (TRF 3ª R. – Ag-AI 0016870-76.2015.4.03.0000/SP – 6ª T. – Rel. Juiz 
Fed. Conv. Miguel Di Pierro – DJe 04.12.2015 – p. 1644)

7645 – Curatela – alvará para alienação de imóvel – jurisdição voluntária

“Apelação cível. Curatela. Alvará para alienação de imóvel. Jurisdição voluntária. Honorários. Con-
denação. Impossibilidade. É incabível a fixação de honorários de sucumbência em procedimento 
de jurisdição voluntária. Recurso conhecido e provido.” (TJMG – AC 1.0702.12.031834-1/001 –  
3ª C.Cív. – Rel. Albergaria Costa – DJe 04.12.2015)

7646 – Direito de visita – ação de modificação – jurisdição contenciosa – desistência

“Recurso especial. Ação de modificação de visitas. Jurisdição contenciosa. Desistência. Arbitra-
mento de honorários. Cabimento. 1. A tese recursal limita-se à necessidade de intimação da parte 
ré do pedido de desistência realizado pelo autor quando há contestação nos autos e de fixação dos 
honorários advocatícios, de acordo com o art. 26 do Código de Processo Civil. 2. Não há falar em 
jurisdição voluntária quando, na ação de modificação de visitas, há partes e contestação, com pleito 
de improcedência dos pedidos da inicial. 3. Existindo lide, se o processo terminar por desistência 
da ação, os honorários serão pagos pela parte que desistiu. 4. Recurso parcialmente conhecido e, 
nesta parte, provido.” (STJ – REsp 1.350.395 – (2012/0222030-3) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva – DJe 23.10.2015 – p. 1162)

7647 – Divórcio – suprimento judicial de consentimento – doação de bens imóveis de as-
cendentes a descendentes homologada em juízo – escritura pública – falecimento 
de um dos doadores – abertura da sucessão

“Suprimento judicial de consentimento. Ação de divórcio. Doação de bens imóveis de ascendentes 
a descendentes homologada em juízo. Escritura pública. Falecimento de um dos doadores. Abertura 
da sucessão. Transferência da propriedade dos bens. Impossibilidade jurídica do pedido. Recurso 
provido. 1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na viabilidade jurídica da pretensão deduzi-
da em juízo pela parte autora, ou seja, na existência, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, da 
providência jurisdicional buscada pela parte. 2. A despeito do disposto nos arts. 1.647 e 1.648 do 
Código Civil e da existência de acordo homologado em juízo, tratando da doação de bens imóveis 
a ascendentes, com a reserva de usufruto vitalício, tem-se que o falecimento de um dos doadores 
dá ensejo à automática transferência da propriedade dos bens aos herdeiros/donatários. 3. Logo, 
importando adiantamento de herança a doação de ascendente a descendente, com a abertura da 
sucessão, desnecessário se revela qualquer suprimento judicial para fins de concretização da escri-
tura de doação, o que impõe o provimento do recurso para julgar extinto o processo, sem resolução 
do mérito, e indeferir a petição inicial, com fulcro no art. 267, I c/c art. 295, I, parágrafo único, III 
do CPC.” (TJMG – AC 1.0261.14.006763-6/001 – 8ª C.Cív. – Relª Teresa Cristina da Cunha Peixoto 
– DJe 10.12.2015)

7648 – Herança – petição – ação anulatória de partilha – data da abertura da sucessão

“Apelação cível. Ação anulatória de partilha. Petição de herança. Súmula nº 149 do STF. Termo 
inicial. Data da abertura da sucessão. Prescrição. Ocorrência. Precedentes do STF, STJ e desta Corte 
de Justiça. Sentença extintiva mantida. 1. Na linha do preconizado pela Súmula nº 149, do STF, a 
prescrição da pretensão patrimonial do filho, cuja paternidade foi reconhecida tardiamente (senten-
ça de natureza declaratória), de receber o quinhão hereditário, conta-se a partir da data da abertura 
da sucessão. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça. 2. No caso, considerando que o óbito 
do genitor ocorreu em 10.05.1973 e que o autor nasceu em 29.11.1970, ainda que observada a 
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causa impeditiva da prescrição contida no art. 169, I, do CC/1916, incidente na hipótese, imperioso 
o reconhecimento da prescrição, porquanto o ajuizamento da presente demanda (em 24.11.2011) 
ocorreu quando ultrapassados mais de 24 anos da data em que o autor completou 16 anos, em 
que deflagrado curso do lapso prescricional. Apelação desprovida.” (TJRS – AC 70066753716 –  
8ª C.Cív. – Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl – J. 10.12.2015)

7649 – Herança vacante – usucapião – transferência ao patrimônio público – competên-
cia

“Conflito negativo de competência. Ação de usucapião. Imóvel objeto de herança vacante. Trans-
ferência ao patrimônio público. Competência. Vara de Fazenda Pública. 1. Proferida sentença na 
qual a herança da proprietária do imóvel usucapiendo foi declarada vacante, o bem transfere-se ao 
patrimônio público (CPC, art. 1.143), sendo competente para a ação de usucapião a Vara de Fazen-
da Pública. 2. Conheceu-se do conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo 
Suscitado, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (TJDFT – CNC 20150020274487 – 
(912561) – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Sérgio Rocha – DJe 18.12.2015 – p. 94)

7650 – Inventário – acordo para pagamento de um dos credores do espólio – homologa-
ção indeferida

“Inventário. Acordo para pagamento de um dos credores do espólio. Homologação indeferida. 
Existência de diversos credores do espólio, também habilitados no inventário, além de diversas 
ações contra este movidas. Insuficiência de patrimônio para satisfação das dívidas. Impossibilida-
de de se privilegiar um dos credores em detrimento dos demais já habilitados aos autos. Recurso 
desprovido.” (TJSP – AI 2167931-72.2015.8.26.0000 – Orlândia – 1ª CDPriv. – Rel. Rui Cascaldi –  
DJe 18.12.2015)

7651 – Inventário – arrolamento de bens – insurgência recursal

“Agravo regimental no agravo (art. 544 do CPC). Ação de inventário. Arrolamento de bens. Decisão 
monocrática negando seguimento ao apelo extremo. Insurgência recursal dos autores. 1. Esta Corte 
firmou entendimento no sentido de que não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão 
recorrido, quando o Tribunal a quo pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas 
nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes. 2. A ju-
risprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar 
o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados 
pela parte, razão porque não há que se falar em violação do art. 535 do CPC. Precedentes. 3. Agra-
vo regimental desprovido.” (STJ – AgRg-Ag-REsp 301.064 – (2013/0046484-2) – 4ª T. – Rel. Min. 
Marco Buzzi – DJe 22.10.2015 – p. 1553)

Comentário Editorial SÍNTESE
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de lavra deste 
signatário, que negou seguimento ao recurso especial.

O apelo extremo, a seu turno, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constitui-
ção Federal, desafia o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
assim ementado:

INVENTÁRIO – PARTILHA – Alegação de ter a inventariante sonegado bens. Ausência de 
dolo e inexistência de provas relativas à suposta ocultação. Valores pertencentes ao acervo 
hereditário que foram utilizados em benefício do espólio e dos herdeiros. Comprovação 
por meio de perícia contábil. Questão já apreciada pelo Juízo. Preclusão operada. Veículos 
alienados sem observância à ordem judicial. Inexistência de prejuízo para os herdeiros, 
desvalorização ocorre com grande rapidez. Alienação do imóvel pois se tratam de bens 
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cujo inventariado, em hasta pública, por constituir-se em bem que não admite divisão 
cômoda (CC/1916, art. 1.777 e CPC, art. 1.117, I). Admissibilidade. Exclusão da con-
denação dos apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso parcialmente 
provido.

Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem.

Nas razões do especial os recorrentes apontaram ofensa aos arts. 128 e 535, inciso II, 
ambos do Código de Processo Civil.

Sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido a respeito das alega-
ções de adiantamento da legítima não deduzido, da divergência entre os valores devidos e 
apresentados, bem assim a respeito de veículo não apresentado à partilha.

Pleiteiam o provimento do recurso especial, a fim de que seja anulado o acórdão que 
julgou os embargos de declaração.

Em juízo de admissibilidade (fl. 815, e-STJ), o Tribunal de origem negou seguimento ao 
reclamo, por entender que não restou demonstrada a vulneração aos dispositivos legais 
indicados, fato este que impede o seguimento do recurso.

Interposto o recurso de agravo, pelo qual os agravantes buscaram a reforma da decisão 
impugnada, lançando argumentações no sentido de combater o óbice acima apontado.

Parecer do Ministério Público Federal entendendo desnecessária a sua intervenção no 
feito.

Em decisão monocrática este relator negou seguimento ao recurso, pelos seguintes fun-
damentos: a) a Corte de origem abordou explicitamente as questões indicadas nas razões 
recursais, portanto não se visualizam as omissões apontadas; b) o julgador não é obrigado 
a rebater um a um os argumentos apresentados pelas partes quando tiver encontrado 
motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Daí o presente agravo regimental em que os agravantes repisam as alegações expedidas 
no recurso especial, no qual sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, a 
respeito de questões fundamentais para o julgamento do feito.

O STJ negou provimento ao agravo regimental.

O ilustre Jurista Daniel Roberto Hertel assim disciplina sobre o inventário:

“O inventário sempre foi judicial, posto que todos os interessados fossem capazes e hou-
vesse acordo quanto à divisão dos bens. Da mesma forma, a separação e o divórcio, 
ainda que existisse consenso entre os interessados, deveria ser realizado por meio da via 
judicial. Mas esse quadro foi recentemente modificado pela Lei nº 11.441/2007, já em 
vigor. A citada lei modificou os arts. 982, 983 e 1.031 do CPC, assim como acrescentou 
ao Código o artigo de nº 1.124-A.

3.2 – Inventário administrativo

O art. 982 do CPC, com a sua nova redação, dispõe que:

‘Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário ju-
dicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por 
escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.’

O dispositivo deixa claro que o inventário poderá ser judicial ou administrativo. O inven-
tário judicial queda reservado para aqueles casos em que houver testamento ou incapaz. 
Assim, havendo testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam capazes, ou havendo 
incapaz, o inventário deverá necessariamente ser realizado pela via judicial.

Mas, se todos os herdeiros forem capazes e estiverem de acordo quanto à partilha, ou 
seja, quanto à divisão, será prescindido de utilização da via judicial para realização do 
inventário. Nesse caso, o inventário poderá ser realizado pela via administrativa, por meio 
de escritura pública.

Indaga-se, inicialmente, sobre a obrigatoriedade de realização do inventário administrativo 
se todos os herdeiros forem capazes e estiverem concordes em relação à divisão. Como no 
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art. 982 do CPC foi utilizada a expressão ‘poderá’, o inventário administrativo não pode 
ser reputado obrigatório. Trata-se de uma faculdade dos interessados.
Se todos os herdeiros forem capazes e estiverem de acordo quanto à partilha, mas opta-
rem por realizar o inventário na via judicial, o procedimento a ser adotado é o de arrola-
mento sumário, delineado nos arts. 1.031 usque 1.035 do CPC. Poderão, contudo, os 
interessados optar pelo inventário administrativo.
Esse será realizado por meio de escritura pública, lavrada pelo tabelião. Nesse caso, os 
interessados deverão comparecer ao cartório e solicitar a confecção do instrumento pú-
blico, contemplando a divisão do acervo. Essa escritura, por força do art. 982, parágrafo 
único do CPC, somente será lavrada se os interessados estiverem assistidos por advogado, 
que poderá ser comum a todos os interessados. Constará do ato notarial a assinatura do 
causídico, assim como a sua qualificação. Dispõe, como feito, o art. 982, parágrafo único 
do Código:
Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interes-
sadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas, cuja 
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
A presença do advogado atende ao disposto no art. 133 da Constituição Federal, que 
esclarece ser esse indispensável à administração da justiça. Note-se que a presença do 
advogado nesse caso visa a resguardar os interesses dos envolvidos na partilha. Presume-
-se, na verdade, que as partes consultaram um profissional e que estão cientes da quota 
que lhes cabe do acervo.
A escritura pública lavrada constituirá título hábil ao registro imobiliário. Por outras pala-
vras: lavrada a escritura pública, com a respectiva presença dos advogados ou de apenas 
um – se comum a todos os interessados –, deverá ela ser registrada no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis, para o fim de ser formalizada a transferência da propriedade8
8 Registre-se que, de acordo com o princípio da Saisine, a propriedade, por uma abstra-
ção, transfere-se aos herdeiros desde o momento em que a sucessão é aberta, ou seja, 
desde o momento em que ocorre o óbito do de cujus. Reza, com efeito, o art. 1.784 do 
Código Civil o seguinte: ‘Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos her-
deiros legítimos e testamentários’.
A despeito de a lei não fazer menção a outros órgãos de registro, mencionando apenas 
o RGI, tudo indica que, havendo inclusão na escritura pública de acordo quanto a um 
determinado automóvel, o registro no órgão competente deverá ser realizado. Nesse caso, 
deverá ser feita uma interpretação extensiva do art. 982 do CPC.
Dúvidas surgirão, no inventário administrativo, em relação ao imposto de transmissão 
causa mortis, da competência dos Estados-membros da Federação. Como o legislador da 
reforma nada dispôs a respeito, deverá ser aplicada, analogicamente, a primeira parte do 
art. 1.035, § 2º, do CPC, de modo que o imposto deverá ser objeto de lançamento ad-
ministrativo, conforme dispuser a legislação tributária.” (Inventário, separação e divórcio 
pela via administrativa. Disponível em: http://online.sintese.com)

7652 – Investigação de paternidade – falecimento do pretenso filho – representação da 
mãe – aplicação do princípio pas de nullité sans

“Recurso especial. Ação de investigação de paternidade. Legitimidade ativa. Falecimento do pre-
tenso filho. Representação da mãe. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Fundamenta-
ção não impugnada. Súmula nº 283/STF. Ministério Público. Substituição processual. Falecimento 
da autora. Interesse de incapaz. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 211/STJ e 282/STF. 
Instrumento procuratório. Irregularidade afastada. 1. Discute-se a legitimidade ativa da mãe para 
propor ação de investigação de paternidade em nome próprio. 2. O Tribunal recorrido concluiu 
que a mãe do nativivo estaria funcionando como representante processual do menor e aplicou o 
princípio pas de nullité sans grief. Tal fundamento não foi atacado pelos recorrentes, atraindo, por 
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analogia, a Súmula nº 283/STF. 3. A mãe tem legitimidade ativa para propor ação de investigação 
de paternidade contra o pretenso pai de seu filho, ainda que por imprecisão técnica da exordial 
não se especifique que estaria figurando como representante processual do menor. 4. Inexiste irre-
gularidade em instrumento procuratório no qual há outorga de poderes gerais para ajuizamento de 
ações necessárias à defesa do outorgante. 5. A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessária 
a autenticação de cópia de procuração, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados 
aos autos pelas partes, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso. Precedentes. 6. Não se 
faz necessária a nomeação de curador especial da defensoria pública quando inexistir possibilida-
de de conflito de interesses entre o menor e o responsável por sua defesa. 7. Cabe ao Ministério 
Público prosseguir no polo ativo da demanda, como substituto processual, porquanto há interesse 
de incapaz no feito. 8. Recurso especial não provido.” (STJ – REsp 1.357.364 – (2012/0258230-2) –  
3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 23.11.2015 – p. 1498)

Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDA-
DE – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO AUTOR E RÉU – INOCORRÊNCIA – DIREITO 
INDISPONÍVEL – PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E ADAPTABILIDADE

De acordo com o disposto no art. 1.606 do Código Civil a ação de prova de filiação com-
pete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 
Destarte, em se tratando de menor que vem a falecer no dia subseqüente ao do nascimen-
to latente a legitimidade da genitora para ajuizar a ação. Não há que se falar em confusão 
entre autor e réu quando não se verifica que as situações jurídicas de credor e devedor 
se fundiram no mesmo sujeito de direito. Tratando-se a filiação de garantia constitucional 
decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, que visa assegurar à criança o 
direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, que pressupõe reconhecer seu 
legitimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade, não é vedada a adaptação do 
processo visando ao atendimento das peculiaridades do caso concreto.”

Os recorrentes sustentaram a ocorrência de violação dos arts. 295, II e III, 267, VI e X, 
301, X, e 462 do Código de Processo Civil e 1.606 do Código Civil sob o fundamento, em 
síntese, de que a mãe da criança não teria legitimidade para propor a presente ação de 
investigação de paternidade em nome próprio.

O STJ negou provimento ao recurso especial.

O relator assim asseverou:

“Assim, é de se concluir, diante das peculiaridades do caso em apreço, ter a mãe legi-
timidade ativa para propor ação de investigação de paternidade contra o pretenso pai 
de seu filho, ainda que por imprecisão técnica redacional da petição inicial não tenha 
esclarecido que estaria figurando como representante processual do menor, visto que é 
perfeitamente possível deduzir-se da referida peça processual que essa era a intenção da 
autora da demanda.

Rolf Madaleno, asseverando sobre a presunção na investigação de paternidade, assim 
disciplina:

“Indício e presunção não são palavras sinônimas, como bem explica Casimiro Varela, 
para muitos autores os indícios são apenas fonte de prova e não meios de prova, mas 
complementa, que o indício capta um fato que pode ter significação material ou humana, 
física ou psíquica, simples ou composta, enquanto que a presunção constitui um fato co-
nhecido, um juízo lógico do decisor que lhe permite formar convicção sobre determinada 
eficácia do indício. Sérgio Carlos Covello também aborda as diferenças entre presunção 
e indício. Resumidamente, sustenta que o indício é a base da presunção, porque é do 
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conjunto de indícios que o juiz obtém as inferências que lhe permitem presumir o fato 
indicado.

Portanto, trata-se como visto, de conceituação claramente diferenciada, onde indício e 
presunção se auxiliam, se complementam. Indício é a premissa menor e a presunção a 
premissa maior, e ambas designam a prova indireta ou artificial. De conseguinte, se é do 
resultado desta operação dedutiva que o magistrado poderá chegar à presunção indireta 
da prova e do consequente reconhecimento da paternidade ou mesmo da maternidade, 
com efeito, que jamais poderá presumir pelo único indício da oposição ou da simples 
negativa em realizar o exame, que desta omissão decorra a presunção da filiação pesqui-
sada. Primeiro, porque não pode haver tarifamento de provas, onde uma classe de prova 
possa parecer melhor do que a outra.

Aceitar prova taxada é impregnar o juiz do mais amplo arbítrio, pois fica comprometido o 
seu livre convencimento, na medida em que deve dar maior valor e avaliar com diferen-
tes pesos a prova judicial, segundo a sua pré-classificação processual. Guilherme Nucci 
informa representar um real retrocesso retornar ao defasado e inoperante mecanismo de 
avaliação da prova, que poda o juiz no raciocínio de seu livre convencimento e faz com 
que a sua imparcialidade fique corroída por obra da própria lei.

Curioso, por sinal, fica ver o decisor literalmente maneteado pela prova dentro deste 
sistema taxado, num processo onde só a perícia tem real credibilidade e é tida como sufi-
ciente para declarar uma paternidade, mesmo como consequência da recusa em realizar 
o exame.

No processo penal, não obstante prossiga a dúvida em favor do réu, eis que julga di-
reito indisponível, tangente à liberdade da pessoa, estranhamente, este mesmo direito 
indisponível, perseguido na ação investigatória, faz inverter a presunção de inocência, 
presumindo-se a paternidade pela recusa ao teste do DNA.

E, como visto, sendo pertinente a ação investigativa de paternidade a direito indisponível, 
onde estão em jogo valores humanos fundamentais, como o nome, a honra, a identidade, 
a personalidade e os vínculos familiares respeitantes às duas partes envolvidas no pro-
cesso, jamais o magistrado poderia antecipar sua decisão por simples presunção que só 
beneficia ao autor investigante. Chegou-se a um estágio de um extremado rigor processual 
contra o investigado, enquanto nenhuma rigidez probatória é imposta ao investigante, 
apenas em nome da sacramentalidade ou da divindade de qualquer perícia biológica, em 
especial para o sistema com marcadores do DNA. 1. A negação ao exame, enquanto não 
fiscalizadas as técnicas periciais, segue como lícita e adequada justificativa de oposição, 
até porque, a presunção como prova indireta jamais poderia chegar ao extremo rotineira-
mente verificado, do sopesar dos sacramentos, onde a perícia é a sublime prova, absoluta, 
e recusá-la, contrariando todas as esperanças cegamente nela confiadas, termina por 
merecer o mesmo resultado e define a paternidade pela mera presunção de culpa.

E mais grave ainda está em constatar um inconciliável paradoxo judicial, como levanta 
Cecília Grosman, pois se não existe sanção direta para quem se nega a se submeter ao 
exame pericial, não é possível sancionar indiretamente o investigado por seu gesto de 
recusa, derivando de sua resistência um resultado contrário às pretensões que sustenta.” 
(A sacralização da presunção na investigação de paternidade. Disponível em: http://www.
iobonlinejuridico.com.br>)

7653 – Menor – regulamentação de visitas – sentença homologatória

“Regulamentação de visitas. Sentença homologatória de acordo. Apelação. Descabimento. 1. Des-
cabe interposição de recurso de apelação contra decisão homologatória de acordo em ação de 
regulamentação de visitas, quando a irresignação é motivada por arrependimento e se verifica terem 
sido observadas todas as formalidades legais. 2. Inexiste interesse processual quando a sentença se 
limita a acolher a manifestação de vontade das partes. 3. Para a desconstituição de sentença homo-
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logatória é indispensável ajuizamento de ação própria, permitindo a cabal demonstração de even-
tual vício de consentimento, que evidentemente não se confunde com arrependimento. Inteligência 
dos arts. 486 e 499 do CPC. Recurso não conhecido.” (TJRS – AC 70067172064 – 7ª C.Cív. – Rel. 
Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves – J. 16.12.2015)

Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se da irresignação com a sentença que homologou acordo na ação de regulamen-
tação de visitas.

Sustentou a recorrente que concordou com a homologação do acordo por estar constran-
gida diante do juízo a quo. Alegou que o filho não tem condições de pernoitar longe da ge-
nitora e muito menos de passar 30 dias das férias de verão longe dela, por ter problemas 
de saúde. Afirmou que ele faz uso de medicamentos diariamente e, se necessário, tem que 
fazer nebulização por ter bronquite asmática. Diz que o genitor não tem condições de ficar 
com o filho, pois labora em uma distribuidora de gás durante o dia e como segurança à 
noite. Pretende seja aprazada nova audiência para que ambos de comum acordo revejam 
as visitas. Pede o provimento do recurso.

O TJRS não conheceu do recurso.

Guilherme Gonçalves Strenger, discorrendo sobre a regulamentação de visitas na nova 
legislação, assim considerou:

“O novo Código Civil, revogando o disposto no art. 15 da Lei do Divórcio, refere-se ao 
direito de visitas exclusivamente em seu art. 1.589, estabelecendo que:

‘Art. 1.589. O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los 
em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, 
bem como fiscalizar sua manutenção e educação.’

Acresceu-se ao texto legal vigente a possibilidade de os pais acordarem sobre a regula-
mentação das visitas, o que já ocorria independentemente de haver expressa referência 
neste sentido.

[...]

Outras considerações atinentes ao assunto sempre foram expostas por autores conheci-
dos, mantendo-se no mesmo escopo interpretativo, ou seja, mostrando que o direito de 
visitas e seus desdobramentos incursionam com diversas amplitudes à necessidade de 
conduzir o desfolhamento desse problema a partir de princípios comuns.

O exame da jurisprudência como os testemunhos de pessoas separadas ou de seus filhos 
mostram que o exercício do direito de visitas pode ser a ocasião de graves conflitos entre 
os pais e de retaliações para o menor. Em tais hipóteses, cada um procura afirmar seus 
direitos, mas sabidamente há pais que se desinteressam de seus filhos e não exercem o 
direito de visitas, sendo grande o número de citações como estas, segundo as estatísticas 
conhecidas.

O ‘abandono’ de um dos pais tem muitos efeitos negativos que atingem os filhos. Além 
disso, as dificuldades para aquele que não é guardião são inúmeras e devidas aos múlti-
plos impedimentos pessoais que sempre ocorrem em matéria de visitas e de hospedagem. 
As dificuldades nascidas do exercício do direito de visitas constituem um dos principais 
problemas a serem enfrentados.

Contudo, sejam quais forem as questões a enfrentar, no substrato da disciplinação de visi-
tas deve estar contido, como sempre, o interesse do menor, mas a repulsa do filho ou sua 
recusa de se prestar ao exercício desse direito não pode ser absorvida na decisão judicial, 
pois essa resistência ou aversão não constitui uma escusa legal nem um fato justificativo, 
a não ser que ocorram circunstâncias excepcionais que autorizem o atendimento dessa 
manifestação.

Por outro lado, se sabe que muitas vezes a recusa do filho se deve a incitações que rece-
bem por parte de um dos guardiões, estimulando na alma da criança sentimentos de ódio 
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ou de hostilidade em relação ao seu antigo convivente.” (Regulamentação de visitas no 
novo Código Civil. Repertório de Jurisprudência IOB, n. 06, p. 147, 2ª quinz. mar. 2003)

7654 – Pensão por morte entre viúva e companheira – comprovação de coabitação em 
regime marital e dependência econômica

“Direito civil. Processual civil, e previdenciário. Divisão de pensão por morte entre viúva e compa-
nheira. Comprovação de coabitação em regime marital e dependência econômica. Incidência dos 
arts. 226, § 3º, da CF, 1.723, do Código Civil e 27, § 2º, da LC 28/2000. Reexame necessário não 
provido. Prejudicado o recurso voluntário. Decisão por maioria de votos. 1. No caso em apreço, 
verifica-se o que o ex-segurado possuía, concomitantemente, duas companheiras e que posterior-
mente, cassou-se com uma delas, ficando esta como pensionista. 2. A companheira vem em juízo 
solicitar o recebimento da pensão. 3. A história do concubinato em nosso direito sempre foi muito 
controvertida. Por muito tempo o termo concubinato foi aplicado para as relações entre pessoas 
impedidas para o casamento e que, portanto, não poderiam constituir família. A mudança no trata-
mento jurídico-formal começou pela nova terminologia despojada daquele ranço discriminatório. 
Desse modo, a constituição Cidadã reconheceu a união estável como entidade familiar para fins 
de proteção pelo Estado (art. 226, § 3º). 4. A partir da nova ótica inaugurada pela Constituição de 
1988, vários doutrinadores têm encampado a ausência de hierarquia entre as espécies de entidades 
familiares. 5. No plano previdenciário, é amplamente majoritário o ponto de vista segundo o qual o 
companheiro supérstite faz jus à pensão por morte de ex-servidor, independente de prévia inscrição 
daquele como beneficiário, perante o órgão pagador. 6. Esse tratamento se justifica pela crônica 
discriminação sofrida pelas concubinas até há pouco tempo, que culminava na ausência de reco-
nhecimento legal ao seu direito. Por isso, quando, finalmente, a prerrogativa lhes foi franqueada, a 
falta de informação concorreu para que sua situação se mantivesse, em diversos casos, à margem 
do conhecimento das entidades previdenciárias. 7. O art. 1723 do Novo Código Civil reconhece 
a união estável como entidade familiar, reproduzindo quase que completamente o art. 1º da Lei 
nº 9.278/1996. 8. Nota-se que o mencionado artigo não estabeleceu prazo mínimo para a carac-
terização da mesma, mas fixou elementos mínimos para sua configuração e comprovação como: 
a) convivência pública; b) contínua; c) duradoura; d) com o objetivo de constituir família; e) entre 
homem e mulher. 9. As provas trazidas aos autos são suficientes à comprovação da existência e ao 
reconhecimento da convivência duradoura e pública com a apelada por mais de 30 anos, da qual 
resultou 05 filhos, todos registrados pelo ex-servidor. A apelada informa, inclusive, que quando do 
óbito do ex-segurado, este encontrava-se há 14 anos separado de fato de sua esposa. 10. Reexame 
Necessário não provido, dando-se por prejudicado o apelo voluntário. Decisão majoritária.” (TJPE 
– Ap-RN 0005075-04.2002.8.17.0001 – 2ª CDPúb. – Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães – DJe 
17.12.2015 – p. 345)

7655 – Poder familiar – ação de destituição – nulidade de citação por edital – genitora em 
lugar incerto e não sabido

“Apelação cível. Ação de destituição do poder familiar. Preliminar de nulidade de citação por 
edital. Genitora em lugar incerto e não sabido. Descumprimento pelos genitores dos deveres ine-
rentes ao poder familiar. Abandono. I – Desacolhida a preliminar, uma vez que esgotados todos 
os meios de localização da genitora, que se encontra em local incerto e não sabido, não restando 
outra alternativa, que não a citação editalícia. II – Cabível a destituição do poder familiar imposta 
aos genitores que não cumpriram com os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e nos 
arts. 227 e 229 da Constituição Federal, porquanto não apresentam condições de cuidar, proteger 
e se responsabilizar pelo filho menor de idade. Recurso desprovido.” (TJRS – AC 70067235838 –  
7ª C.Cív. – Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro – J. 16.12.2015)
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Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se de apelação interposta pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente 
a ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público aplicando medida 
de proteção para autorizar a permanência da criança com a família substituta e, conse-
quentemente, estabelecer a guarda definitiva em favor do casal guardião.

Os apelantes, por meio de sua curadora especial, argúem, preliminarmente, a nulidade 
da citação por edital, pois não foram esgotadas todas as diligências possíveis em busca 
do endereço atualizado da demandada. No mérito, alegam que é direito fundamental da 
criança ser criada no seio de sua família e que a colocação da criança em família subs-
tituta só é justificável quando o menor estiver em situação de abandono ou maus tratos, 
e após esgotamento dos meios para manutenção da criança na família biológica, natural 
ou extensa. 

Pedem, por isso, o provimento do apelo, com a desconstituição da sentença, pela nulidade 
da citação editalícia ou a reforma da sentença.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do apelo, o Ministério Público manifes-
ta-se pelo desprovimento do recurso.

Registre-se, por fim, que foi cumprido o comando estabelecido pelos arts. 549, 551 e 
552 do CPC.

O TJRS negou provimento ao recurso.

Paulo Roberto de Figueiredo Dantas, em estudo elaborado sobre o poder familiar, assim 
elucida quanto à questão da suspensão do poder familiar:

“O art. 1.637 do Código Civil de 2002 prevê a possibilidade de suspensão do poder 
familiar. Eis sua redação:

‘Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o 
Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e 
seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.

Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe 
condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos 
de prisão.’

Ao contrário do que se dá com a extinção do poder familiar, a suspensão desse implica tão 
somente na momentânea impossibilidade de exercício do poder familiar, por um ou ambos 
os pais, total ou parcialmente. A suspensão poderá ser revista a qualquer tempo, quando 
cessarem os motivos que lhe deram causa.

Nos termos do art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a suspensão, da mesma 
forma que se dá com a perda do poder familiar, somente poderá ser decretada por decisão 
judicial, em procedimento contraditório em que seja assegurada ao réu a ampla defesa.

Da leitura do art. 1.637, em sua parte final, pode-se depreender facilmente que a suspen-
são somente deve ser decretada em última hipótese, quando outra medida não puder ser 
adotada pelo juiz, para defesa do menor. Deve-se dar prevalência, sempre que possível, à 
convivência familiar, amparada pela própria Constituição.

Contudo, para a aplicação da sanção, não é preciso que ocorra uma reiteração dos atos 
previstos no artigo. Basta que o juiz, no caso concreto, entenda que o fato foi grave o su-
ficiente e que possa ocorrer novamente, para que a suspensão seja decretada.” (O poder 
familiar no direito brasileiro vigente. Juris SÍNTESE, nº 58, mar./abr. 2006)

A ilustre Jurista Maria Helena Diniz, ao comentar sobre a destituição do poder familiar, 
que estava previsto no art. 395, II, do Código Civil de 1916 e atualmente está disposto 
no art. 1.638 do novo Código Civil, assim nos elucida:

“A destituição do poder familiar é uma sanção mais grave do que a suspensão, operando-
-se por sentença judicial (Lei nº 8.069/1990, art. 148, parágrafo único, b) se o juiz (RF 
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155:224) se convencer de que houve uma das causas que a justificam, abrangendo, 
por ser medida imperativa, toda a prole e não somente um filho ou alguns filhos. A ação 
judicial, com esse fim, é promovida (Lei nº 8.069/1990, art. 24) pelo outro cônjuge; por 
um parente do menor; por ele mesmo, se púbere; pela pessoa a quem se confiou sua 
guarda ou pelo Ministério Público (RT 169:650). A perda do poder familiar, em regra, é 
permanente, embora o seu exercício possa ser restabelecido, se provada a regeneração 
do genitor ou se desaparecida a causa que a determinou, mediante processo judicial de 
caráter contencioso, depois de transcorridos 5 anos a contar da imposição da penalidade.

Segundo o art. 1.638 do Código Civil, será destituído do poder familiar, por ato judicial, 
o pai ou a mãe que:

[...]

2. Deixar o filho em abandono (RT 271:320, 507:104, 528:110; Ciência Jurídica 
73:106), privando-o de condições imprescindíveis a sua subsistência, saúde e instru-
ção obrigatória, ainda que, eventualmente, em virtude de falta, ação ou omissão (Lei  
nº 8.069/1990, arts. 4º, 7º, 22, 23, 53, 55, 87, III e IV, 98, II, e 130). [...]” (Curso de 
direito civil brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 451-452)

7656 – Sentença de interdição – incapacidade anterior – prova – atestado médico

“Processual civil. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Sentença de interdição. Incapa-
cidade anterior. Necessita de prova. Atestado médico. Não prova incapacidade. Parceria pecuária. 
Rito sumário. Cláusulas contratuais. Súmula nº 5/STJ. Preclusão da prova. Fundamento não atacado 
na apelação. Súmula nº 283/STF. 1. A decisão de interdição, conquanto seja sempre posterior ao 
fato que causou a incapacidade, só faz prova da impossibilidade do interditado praticar por si atos 
da vida civil após ser proferida, sendo necessária a prova da incapacidade em momento anterior, 
como forma de resguardar aqueles que se relacionaram com o interditado. 2. O atestado médico 
não faz prova da incapacidade e deve ser analisado pelo julgador para identificar se há condições 
da prática de atos da vida civil por aquele que está com a saúde fragilizada. 3. O Tribunal de origem 
entendeu que se tratava de parceria agrícola e, com isso, aplicou o rito sumário. Rever as cláusulas 
contratuais para afastar esse contrato típico importaria afronta à Súmula nº 5/STJ. 4. ‘É inadmissí-
vel o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento 
suficiente e o recurso não abrange todos eles’ (Súmula nº 283/STF). 5. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (STJ – AgRg-Ag-REsp 23.336 – (2011/0156089-3) – 4ª T. – Relª Min. Maria Isabel 
Gallotti – DJe 18.12.2015 – p. 3477)

7657 – Sentença estrangeira contestada – ação de alimentos – citação não realizada por 
meio de carta rogatória – invalidade – homologação indeferida

“Sentença estrangeira contestada. Ação de alimentos. Santo Tirso. Portugal. Parte requerida residen-
te no Brasil. Citação não realizada por meio de carta rogatória. Invalidade. Homologação indeferi-
da. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, para homologação de 
sentença estrangeira proferida em processo que tramitou contra pessoa residente no Brasil, revela-se 
imprescindível que a citação tenha sido por meio de carta rogatória, o que não ocorreu no presente 
caso. Precedentes: SEC 8.396/EX, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, Julgado em 
19.11.2014, DJe 11.12.2014; AgRg-SEC 8.800/EX, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte 
Especial, Julgado em 19.03.2014, DJe 08.04.2014; SEC 8.720/EX, Relª Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Corte Especial, Julgado em 19.03.2014, DJe 26.03.2014; SEC 8639/EX, Relator o Ministro 
Castro Meira, DJe de 02.05.2013; SEC 7193/EX, Relator o Ministro Felix Fischer, DJe de 10.05.2012. 
2. Pedido de homologação indeferido.” (STJ – SEC 13.532 – (2015/0073627-3) – C.Esp. – Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques – DJe 18.12.2015 – p. 3015)
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7658 – Sentença estrangeira contestada – ação de regulação das responsabilidades pa-
rentais, alimentos e guarda – Portugal – tradução juramentada – dispensabilidade

“Sentença estrangeira contestada. Ação de regulação das responsabilidades parentais, alimentos 
e guarda. Portugal. Tradução juramentada. Dispensabilidade. Convenção de Nova York e Lei de 
Alimentos. Legitimidade ativa do Ministério Público Federal. Instituição intermediária. Tradução 
juramentada e chancela consular. Dispensa. Trânsito em julgado. Comprovação. Requisitos preen-
chidos. Competência concorrente. Homologação deferida. 1. Nos termos dos arts. 216-D e 216-F 
do Regimento Interno do STJ e do art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: haver sido proferida 
por autoridade competente; terem as partes sido citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; 
ter transitado em julgado; estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por 
tradutor oficial ou juramentado no Brasil; não ofender a soberania ou ordem pública. No presente 
caso, os requisitos encontram-se cumpridos. Saliento apenas que inexiste necessidade da sentença 
estar acompanhada de tradução oficial ou juramentada no Brasil, já que se trata de sentença profe-
rida em Portugal, cujo idioma praticado é o português. Precedentes: SEC 5.590/EX, Rel. Min. Castro 
Meira, Corte Especial, Julgado em 09.06.2011, DJe 28.06.2011; SE 4595/PT, Rel. Min. Cesar Rocha. 
2. Além disso, a pretensão foi articulada pela Procuradoria-Geral da República, na qualidade de 
Instituição Intermediária, nos termos do art. 2º da Convenção de Nova York sobre Prestação de Ali-
mentos no Estrangeiro promulgada pelo Decreto nº 56.826/1965, bem como da Lei nº 5.478/1965, 
que dispõe sobre a ação de alimentos no Brasil. Dessa forma, justifica-se a aplicação da Convenção 
de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro à espécie, bem como a legitimidade 
ativa da Procuradoria-Geral da República para requerer a homologação da sentença estrangeira, tal 
como prevista no art. 26 da Lei nº 5.478/1965. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de 
que a exigência da tradução da sentença estrangeira por meio de tradutor oficial ou juramentado no 
Brasil deve ser mitigada quando o pedido de homologação tiver sido encaminhado pela via diplo-
mática, como ocorrido no presente caso. 4. ‘É dispensada a chancela consular na sentença aliení-
gena no caso de prestação de alimentos, por força da atuação do Ministério Público Federal, como 
autoridade intermediária na transmissão oficial dos documentos, nos termos da Convenção sobre 
Prestação de Alimentos no Estrangeiro (Decreto nº 56.826, de 02.12.1965), conforme reconhecido 
pela jurisprudência do STF: SE 3016, Rel. Min. Décio Miranda, Tribunal Pleno, publicado no DJ 
em 17.12.1982, p. 13.202 e no Ementário v. 1280-01, p. 148’ (SEC 7.173/EX, Rel. Min. Humberto 
Martins, Corte Especial, DJe 19.08.2013). 5. ‘Segundo o sistema processual adotado em nosso País 
em tema de competência internacional (CPC, arts. 88 a 90), não é exclusiva, mas concorrente com 
a estrangeira, a competência da Justiça brasileira para, entre outras, a ação de divórcio, de alimentos 
ou de regime de guarda de filhos, e mesmo a partilha de bens que não sejam bens situados no Bra-
sil. Isso significa que “a ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem 
obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas” 
(CPC, art. 90) e vice-versa’ (SEC 4.127/EX, Relª Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Ac. Min. Teori Albino 
Zavascki, Corte Especial, Julgado em 29.08.2012, DJe 27.09.2012). 6. Pedido de homologação de-
ferido.” (STJ – SEC 13.818 – (2015/0118332-4) – C.Esp. – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJe 
18.12.2015 – p. 3016)

7659 – Sentença estrangeira contestada – arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro – ofensa à ordem pública – ausência

“Processual civil. Sentença estrangeira contestada. Arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro. Arts. 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. Requisitos. Cumprimento. Ofensa à ordem 
pública. Ausência. 1. Nos termos dos arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-
leiro e arts. 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, atual-
mente, disciplinam o procedimento de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos 
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indispensáveis ao deferimento da homologação, os seguintes: (i) instrução da petição inicial com o 
original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, de-
vidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade 
consular brasileira; (ii) haver sido a sentença proferida por autoridade competente; (iii) terem as par-
tes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; (iv) ter a sentença transi-
tado em julgado; (v) não ofender ‘a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública’.  
2. Constam dos autos os documentos necessários ao deferimento do pedido, além de o conteúdo do 
título não ofender ‘a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública’ nem tampouco 
os bons costumes. 3. As questões relativas à revisão dos valores fixados em razão da atual condição 
econômica do requerido desbordam do mero juízo de delibação, relacionando-se ao cumprimento 
da sentença e a eventual interesse processual na revisão do valor dos alimentos, não cabendo ao 
Superior Tribunal de Justiça o exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos 
limites, verificar eventual ofensa à ordem pública e à soberania nacional, o que não é o caso. 4. Não 
ofende o art. 89, I, do CPC nem o art. 12, § 1º, da LINDB, a sentença estrangeira que, ao decretar o 
divórcio, homologa acordo celebrado pelos ex-cônjuges quanto à partilha de bens imóveis situados 
no Brasil. 5. Sentença estrangeira homologada.” (STJ – SEC 9.877 – (2013/0296475-6) – C.Esp. – 
Rel. Min. Benedito Gonçalves – DJe 18.12.2015 – p. 3010)

Comentário Editorial SÍNTESE
Trata-se de requerimento de homologação de sentença de divórcio consensual proferida 
pela Corte Suprema do Estado de Connecticut, Estados Unidos da América.

A requerente afirma que “contraiu matrimônio com o Requerido em 24.05.1991 na Co-
marca de Jaraguá, Estado de Goiás, conforme anexa Certidão de Casamento” e que “[e]
m razão de foro íntimo, Requerente e Requerido se divorciaram em 04.12.2006, data 
da sentença proferida na Comarca de Danbury, Corte Suprema do Estado de Connecticut, 
Estados Unidos da América, conforme ratificado pelo Consulado Brasileiro em Nova Ior-
que em 14.05.2009”.

O requerido foi citado e apresentou contestação alegando, em resumo:

a) que “a sentença da qual a Requerente pleiteia a homologação, traz situação claramente 
desvantajosa ao Requerido, impondo obrigações que este não tem condições de cumprir, 
tais como obrigação de arcar com 100% das mensalidades do plano de saúde, 100% das 
despesas médicas não reembolsáveis, e além de 100% das despesas com anuidade da 
escola dos filhos, impondo inclusive a escola em que os filhos devem ser matriculados”;

b) que “tais obrigações impostas pelas Leis Norte Americanas, vão de afronto a legislação 
pátria, vez que em nosso ordenamento jurídico a obrigação no que tange a saúde educa-
ção dos filhos menores, é de responsabilidade de ambos os pais e não só de um deles, 
ademais ainda há se observar que tão somente se obriga o pagamento destas despesas ao 
alimentante, desde que a rede pública não o forneça, ao contrário da Lei Norte Americana, 
indo de confronto à legislação Brasileira, atentando assim, contra a Soberania Nacional”;

c) que houve mudança na situação financeira do requerido, impossibilitando-o de arcar 
com todas aquelas obrigações;

d) que as obrigações contidas no título exequendo prejudicam seu próprio sustento, tendo 
em vista “que o Requerido tem uma renda mensal de R$ 5.280,63(cinco mil duzentos 
e oitenta reais e sessenta e três centavos)” e “a pensão estabelecida alcança aproxima-
damente os86,5% da renda do Contestante, restando apenas o valor aproximado de R$ 
713,34 (setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), isto fora as obrigações antes 
descritas de pagamento de100% das despesas com educação saúde e outros”;

e) que “a presente sentença vai de confronto com a lei pátria vez que contempla divisão de 
imóveis situados neste país, conforme normatiza o § 1º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro”.
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Ao final, requer:

O indeferimento da Homologação da sentença apresentada, pelos fundamentos acima 
explanados; subsidiariamente caso Vossa Excelência entenda por deferir a homologação, 
requer que mesma seja tão somente no que tange a dissolução do vinculo conjugal, ex-
cluindo da homologação o que tange sobre partilha, guarda e alimentos.

O STJ deferiu o pedido de homologação da sentença estrangeira, afirmando que foram 
observados os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito, mormente em razão 
de o conteúdo do título não ofender “a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou 
ordem pública” nem tampouco os bons costumes, consoante a dicção do art. 17 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e arts. 216-C, 216-D e 216-F do Regimento 
Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Em estudo de José Russo sobre a homologação de sentença estrangeira, vemos:

“Vimos a forma como pode acontecer o divórcio de casal cujo matrimônio ocorreu em 
território brasileiro.

De outra parte, o Poder Judiciário pátrio por diversas vezes é provocado no sentido de 
promover a homologação de sentença estrangeira de divórcio, a fim de que esta adquira 
eficácia no Brasil.

Nenhuma outra palavra poderia trazer maiores esclarecimentos ao assunto do que a lição 
magistral do consagrado Mestre J. C. Barbosa Moreira: 

‘Na homologação de sentença estrangeira, o modelo que se tem em vista é a sentença 
de igual conteúdo que porventura fosse proferida pela Justiça brasileira. O modelo, por si 
só, seria apto a produzir, no território nacional, os efeitos próprios. A sentença estrangeira 
não: a lei considera-a “capaz de adquirir eficácia” no país, mas subordina tal aquisição 
a um ato formal de reconhecimento, praticado por órgão judiciário nacional. Esse ato, no 
sistema pátrio, é precisamente a homologação.

Com o ato formal de reconhecimento, a sentença estrangeira passa a surtir, no território 
nacional, efeitos iguais aos que surtiria uma sentença brasileira de igual conteúdo. Isso 
não quer dizer, porém, que, para tornar admissível a homologação, seja necessário que 
no Brasil se pudesse efetivamente obter, acerca da matéria decidida no outro Estado, 
sentença de igual conteúdo, ou até qualquer sentença: a espécie talvez escape, em ter-
mos absolutos, à cognição da nossa Justiça. O modelo, a que a homologação assimila a 
sentença estrangeira, é concebido in abstracto, sendo irrelevante a indagação quer sobre 
a coincidência entre o respectivo conteúdo e o de alguma sentença que in concreto se 
houvesse de proferir no território nacional, quer sobre a possibilidade mesma de proferir-
-se aqui tal sentença.

O ato formal de reconhecimento (homologação, conforme a técnica do direito brasileiro) 
é acontecimento futuro e incerto a que a lei subordina a eficácia, no território nacional, 
da sentença estrangeira. Por isso, costuma a doutrina atribuir-lhe a função de verdadeira 
condição legal (condicio iuris).’ (Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, p. 68)

O mandamento do art. 483 do Código de Processo Civil é de fundamental importância na 
elucidação da matéria. Vejamos:

‘Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão 
depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o regimento interno do Su-
premo Tribunal Federal.’

Neste dispositivo, existem dois pontos a merecer reflexão. O que se deve entender por 
‘sentença’ e por ‘tribunal estrangeiro’?

Preleciona Sérgio Lauria Tucci (Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 68, p. 3), citando En-
rico Tulio Liebman, que, entendida no seu significado etimológico, sentença definitiva ou 
sentença final do procedimento de primeiro grau é aquela que define o juízo, concluindo-o 
e exaurindo-o na instância em que foi proferida.
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Não deve ser levada em consideração a forma de que a sentença se revista no orde-
namento estrangeiro. A significação maior reside no fato de que a decisão preencha as 
características de sentença no direito processual brasileiro.

O Código de Processo Civil de 1973 não distingue as sentenças declaratórias, constituti-
vas, condenatórias e mandamentais. A sentença estrangeira não necessariamente deverá 
comportar execução forçada no ordenamento pátrio. Embora o art. 483 do CPC mencione 
‘eficácia’, isso não significa efeito executório.

Outra distinção a ser posta em destaque é a referência feita pelo Código à ‘sentença pro-
ferida por tribunal estrangeiro’.

Não obstante o art. 163 do nosso Estatuto Civil de Ritos registrar que ‘recebe a denomi-
nação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais’, o art. 483 consigna ‘sentença’ e 
‘tribunais’ em sentido amplo, pois a sentença tanto faz ser proferida pelo juiz monocrático 
como pelos colegiados dos tribunais.

Desfaz qualquer dúvida em derredor da expressão ‘tribunais estrangeiros’ inserida no  
art. 483 do CPC o entendimento de J. C. Barbosa Moreira no sentido de que essa expres-
são abrange todos os órgãos judiciais, singular ou colegiado, de grau inferior ou superior 
de jurisdição.

O mestre vai mais além quando afirma que por ‘tribunais estrangeiros’ o CPC quer indicar 
também órgãos integrantes de outro poder que não o Judiciário, desde que estejam inves-
tidos de funções judicantes.

Em seu magnífico trabalho doutrinário, o Professor paranaense Negi Calixto (Homologação 
de sentença estrangeira de divórcio. Família e Casamento – Doutrina e Jurisprudência, 
p. 501-515) acrescenta em apenso uma coletânea de decisões judiciais elaborada por 
Francisco José Cahali e Yussef Said Cahali, em que consta: ‘Sentença de divórcio amigá-
vel proferida por Tribunal Administrativo dinamarquês – Homologabilidade’, vazada nos 
seguintes termos:

‘A matéria que impõe reflexão é a referente ao fato de a sentença dinamarquesa haver sido 
proferida na instância administrativa e não na jurisdicional propriamente dita.

Será ofensiva da ordem pública?

Relevante na questão é a competência, prevista na lex fori, da autoridade administrativa 
para resolver questão jurídica.

Se o Direito dinamarquês admite que autoridade administrativa julgue divórcio amigável, 
e o faz pela consideração de que tal divórcio, por sua natureza, é pertinente à jurisdição 
voluntária, a decisão julgadora do caso tem eficácia idêntica à que se confere à sentença 
jurisdicional e pode ser homologada no Brasil.

O assunto foi amplamente versado pelo Professor Haroldo Valladão quando emitiu parecer, 
em 05.12.1932, sobre o ser homologável um decreto régio de divórcio proferido pelo Rei 
da Dinamarca, parecer que sustentou a tese da homologabilidade no caso de tal divórcio. 
Suas razões foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Homologação de SE 
912, da Dinamarca (Arq. Jud. 29/248). Veja-se o texto do mencionado parecer na conhe-
cida obra de Valladão’ (Estudos de direito internacional privado, 1947, Rio de Janeiro, 
p. 499 e ss.).

Note-se que a Lei nº 221, de 20.11.1894, e a primitiva Introdução ao Código Civil 
brasileiro admitiam a homologação de sentenças proferidas por tribunais estrangeiros, 
e que o vigorante Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 210, permite a 
homologação de sentenças estrangeiras.

Parece claro que o legislador do Regimento Interno foi atento ao caso dinamarquês indi-
cado anteriormente, pois há sentenças que, proferidas por autoridades administrativas, 
resolvem questões jurídicas e são homologáveis no Brasil. Naturalmente por isso foi que o 
legislador do Regimento Interno desta Corte preferiu expressar que homologável no Brasil 
é a sentença estrangeira e não a sentença de tribunal estrangeiro.
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Destaco no acórdão que julgou a SE 912 a seguinte fundamentação, aplicável ao caso 
vertente (Arq. Jud. 29/256): ‘A primeira dúvida se origina nas expressões de que usa 
o legislador nos dois textos básicos de nosso direito, pelos quais se regula a execução 
no Brasil das sentenças estrangeiras: o art. 12, § 4º, da Lei nº 221, de 1894, e o  
art. 16 da Introdução do CC (no 1º – Cartas de Sentença dos Tribunais Estrangeiros; no 
2º – Sentença dos Tribunais Estrangeiros)’. A meu ver, mesmo interpretadas em seu puro 
sentido gramatical, técnico, tais expressões não excluem nem as decisões dos Tribunais 
administrativos, quando resolvam sobre direitos privados (porque são, na essência, ver-
dadeiras sentenças), nem as decisões de juízes singulares ou autoridades administrativas 
que singularmente deliberem e julguem (porque, em sentido genérico, todo o lugar onde 
se julga, singular ou coletivamente, é um ‘tribunal’, vocábulo que, por metonímia, aplica-
-se também ao Magistrado que aí julga), como não exclui, tampouco, os atos de jurisdição 
graciosa (porque, além de revestirem muitas vezes a forma de sentenças, são atribuídos, 
normalmente, a quem tenha função judiciária e, outras vezes, são verdadeiras decisões 
sobre direitos privados litigiosos, declarados e definidos por acordo das partes nos termos 
da lei [sentenças, na essência]). Se da interpretação puramente gramatical subirmos, 
como convém, à indagação da ‘razão da lei’, como o mais seguro meio de se conhecer 
o pensamento do legislador, toda a dúvida se desvanece; porquanto, exigindo, para se-
rem exequíveis no Brasil, a homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, das sentenças 
estrangeiras, teve a lei por intuito resguardar nossa soberania e a ordem pública interna 
contra os julgados que as possam violar; e é manifesto que nem a uma, nem a outra, 
interessa o modo como os outros Estados soberanos organizam suas jurisdições e as 
distribuem em competência, e bem assim o modo como atribuem aos diversos poderes 
do Estado as funções de sua soberania: legislativas, executivas e judiciárias. Com a am-
plitude que lhe damos, interpreta os textos de nossa legislação, que ora se estudam, Ma-
chado Villela, na passagem transcrita no parecer de Haroldo Valladão. Vem, finalmente, 
a propósito, ponderar que o Código Bustamante [...] prescreve, em seu art. 435, que: ‘As 
resoluções em atos de jurisdição voluntária, em matéria cível, procedente de um Estado 
contratante, serão aceitas pelos demais, se reunirem as condições exigidas por este Códi-
go para a eficácia dos documentos outorgados em país estrangeiro, e procederem de juiz 
ou tribunal competente, e terão, por conseguinte, eficácia extraterritorial’. Não é de crer 
que o aceitasse o Brasil, assim em termos tão amplos, sem reserva alguma, se tal preceito 
estivesse em contradição com as normas fundamentais sobre a execução das sentenças 
estrangeiras, vigentes, em geral, no País. Especialmente quanto à exequibilidade em toda 
a parte das decisões sobre divórcio e separação de corpos e de bens, pronunciadas nos 
países escandinavos por decreto real, nos casos em que a legislação desses países as per-
mitem, ficou exaustivamente demonstrado no parecer do Dr. curador à lide, que é ponto 
pacífico na doutrina e na jurisprudência dos povos cultos, e resulta de cláusula expressa 
(art. 7º, 2ª alínea) da Convenção de Haia, de 12.07.1902, sobre os conflitos de leis e 
de jurisdições em matéria de divórcio e de separação de corpos, que não vigora entre nós 
como lei, mas cuja autoridade doutrinal é muito grande.’ (Supremo Tribunal Federal, SE 
2.703, 14.12.1979; RTJ 97:64)

Assim, resultou esclarecido que a expressão ‘tribunais estrangeiros’ deve ser interpretada 
como abrangente de todos os órgãos judiciais, inclusive de outro poder, desde que funcio-
nem na condição de verdadeiros tribunais, como tivemos, na nossa literatura jurídica, o 
exemplo da decisão do Tribunal Administrativo dinamarquês sobre divórcio amigável, de-
vidamente homologada pelo STF.” (Sentença estrangeira de divórcio – Homologabilidade. 
Juris SÍNTESE, Porto Alegre: IOB Thomson, jul./ago, 2005, 54 CD-Rom)

7660 – Sentença estrangeira contestada – requisitos – cumprimento

“Processual civil. Sentença estrangeira contestada. Arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro. Arts. 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. Requisitos. Cumprimento. 1. Nos termos 
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dos arts. 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e arts. 216-C, 216-D e 216-F 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, disciplinam o procedimento 
de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos indispensáveis ao deferimento da 
homologação, os seguintes: (i) instrução da petição inicial com o original ou cópia autenticada da 
decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis; (ii) haver sido a sentença proferida 
por autoridade competente; (iii) terem as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente 
verificado a revelia; (iv) ter a sentença transitado em julgado; (v) não ofender ‘a soberania, a dig-
nidade da pessoa humana e/ou ordem pública’. 2. Constam dos autos os documentos necessários 
ao deferimento do pedido, além de o conteúdo do título não ofender ‘a soberania, a dignidade da 
pessoa humana e/ou ordem pública’ nem tampouco os bons costumes. 3. Falta de tentativa prévia 
de acordo entre as partes junto ao Ministério Público Federal não é óbice à homologação da sen-
tença estrangeira. As questões relativas à revisão dos valores fixados e à impossibilidade de adim-
plemento integral dos alimentos vencidos devem ser levadas, oportunamente, ao juiz de primeiro 
grau competente para a execução e para a revisão do valor dos alimentos. 4. Não cabe ao Superior 
Tribunal de Justiça o exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos limites, 
verificar eventual ofensa à ordem pública e à soberania nacional, o que não é o caso. 5. Uma vez 
homologada na integralidade a sentença estrangeira, passa a ser exequível no Brasil a integralida-
de do título que ela consubstancia, ou seja, tanto os alimentos já vencidos quanto os vincendos.  
6. Sentença estrangeira homologada.” (STJ – SEC 11.432 – (2014/0296012-6) – C.Esp. – Rel. Min. 
Benedito Gonçalves – DJe 18.12.2015 – p. 3011)

7661 – Sobrepartilha – pretensão de partilhar quotas sociais da sociedade de advogados 
então pertencentes ao varão – possibilidade de divisão do conteúdo econômico 
da participação societária

“Recurso especial. Ação de sobrepartilha. Pretensão de partilhar quotas sociais da sociedade de 
advogados então pertencentes ao varão. Possibilidade de divisão do conteúdo econômico da parti-
cipação societária (não se lhe conferindo o direito à dissolução compulsória da sociedade, para tal 
propósito). Recurso especial provido. 1. A partir do modo pelo qual a atividade profissional intelec-
tual é desenvolvida – com ou sem organização de fatores de produção – será possível identificar o 
empresário individual ou sociedade empresarial; ou o profissional intelectual ou sociedade unipro-
fissional. De se ressaltar, ainda, que, para a definição da natureza da sociedade, se empresarial ou 
simples, o atual Código Civil apenas aparta-se desse critério (desenvolvimento de atividade econô-
mica própria de empresário) nos casos expressos em lei, ou em se tratando de sociedade por ações 
e cooperativa, hipóteses em que necessariamente serão empresária e simples, respectivamente.  
1.1 Especificamente em relação às sociedades de advogados, que naturalmente possuem por objeto 
a exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, estas são concebidas 
como sociedade simples por expressa determinação legal, independente da forma que como ve-
nham a se organizar (inclusive, com estrutura complexa). 2. Para os efeitos perseguidos na presente 
ação (partilha das quotas sociais), afigura-se despiciendo perquirir a natureza da sociedade, se em-
presarial ou simples, notadamente porque, as quotas sociais – comuns às sociedades simples e às 
empresariais que não as de ações – são dotadas de expressão econômica, não se confundem com 
o objeto social, tampouco podem ser equiparadas a proventos, salários ou honorários, tal como 
impropriamente procedeu à instância precedente. Esclareça-se, no ponto, que a distinção quanto 
à natureza da sociedade, se empresarial ou simples, somente teria relevância se a pretensão de 
partilha da demandante estivesse indevidamente direcionada a bens incorpóreos, como a clientela 
e seu correlato valor econômico e fundo de comércio, elementos típicos de sociedade empresária, 
espécie da qual a sociedade de advogados, por expressa vedação legal, não se insere. 3. Ante a ine-
gável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de 
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seu titular, estas podem, eventualmente, ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem 
como de divisão em virtude de separação/divórcio ou falecimento do sócio. 3.1 In casu, afigura-se 
incontroverso que a aquisição das quotas sociais da sociedade de advogados pelo recorrido deu-se 
na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão universal. Desse modo, se 
a obtenção da participação societária decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns 
dos então consortes, sua divisão entre os cônjuges, por ocasião de sua separação, é medida de 
justiça e consonante com a Lei de regência. 3.2 Naturalmente, há que se preservar o caráter perso-
nalíssimo dessas sociedades, obstando-se a atribuição da qualidade de sócio a terceiros que, nessa 
condição, não detenham com o demais a denominada affectio societatis. Inexistindo, todavia, outro 
modo de se proceder à quitação do débito ou de implementar o direito à meação ou à sucessão, 
o direito destes terceiros (credor pessoal do sócio, ex-cônjuge e herdeiros) são efetivados por meio 
de mecanismos legais (dissolução da sociedade, participação nos lucros, etc.) a fim de amealhar 
o valor correspondente à participação societária. 4. Oportuno assinalar que o atual Código Civil, 
ao disciplinar a partilha das quotas sociais em razão do falecimento do cônjuge ou da decretação 
da separação judicial ou do divórcio, apenas explicitou a repercussão jurídica de tais fatos, que 
naturalmente já era admitida pela ordem civil anterior. E, o fazendo, tratou das sociedades simples, 
de modo a tornar evidente o direito dos herdeiros e do cônjuge do sócio em relação à participação 
societária deste e, com o notável mérito de impedir que promovam de imediato e compulsoriamen-
te a dissolução da sociedade, conferiu-lhes o direito de concorrer à divisão periódica dos lucros.  
5. Recurso especial provido, para, reconhecendo, em tese, o direito da cônjuge, casada em comu-
nhão universal de bens, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de ad-
vogados então pertencentes ao seu ex-marido (não se lhe conferindo, todavia, o direito à dissolução 
compulsória da sociedade), determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento das ques-
tões remanescentes veiculadas no recurso de apelação.” (STJ – REsp 1.531.288 – (2015/0102858-8) 
– 3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 17.12.2015)

7662 – União estável – ação de dissolução – alimentos provisórios – ex-companheira

“Agravo de instrumento. Ação de dissolução de união estável. Alimentos provisórios. Ex-companheira. Pre-
tensão liminar. Descabimento. Para concessão de alimentos provisórios, ainda que em nível de cognição 
sumária, é indispensável a demonstração de que a alimentanda não é auto-suficiente no seu sustento, bem 
como acerca das possibilidades do alimentante. Necessária, ainda, dilação probatória, a fim de propiciar 
plena análise dos fatos. Alimentos provisórios à neta menor que permaneceu sob a guarda da companhei-
ra. Possibilidade de fixação. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJRS – AI 70067299883 – 
7ª C.Cív. – Rel. Des. Jorge Luís Dall’Agnol – J. 16.12.2015)

7663 – União estável – ação de reconhecimento e dissolução – prova – ausência

“Apelação cível. Direito civil. Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 
Prova. Ausência. Mero namoro. Não se reconhece a união estável quando ausentes os requisitos 
da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família. Ale-
gada união que não se reveste dos requisitos estatuídos no art. 1.723 do Código Civil. Recurso 
desprovido.” (TJRS – AC 70067410688 – 7ª C.Cív. – Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro – 
 J. 16.12.2015)

7664 – União estável – não comprovação – relacionamento paralelo ao casamento – con-
cubinato espúrio – impedimento

“Apelações cíveis. Direito de família. União estável. Não comprovação. Relacionamento paralelo 
ao casamento. Concubinato espúrio. Impedimento. Art. 1.521 do Código Civil. Pensão por morte. 
Divisão entre esposa e concubina. Impossibilidade. Lei nº 4.517/1984. Benefício para a compa-
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nheira, apenas quando não haja impedimento matrimonial. Pedido de repasse de quota de pensão 
por morte para mãe concubina em virtude de cessação de dependência da filha. Impossibilidade. 
Extinção da quota com a maioridade. Sentença reformada. Recursos conhecidos e providos. De-
cisão unânime.” (TJAL – Ap 0082703-76.2008.8.02.0001 – Rel. Des. Domingos de Araújo Lima 
Neto – DJe 10.12.2015 – p. 88)

7665 – União estável – pensão por morte – prejudicialidade externa

“Apelação. Pensão por morte. União estável. Prejudicialidade externa. Suspensão do julgamento. 
1. Pendência de ação de reconhecimento e declaratória de existência de concubinato e sociedade 
affectio maritalis. Prejudicialidade externa que recomenda a suspensão do processo. 2. No mérito, 
entretanto, improcederia a demanda diante da ausência de comprovação temporal de convivên-
cia marital. Reconhecimento de concubinato impuro, sem a figura da exclusividade de convivên-
cia. Recurso provido para o fim de suspender o julgamento, nos termos do art. 265, inciso IV, a, 
do CPC.” (TJSP – Ap 0002332-92.2011.8.26.0053 – São Paulo – 2ª C.Ext.DPub. – Rel. Nogueira  
Diefenthaler – DJe 11.12.2015)

7666 – União estável c/c partilha de bens – reconhecimento – alimentos provisórios e 
bloqueio de bens – antecipação dos efeitos da tutela

“Agravo regimental no agravo em recurso especial. Reconhecimento de união estável c/c partilha de 
bens. Alimentos provisórios e bloqueio de bens. Antecipação dos efeitos da tutela. Pedido indeferido. 
Reversão da decisão. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 7/STJ. Violação do art. 535 do CPC. 
Inexistência. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva 
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende 
cabível à hipótese. 2. A verificação dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de ante-
cipação dos efeitos da tutela demanda o reexame de matéria fática, o que não é cabível no âmbito do 
recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg-Ag-REsp 726.480 
– (2015/0138557-4) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 22.10.2015 – p. 1521)

7667 – União estável homoafetiva c/c partilha – ação de reconhecimento e dissolução

“Apelação cível. Família e processual civil. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável 
homoafetiva c/c partilha. ‘Aluguel’. Parcial procedência na origem. Retido da ré (1). Admissibilida-
de. Necessidade de reiteração na fase recursal. Não conhecimento. Ausente pedido expresso nas 
razões recursais, o não conhecimento do agravo retido interposto pela ré é medida que se impõe 
(art. 523, § 1º, CPC). Apelo da autora (2). Partilha. Cursos de método científico fisioterapêutico. 
Desenvolvimento e ‘comercialização’. Esforço comum. Fonte de renda imaterial. Partilha inviável. 
Resolução. Perdas e danos. Balizas. Liquidação de sentença. Diante da demonstração do esforço 
despendido pela autora no desenvolvimento e na ‘comercialização’ do método científico idealiza-
do pela ré, e tendo em vista a inviabilidade da partilha da fonte de renda imaterial, deve-se, pena 
de enriquecimento indevido, converter a meação da parte em perdas e danos, a serem apurados 
em liquidação, observadas as balizas delineadas (3). Mancomunhão. Imóvel. ‘Alugueres’. Inviabi-
lidade, de regra. Dissolução e partilha não efetivados. Desacolhimento. ‘Inviável o arbitramento 
de alugueres contra o cônjuge que mantém a posse exclusiva do imóvel do casal, enquanto não 
efetivada a partilha dos bens, porque persiste a sua mancomunhão e não o seu condomínio’ (TJSC, 
AC 2014.002157-1, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, J. 05.02.2015) (4). Sucumbência. Inversão. 
Provido o recurso para acolher grande parte dos pedidos da inicial e improvido o pedido da recon-
venção, invertem-se os ônus sucumbenciais a fim de que a ré suporte as custas processuais e os 
honorários advocatícios. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSC – AC 2013.090983-2 – Rel. 
Des. Henry Petry Junior – DJe 16.12.2015)



Clipping Jurídico
Em caso de separação, guarda compartilhada protege melhor interesse da criança

A guarda compartilhada garante melhor o interesse da criança, em caso de separação 
dos pais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a ser aplicado no 
julgamento de casos relativos à disputa sobre a guarda dos filhos. As diversas decisões 
da Corte sobre o tema foram disponibilizadas pela Pesquisa Pronta, ferramenta on-line 
disponibilizada no site do STJ para facilitar o trabalho de quem deseja conhecer o en-
tendimento dos ministros em julgamentos semelhantes. O tema prevalência do interesse 
do menor na guarda compartilhada apresenta 12 acórdãos, decisões já tomadas por um 
colegiado de ministros do Tribunal. “A guarda compartilhada busca a plena proteção 
do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da 
organização social atual, que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais 
definidas pelo gênero dos pais”, salientou um dos acórdãos. Para o STJ, a guarda com-
partilhada é “o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, 
mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para 
que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, o ideal psicológico de duplo 
referencial”. No entendimento da Corte, apesar de a separação ou divórcio coincidir 
com um distanciamento dos pais, a aplicação da guarda compartilhada dever ser vista 
como regra, “mesmo na hipótese de ausência de consenso” entre o casal. De acordo 
com os ministros do STJ, a imposição das atribuições de cada um dos pais e o período 
de convivência da criança, quando não houver consenso, são medidas extremas, mas 
necessárias à implementação da guarda compartilhada. “A custódia física conjunta é o 
ideal a ser buscado na fixação da guarda compartilhada, porque a implementação que-
bra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que 
é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência 
de fontes bifrontais de exercício do poder familiar”, referiu um acórdão. Para o STJ, a 
decisão judicial pela guarda compartilhada deve observar diversas circunstâncias que 
envolvem pais e filho, como a localização das residências, capacidade financeira de 
cada um, disponibilidade de tempo e rotina da criança. (Conteúdo extraído do site do 
Superior Tribunal de Justiça)

Paternidade: pensão alimentícia é devida a partir da citação no processo, indepen-
dente da maioridade civil

Reconhecida a paternidade, o genitor tem a obrigação de prestar alimentos ao menor 
desde a sua citação no processo, até que o filho complete a maioridade. Isso porque os 
alimentos são devidos por presunção legal, não sendo necessária a comprovação da 
necessidade desses. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) garantiu a um rapaz o recebimento de pensão alimentícia desde a citação 
no processo até a data em que ele completou a maioridade, no valor de meio salário-
-mínimo por mês. A ação de investigação de paternidade é proposta pela criança – re-
presentada por sua mãe – contra o suposto pai que se nega a reconhecer a criança de 
forma amigável. Uma vez provada a filiação, o pai será obrigado, por um juiz, a registrar 
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e a cumprir todos os deveres relacionados à paternidade como, por exemplo, pensão 
alimentícia e herança. A ação foi proposta quando o rapaz ainda era menor (13 anos). 
Entretanto, o suposto pai faleceu no decurso da ação, o que levou os avós paternos e os 
sucessores do falecido a participarem da demanda. Assim, o processo durou cerca de 12 
anos, o que fez o menor alcançar a maioridade civil em 2005, cabendo a ele a prova da 
necessidade dos alimentos, que não foi feita. A justiça gaúcha reconheceu a paternidade, 
por presunção, mas não fixou a obrigação alimentar devido à maioridade. Para o tribunal 
estadual, o rapaz é capaz e apto para desenvolver atividade laboral, sendo, inclusive, 
graduado em educação física, o que demonstra a desnecessidade do recebimento dos 
alimentos. No STJ, a defesa do rapaz pediu a fixação da pensão alimentícia, retroativa à 
data de citação até a conclusão do seu curso de graduação ou, alternativamente, que a 
extinção da obrigação de alimentar se dê com a maioridade civil. O relator do recurso, 
Ministro Villas Bôas Cueva, destacou que a jurisprudência do STJ é no sentido de não ser 
automática a exoneração em decorrência da maioridade do alimentando. Há de se veri-
ficar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual 
desnecessidade do alimentado. No caso, os alimentos provisórios não foram fixados, a 
princípio, ante a insuficiência de prova quanto à alegada paternidade, e, depois, porque 
o trâmite processual, aumentado ante o falecimento do pretenso pai e a negativa de rea-
lização do DNA pelos demais familiares, assim não o permitiu. Segundo o ministro, só o 
fato da maioridade do filho, quando da propositura de ação de investigação de paterni-
dade, não afasta a orientação consolidada pela Súmula nº 277 do STJ, no sentido de que, 
“julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da 
citação”. (Conteúdo extraído do site do Superior Tribunal de Justiça)

Sobrepartilha: é possível pedir nova divisão quando se descobre a existência de bens 
depois da separação

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão que garantiu a 
uma mulher a sobrepartilha de ativos financeiros, ocultados pelo ex-marido à época do 
divórcio. O colegiado entendeu que não poderia mudar a decisão da Justiça mineira, 
pois ficou comprovado que a mulher não tinha conhecimento das finanças do casal e 
que os investimentos feitos pelo ex-marido não foram divididos entre os dois quando 
eles se separaram. “Não intenciona a autora a rescisão ou anulação da partilha já homo-
logada desde 2003, mas integrar ao patrimônio do casal, para posterior divisão, o que 
deixou de ser arrolado à época do acordo de separação”, afirmou o relator do recurso, 
Ministro Villas Bôas Cueva. A sobrepartilha é utilizada em caso de desconhecimento de 
uma das partes a respeito de determinado bem no momento da partilha, seja por má-fé 
da outra parte ou porque esse bem estava em lugar distante de onde o casal se separou. 
A sobrepartilha é utilizada especificamente nas ações de divórcio, nos casos em que a 
separação e a divisão dos bens do casal já foram devidamente concluídas, mas a mulher 
ou o homem descobrem depois que a outra parte possuía bens que não foram postos 
na partilha. Então é necessária a abertura de nova divisão, para que seja incluído o que 
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ficou de fora. Há um prazo para se entrar na Justiça pedindo sobrepartilha. Com o novo 
Código Civil (2002), esse prazo é de 10 anos. No antigo CC (1916), era de 20 anos. A 
sobrepartilha, atualmente, é utilizada de maneira diferente da prevista em lei, sendo 
muitas vezes empregada para ocultar, propositalmente, determinado bem que o casal 
não tenha interesse em partilhar no momento do divórcio e divisão de bens, seja por 
motivos econômicos, seja por motivos estratégicos. A ex-mulher entrou na Justiça com 
a ação de sobrepartilha alegando que soube depois da separação judicial do casal e da 
partilha dos bens que o ex-marido havia escondido dela contas bancárias, aplicações e 
ações à época em que acertaram a divisão de bens apresentada na separação judicial. 
A sentença determinou a partilha dos valores descritos no pedido inicial. A decisão foi 
mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. “Havendo a parte autora (ex-mulher) 
logrado comprovar a existência de ativos financeiros sonegados na constância do casa-
mento, merece confirmação o decisum que julga procedente o pleito de sobrepartilha”, 
decidiu o TJ. No STJ, a defesa do ex-marido pediu que a decisão da Justiça de Minas 
fosse mudada, alegando que a ex-mulher tinha conhecimento da existência dos ativos 
financeiros à época da partilha e que ela teria ficado com a maior parte do patrimônio 
do casal. (Conteúdo extraído do site do Superior Tribunal de Justiça)

Abandono afetivo: ministros recomendam cautela no julgamento

Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça recomendaram muita 
prudência aos Magistrados de todo o País quando forem julgar casos de abandono afeti-
vo. O alerta foi dado ao analisarem o recurso especial com o qual uma filha tentou, junto 
ao tribunal, receber indenização do pai, porque considera que ele não cumpriu a obriga-
ção paterna de cuidado e de afeto, o que caracteriza o abandono afetivo. Ela buscava a 
compensação econômica alegando ter sofrido danos morais com a situação. Ao negarem 
o recurso, os ministros alertaram para a complexidade das relações familiares e que o 
reconhecimento do dano moral por abandono afetivo é uma situação excepcionalíssima, 
por isso é preciso prudência do julgador na análise dos requisitos necessários à responsa-
bilidade civil. Para os ministros, é preciso evitar que o Poder Judiciário seja transformado 
numa indústria indenizatória. A criança nasceu de um relacionamento extraconjugal, e 
alegou que só foi registrada pelo pai aos 10 anos de idade, após entrar na Justiça com 
uma ação de reconhecimento de paternidade. No recurso ao STJ, ela alegou receber 
tratamento desigual em relação aos filhos do casamento do pai e que ele raramente a vi-
sitava. Segundo ela, “o desprezo pela sua existência lhe causou dor e sofrimento”, além 
de problemas como baixa autoestima, depressão, fraco desempenho escolar e transtorno 
de déficit de atenção. O pai contestou as alegações. Disse que, até a filha completar 
10 anos de idade, não sabia que era seu pai. Em sua defesa, ele garantiu nunca ter se 
recusado a fazer o teste de DNA e que, após o resultado, fez acordo na Justiça para o 
pagamento de pensão alimentícia e passou a ter contato com a filha. Para o homem, a 
indenização só seria cabível se fosse comprovado que ele nunca quis reconhecer que 
é o pai da menina, e, na opinião dele, isso nunca aconteceu. O relator, Ministro Moura 
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Ribeiro, reconheceu que a doutrina especializada, com base nos princípios da dignidade 
da pessoa humana, da afetividade e da proteção integral da criança e do adolescente, 
é quase unânime no sentido de reconhecer que a ausência do dever legal de manter a 
convivência familiar pode causar danos a ponto de comprometer o desenvolvimento 
pleno e saudável do filho, razão pela qual o pai omisso deve indenizar o mal causa-
do. Ele destacou, entretanto, a ausência de lei no Brasil sobre o tema. “Não há legisla-
ção específica no nosso ordenamento jurídico tratando do tema abandono afetivo, mas 
existe uma movimentação concreta nesse sentido. Recentemente, especificamente aos 
02.10.2015, o Projeto de Lei do Senado Federal nº 700, de 2007, que propõe alteração 
na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), após oito anos de tramita-
ção, foi aprovado por aquela Casa Legislativa, e agora seguiu para apreciação da Câmara 
do Deputados”, disse Moura Ribeiro. Caso a proposta seja alterada, explicou o ministro, 
o abandono afetivo passará realmente a ser previsto em lei, mas, até lá, “recomenda-se 
que deve haver uma análise responsável e prudente dos requisitos autorizadores da res-
ponsabilidade civil nos casos de abandono afetivo, fazendo-se necessário examinar as 
circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar se houve a quebra do dever jurídico 
de convivência familiar”. Ou seja, é preciso provar que a conduta do pai trouxe reais 
prejuízos à formação do indivíduo. No caso apreciado, apesar de o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), responsável pela apreciação das provas, reco-
nhecer que o ideal seria um contato maior entre pai e filha, a conclusão do colegiado foi 
de que a filha não conseguiu comprovar a relação entre a conduta do pai e os danos por 
ela alegados. “Esses elementos, de fato, demonstram que o recorrido poderia ter falhado 
em alguns deveres inerentes à paternidade responsável. No entanto, não se pode afirmar 
que houve um abandono completo da filha ou desprezo por ela. Ele não descumpriu 
totalmente seu dever de cuidado, pois existia algum contato e aproximação afetiva entre 
eles, e ela recebe dele auxílio material que lhe proporciona acesso à educação e saúde”, 
disse Moura Ribeiro. O relator também destacou a ausência de um laudo psicossocial 
que, em sua opinião, seria uma prova técnica indispensável de que realmente houve 
omissão do pai e que isso provocou abalos psicológicos à filha (nexo de casualidade). Os 
relatórios médicos e escolares apresentados, segundo o ministro, em nenhum momento 
associaram os alegados distúrbios emocionais da criança à ausência da figura paterna. 
“Atento aos elementos constantes dos autos e à orientação jurisprudencial desta Corte, 
não vislumbro a configuração de nexo causal entre o alegado dano psicológico sofrido 
pela recorrente com a suposta ausência do dever de cuidado do recorrido, pois não hou-
ve a demonstração desse liame, e o dano, sozinho, não causa a responsabilidade civil”, 
concluiu o ministro. (Conteúdo extraído do site do Superior Tribunal de Justiça)

Herança: STJ assegura a viúvo direito de receber bens da esposa

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que viúvo pode rece-
ber bens do patrimônio da esposa recebidos por ela com um dispositivo legal chamado 
cláusula de incomunicabilidade. A discussão girava em torno de uma cláusula do testa-
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mento deixado pelos pais da mulher, que já haviam falecido. A ação, cuja relatora é a 
Ministra Maria Isabel Gallotti, tratava da disputa entre o marido e os chamados herdeiros 
colaterais, representados por tios e primos da falecida. Os bens haviam sido adquiridos 
pela mulher por meio de testamento de seus pais com cláusula de incomunicabilidade, 
que impede que esses bens sejam incorporados ao patrimônio do esposo. Para a relatora, 
ao impor a cláusula, o pai garantiu que os bens deixados à filha não fossem destinados 
ao marido depois que ela morresse. No entanto, a ministra destacou que, “se o indivíduo 
recebeu por doação ou testamento bem imóvel com a referida cláusula, sua morte não 
impede que seu herdeiro receba o mesmo bem”. O art. 1.829 do Código Civil enumera 
a ordem de sucessão na hora da partilha dos bens. O dispositivo aponta, nos incisos I 
e II, que o cônjuge também é herdeiro e terá os mesmos direitos de filhos e netos (des-
cendentes) e pais e avós (ascendentes). Se não houver esses dois tipos de parentes, o 
cônjuge herda sozinho os bens deixados por quem morreu, conforme determina o inciso 
III. Somente no inciso IV é que são contemplados os chamados herdeiros colaterais. Essa 
ordem de sucessão não pode ser alterada, mesmo que o patrimônio deixado por quem 
faleceu tenha sido gravado antes por cláusula de incomunicabilidade. A cláusula perde 
o efeito quando morre a pessoa que recebeu a herança com essa restrição. (Conteúdo 
extraído do site do Superior Tribunal de Justiça)

Negada indenização em caso de gravidez após vasectomia

A 10ª Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre negou ressarcimento a mulher que 
engravidou depois da vasectomia realizada pelo então companheiro em uma clínica de 
Porto Alegre. Ela ajuizou ação postulando ressarcimento pelas despesas com o procedi-
mento e pelos valores que deixou de ganhar em razão do fechamento de sua estética, em 
decorrência do abalo sofrido. A filha gerada também constou como autora no processo. 
A vasectomia foi realizada na clínica Vasec em julho de 2010. Os autores foram informa-
dos dos cuidados necessários posteriormente, como o exame de “espermograma”, que 
aponta ou não a ausência de espermatozoides no corpo humano. Entretanto, em abril 
de 2011, ocorreu a gestação. A mulher narrou que a gravidez inesperada resultou no 
encerramento das atividades da estética de sua propriedade, além de grande abalo à sua 
vida. O então companheiro não acompanhou o início da gravidez, voltando a entrar em 
contato somente depois de três meses, quando relatou que fez outro exame apontando 
a ausência de espermatozoides, afastando-se até confirmar a paternidade por meio de 
exame de DNA. Na Comarca de Porto Alegre, o Juiz de Direito Sandro Silva Sanchotene 
julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora apelou reiterando que sofreu inú-
meros abalos emocionais, resultando no término do relacionamento e no nascimento 
prematuro da filha. O relator da apelação, Desembargador Túlio Martins, entendeu não 
haver provas de que o médico tenha agido de forma imprudente, imperita ou negligente. 
Segundo o Magistrado, há entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência de que 
o serviço prestado pelo médico é uma obrigação de meio e não de resultado. Assim, o 
médico deve utilizar toda a técnica disponível para a realização do procedimento. No 
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caso da vasectomia, observou, não há como garantir o sucesso da cirurgia, pois há pos-
sibilidade de falha, segundo a literatura médica. Além disso, foram constatadas provas 
consistentes acerca do alerta efetuado pelo profissional sobre a necessidade do exame 
de espermograma, observando-se o decurso de três meses, mais 25 ejaculações depois 
da vasectomia, para a confirmação da esterilização. A observação constou do Termo de 
Autorização e Consentimento, assinado no dia da realização. Ainda, comprovado que as 
25 ejaculações foram realizadas em menor tempo, não sendo respeitados os três meses 
indicados porque o então companheiro da apelante queria ficar pronto o mais rápido 
possível. A prova é categórica ao concluir que o procedimento realizado foi satisfatório, 
eis que o insucesso da vasectomia decorreu do descumprimento, pelo companheiro da 
autora, das instruções fornecidas pela clínica, concluiu o relator. Os Desembargadores 
Marcelo Cezar Müller e Jorge Alberto Schreiner Pestana acompanharam o voto do rela-
tor, negando a solicitação. O processo já transitou em julgado, não havendo mais pos-
sibilidade de interposição de recursos. (Conteúdo extraído do site do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul)
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