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CONSULTA Nº 65/2014 – CAOP Cível  
OBJETO: Direito Civil - Paternidade Registral x Paternidade Biológica – 

Alteração no Registro de Nascimento – Anuência de Todos os 

Interessados – Mudança de Estado da Pessoa – Questão de Filiação - 

Necessidade de Processo Contencioso – Mérito - Entendimento 

Jurisprudencial – Pedido formulado pela Filha – Viabilidade de 

Substituição da Filiação – Ressalva Quanto à Possibilidade de 

Reconhecimento da Paternidade Biológica Sem Prejuízo da Paternidade 

Registral. 

INTERESSADO: DR. BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO, D. 

PROMOTOR DE JUSTIÇA EM ATUAÇÃO NA 2ª PROMOTORIA DA 

COMARCA DE IVAIPORÃ. 

 
 
CONSULTA N. 65/2014: 
 
 
1. Cuida-se de consulta formulada em 08 de outubro de 

2014, via e-mail, pelo Dr. Bruno Monteiro de Castro Brandão, d. 

Promotor de Justiça em atuação na 2ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Ivaiporã, a respeito da possibilidade de substituição da 
paternidade registral pela paternidade biológica na certidão de 
nascimento de uma adolescente de 15 (quinze) anos de idade, 
registrada após o parto em nome do então companheiro da mãe, o 
qual, dois anos mais tarde, rompeu o vínculo de união estável com 
a genitora da incapaz. 
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Relatou o consulente que a criança passou a conviver 

com o pai biológico a partir dos 09 (nove) anos de idade, com quem 

construiu laços afetivos, bem como que todos os envolvidos (mãe, filha, 

pai registral e pai biológico) têm interesse na alteração no registro de 

nascimento da adolescente. 

 

Para tanto, apresentaram exame de DNA comprobatório 

da paternidade biológica. 

 

Diante dessas circunstâncias, questionou o d. Promotor 
de Justiça acerca da viabilidade da alteração pretendida por meio 
de acordo formalizado pelos interessados. 

 

É o que cumpria relatar. Passam-se às considerações. 

 

2. O tema dos registros públicos de nascimento 

contraditórios à verdade biológica já foi estudado por este Centro de 

Apoio na Consulta de n° 13/20131, encaminhada ao Dr. Ricardo Basso, 

d. Promotor de Justiça na época em atuação na Comarca de 

Congonhinhas, na qual se apresentou o resultado de pesquisa 

jurisprudencial apontando para a existência de entendimento 
majoritário no sentido de que, por ocasião da análise de situação 
ambígua no registro de nascimento, não se deve utilizar o princípio 
da anterioridade dos registros públicos ou o critério da verdade 
biológica – ou seja, o descompasso de um registro de nascimento 
com a realidade biológica não o torna necessariamente nulo. 

                                                
1 Disponível na página eletrônica deste Centro de Apoio no seguinte endereço: < 
http://www.civel.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_congonhinhas_duplicidade_regi
stro_nascimento.pdf> 
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Isso porque o registro do nascimento é o documento 

que assegura ao indivíduo o exercício do direito à identidade, fixando a 

sua condição jurídica de cidadão perante a sociedade e, portanto, no 

que toca à filiação, deve espelhar a verdade socialmente construída, 

ainda que com base no afeto. 

 

Partindo dessa compreensão contemporânea do Direito 

de Família, e no contexto das ações negatórias de paternidade, 
firmou-se jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, seguida 
por alguns tribunais estaduais, que considera adequada e até 
mesmo necessária a manutenção do nome do pai registral na 
certidão de nascimento, devido à inexistência de vício de 
consentimento e sempre que ficar comprovado o vínculo 
socioafetivo. 

 

Entendeu-se que a manifestação voluntária do pai 

registral no ato do reconhecimento da filiação, livre de coação ou de 

indução a erro, deve predominar, mesmo diante da inexistência de 

vínculo biológico. 
 
Justificou-se a ingerência do Poder Judiciário na 

necessidade de proteção dos direitos do filho, garantindo a estabilidade 

das relações jurídicas e dos pilares da construção da personalidade da 

prole. 
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2.1. A pretexto do estudo efetuado para responder ao 

questionamento do consulente, bem como por ser medida de cautela 

frente à dinâmica das reflexões jurídicas, a pesquisa foi atualizada. 

 

Observou-se que o entendimento foi reproduzido diversas 

vezes no âmbito do STJ. Citam-se julgados do Tribunal da Cidadania e 

um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO 
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO 
DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE 
CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTS. 

1.604 e 1.609 do Código Civil. 1. Ação negatória de 

paternidade, ajuizada em 14.08.2006. Recurso especial 

concluso ao Gabinete em 14.06.2013. 2. Discussão relativa à 

nulidade do registro de nascimento em razão de vício de 

consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo 

genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 
1.609 do CC-02 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 diploma 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. Mesmo que não tenha ficado demonstrada a 
construção de qualquer vínculo de afetividade entre as 
partes, no decorrer de mais de 50 anos, a dúvida que o 
recorrente confessa que sempre existiu, mesmo antes da 
criança da nascer, de que ele era seu filho, já é suficiente 
para afastar a ocorrência do vício de consentimento - erro - 
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no momento do registro voluntário. 6. No entendimento 

desta Corte, para que haja efetiva possibilidade de anulação do 

registro de nascimento, é necessária prova robusta no 
sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, 
que tenha sido coagido a tanto. 7. Recurso especial 

desprovido. (STJ 1.433.470 - RS, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA 

TURMA). (Grifou-se). 

 

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 demonstração da ausência de vínculo 

genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 

1.609 do CC-02 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 diploma 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. 
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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 Nº 1.383.408 - RS, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA 

TURMA). (Grifou-se). 

 

Direito civil. Família. Criança e Adolescente. Recurso 
especial. Ação negatória de paternidade c.c. declaratória de 
nulidade de registro civil. Interesse maior da criança. 
Ausência de vício de consentimento. Improcedência do 
pedido. - O assentamento no registro civil a expressar o 

vínculo de filiação em sociedade, nunca foi colocado tão à 

prova como no momento atual, em que, por meio de um preciso 

e implacável exame de laboratório, pode-se destruir verdades 

construídas e conquistadas com afeto. - Se por um lado 

predomina o sentimento de busca da verdade real, no sentido 

de propiciar meios adequados ao investigante para que tenha 

assegurado um direito que lhe é imanente, por outro, reina a 

curiosidade, a dúvida, a oportunidade, ou até mesmo o 

oportunismo, para que se veja o ser humano – tão falho por 

muitas vezes – livre das amarras não só de um relacionamento 

fracassado, como também das obrigações decorrentes da sua 

dissolução. Existem, pois, ex-cônjuges e ex-companheiros; não 

podem existir, contudo, ex-pais. - O reconhecimento 
espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito 
quando demonstrado vício de consentimento, isto é, para 
que haja possibilidade de anulação do registro de 
nascimento de menor cuja paternidade foi reconhecida, é 
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necessária prova robusta no sentido de que o “pai registral” 
foi de fato, por exemplo, induzido a erro, ou ainda, que 
tenha sido coagido a tanto. - Tendo em mente a salvaguarda 

dos interesses dos pequenos, verifica-se que a ambivalência 

presente nas recusas de paternidade são particularmente 

mutilantes para a identidade das crianças, o que impõe ao 

julgador substancial desvelo no exame das peculiaridades de 

cada processo, no sentido de tornar, o quanto for possível, 

perenes os vínculos e alicerces na vida em desenvolvimento. - A 
fragilidade e a fluidez dos relacionamentos entre os adultos 
não deve perpassar as relações entre pais e filhos, as quais 
precisam ser perpetuadas e solidificadas. Em contraponto à 

instabilidade dos vínculos advindos das uniões matrimoniais, 

estáveis ou concubinárias, os laços de filiação devem estar 

fortemente assegurados, com vistas no interesse maior da 

criança, que não deve ser vítima de mais um fenômeno 

comportamental do mundo adulto. Recurso especial conhecido 

e provido. (STJ 1.003.628 - DF, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2008, T3 - TERCEIRA 

TURMA). (Grifou-se). 

 

APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - NASCIMENTO - REGISTRO 
CIVIL - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - 
SIMULAÇÃO - FALSIDADE - PATERNIDADE BIOLÓGICA - 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - ADOÇÃO - DEVIDO 

PROCESSO - VÍNCULO AFETIVO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS - 

PATERNIDADE SOCIAL - ASSISTÊNCIA MATERIAL - 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA - PATERNIDADE RESPONSÁVEL - "ADOÇÃO À 

BRASILEIRA": CONSEQUÊNCIAS PERSISTENTES. 1. É nulo o 
ato de reconhecimento de filiação alheia como própria, se 
dolosamente simulada a declaração de paternidade. 2. 

Embora nulo o negócio jurídico simulado, o que se 
dissimulou subsiste se válido no conteúdo e na forma. 3. 
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Processo e sentença proferida em ação de adoção são requisitos 

formais de validade do ato de registro da paternidade 

socioafetiva. 4. O afeto é elemento de consolidação da 
relação parental, mas sua ausência não a descaracteriza. 5. 
Só a extinção do vínculo afetivo entre pais e filhos não os 
exime das obrigações e direitos legais derivados do 
poder/dever familiar. 6. Ainda que não haja afeto, subsiste 
a relação de parentalidade social, fundada nos princípios 
constitucionais da dignidade humana e da paternidade 
responsável, orientados à preservação da família. 7. O 
dever de prestação de alimentos é expressão da 
paternidade social de que se investe aquele que 
voluntariamente reconheceu como próprio filho de outrem, 
ainda que ao arrepio do devido processo ("adoção à 
brasileira"). V. V.P. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 
PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO 
CONFESSADO PELOS LITIGANTES. DEMONSTRAÇÃO 
INEQUÍVOCA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
SOCIOAFETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I - Sabendo-se 

que o registro público goza de presunção "juris tantum" de 

veracidade, sua desconstituição é perfeitamente possível. II - 

Comprovada a inserção da paternidade no assentamento civil 

mediante alegação de falso (inveracidade da declaração do 

perfilhante), justificável a relativização da irrevogabilidade do 

reconhecimento preconizada no art. 1.610 do CCB/2002, como 

autorizam os arts. 1.604 e 1.608, ambos também do 

CCB/2002. III - Se as partes não controvertem quanto à 
inexistência da paternidade biológica e se revelado 
inequivocamente nos autos a inexistência da paternidade 
socioafetiva, inexorável concluir que o assentamento civil 
que a estampa não prestigia a verdade real, o que 
suficiente a seu desfazimento. (TJ-MG - AC: 

10362100016314001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de 
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Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014). (Grifou-se). 

 

Com base nos precedentes transcritos acima, pode-se 
afirmar, em resumo, que fração destacada da jurisprudência do STJ 
não permite a mudança leviana da ascendência atribuída à pessoa 
natural por ocasião do nascimento, impondo-se a demonstração de 
vício de consentimento e a observação da inexistência de vínculo 
socioafetivo nas ações negatórias de paternidade que visem à 
supressão da filiação registral. 

 

2.1. Sob outro prisma, na averiguação de jurisprudência 

realizada por este Centro de Apoio, também se observou que há 
tratamento distinto da questão pelo próprio STJ quando o pedido 
de mudança de estado de filho é por este formulado. 

 

No julgamento do REsp n° 11.67993/RS, em 

18/12/2012, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, da Quarta 

Turma do STJ, fez-se a ressalva de que o clamor à filiação socioafetiva 

com o fito de assegurar a manutenção da paternidade registral, 

efetuado em diversos casos debatidos pelo Tribunal da Cidadania, 

ocorre em contextos de ação negatória de paternidade, na qual se busca 

precipuamente proteger os direitos dos filhos, consoante assinalado 

anteriormente neste estudo. 

 

Todavia, explica o Min. Relator que nos casos em que é 
o próprio filho – maior interessado na composição dos seus 
vínculos de filiação – quem reivindica, por meio do Poder 
Judiciário, a mudança no arranjo formal de filiação indicada no 



 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

10 
 

assento de nascimento, sobretudo nas hipóteses de “adoção à 
brasileira”, deve-se ter cautela na aplicação do entendimento da 
jurisprudência do STJ, pois nessa situação peculiar é admissível a 
anulação do registro original para o reconhecimento da filiação 
biológica, muito embora, para tanto, ocorra um desprestígio do 
liame socioafetivo com os pais registrais. Cita-se: 

 
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE E MATERNIDADE 
AJUIZADA PELA FILHA. OCORRÊNCIA DA CHAMADA 
"ADOÇÃO À BRASILEIRA". ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS 

CIVIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO BIOLÓGICA. NÃO 

OCORRÊNCIA. PATERNIDADE E MATERNIDADE 

RECONHECIDOS. 1. A tese segundo a qual a paternidade 
socioafetiva sempre prevalece sobre a biológica deve ser 
analisada com bastante ponderação, e depende sempre do 
exame do caso concreto. É que, em diversos precedentes 
desta Corte, a prevalência da paternidade socioafetiva 
sobre a biológica foi proclamada em um contexto de ação 
negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral (ou por 
terceiros), situação bem diversa da que ocorre quando o 
filho registral é quem busca sua paternidade biológica, 
sobretudo no cenário da chamada "adoção à brasileira". 2. 
De fato, é de prevalecer a paternidade socioafetiva sobre a 
biológica para garantir direitos aos filhos, na esteira do 
princípio do melhor interesse da prole, sem que, 
necessariamente, a assertiva seja verdadeira quando é o 
filho que busca a paternidade biológica em detrimento da 
socioafetiva. No caso de ser o filho - o maior interessado na 
manutenção do vínculo civil resultante do liame 
socioafetivo - quem vindica estado contrário ao que consta 
no registro civil, socorre-lhe a existência de "erro ou 
falsidade" (art. 1.604 do CC/02) para os quais não 
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contribuiu. Afastar a possibilidade de o filho pleitear o 
reconhecimento da paternidade biológica, no caso de 
"adoção à brasileira", significa impor-lhe que se conforme 
com essa situação criada à sua revelia e à margem da lei. 3. 
A paternidade biológica gera, necessariamente, uma 
responsabilidade não evanescente e que não se desfaz com 
a prática ilícita da chamada "adoção à brasileira", 
independentemente da nobreza dos desígnios que a 
motivaram. E, do mesmo modo, a filiação socioafetiva 
desenvolvida com os pais registrais não afasta os direitos 
da filha resultantes da filiação biológica, não podendo, no 
caso, haver equiparação entre a adoção regular e a 
chamada "adoção à brasileira". 4. Recurso especial provido 
para julgar procedente o pedido deduzido pela autora 
relativamente ao reconhecimento da paternidade e 
maternidade, com todos os consectários legais, 
determinando-se também a anulação do registro de 
nascimento para que figurem os réus como pais da 
requerente. (REsp 1167993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

15/03/2013). (Grifou-se). 

 

 Guiada pelo precedente supracitado, a Terceira Turma 

do STJ decidiu de forma semelhante no julgamento do REsp n° 

1256025/RS, veja-se: 
 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO 
COMPROVADO. "ADOÇÃO À BRASILEIRA". PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO 
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA 
BUSCADA PELA FILHA REGISTRAL. 1. Nas demandas sobre 
filiação, não se pode estabelecer regra absoluta que 
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recomende, invariavelmente, a prevalência da paternidade 
socioafetiva sobre a biológica. É preciso levar em 
consideração quem postula o reconhecimento ou a 
negativa da paternidade, bem como as circunstâncias 
fáticas de cada caso. 2. No contexto da chamada "adoção à 
brasileira", quando é o filho quem busca a paternidade 
biológica, não se lhe pode negar esse direito com 
fundamento na filiação socioafetiva desenvolvida com o pai 
registral, sobretudo quando este não contesta o pedido. 3. 

Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1256025/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/10/2013, DJe 19/03/2014). (Grifou-se). 
 

No acervo dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do 

Rio Grande do Sul também há julgados que autorizaram a substituição 

da filiação registral pela filiação biológica em ações de investigação de 

paternidade c/c retificação de registro civil propostas pelos filhos, 

mesmo sendo observado que o pai registral possuía vínculo socioafetivo 

com a prole: 

 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - MENOR 

- LEGITIMIDADE ATIVA - DIREITO PERSONALÍSSIMO E 

INDISPONÍVEL - EXAME DE DNA - SOCIOAFETIVIDADE COM 
O PAI REGISTRAL E COM O BIOLÓGICO - PATERNIDADE 
CONFERIDA AO PAI QUE REÚNE OS VÍNCULOS BIOLÓGIO 
E SOCIOAFETIVO - SENTENÇA MANTIDA. A criança e o 

adolescente, nos termos do art. 27, do ECA, têm o direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível de requerer o 

reconhecimento de sua paternidade, portanto, a existência de 

pai registral não impede a propositura de ação de investigação 

de paternidade. Consoante orientação do STJ, a ação de 
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investigação de paternidade e de nulidade de registro pode ser 

julgada procedente ainda que tenha sido construída uma 

relação socioafetiva entre o filho e o pai registral. No caso em 

análise, deve ser mantida a sentença que conferiu a 

paternidade ao pai que reúne os vínculos biológico e 

socioafetivo, em detrimento do pai que possui apenas a 

socioafetividade. (...) M.E.R.S., representada pela mãe S.L.R., 

ajuizou ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil em desfavor de R.I.S.. Alegou que a sua mãe 

manteve relacionamento íntimo com S.L.R. e com J.B. em 

período anterior à gravidez da qual decorreu seu nascimento; 

que quando do seu nascimento sua mãe e R.I.S. a registraram. 

Assegurou que, contudo, quatro meses após seu nascimento 

teve que se submeter a um exame de sangue, onde descobriu 

que não teria como ser filha de R.I.S.; um exame de DNA 

confirmou que não era filha de R.I.S.; outro exame confirmou 

que era filha de J.B.. Requereu "que seja reconhecida a 
paternidade de J.B. em relação à requerente, determinando 
a devida retificação em seu assento de nascimento, 
passando a constar a sua correta filiação e alterando seu 
nome para M.F.R.B." (...) Sendo assim, demonstrado o 
estabelecimento do vínculo socioafetivo tanto com o pai 
biológico quanto com o pai registral, a paternidade deve 
ser conferida ao pai que agrega a parentalidade socioafetiva 
e a biológica. No caso em exame, não se está sequer 
prestigiando a verdade biológica, mas conferindo a 
paternidade àquele que, comprovadamente, reúne os 
vínculos socioafetivos e biológicos, sempre no resguardo do 
melhor interesse da criança. Em casos dessa natureza, deve 

ser garantido o direito do filho que busca a coincidência da 

paternidade biológica com a socioafetiva e a registral. (TJ-MG 

AC 10035120013822002, Relator: Armando Freire, Data de 

Julgamento: 23/09/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA 

CÍVEL). 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
PATERNIDADE REGISTRAL E BIOLÓGICA. DIREITO À 
IDENTIDADE BIOLÓGICA. Em se tratando de pedido de 
investigação de paternidade biológica, o vínculo de afeto 
entre o investigante e o pai registral não pode afastar os 
direitos decorrentes da filiação, sob pena de violar o 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70059793620, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 02/07/2014). (TJ-RS, Relator: Jorge 

Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 02/07/2014, Sétima 

Câmara Cível). (Grifou-se). 

 

Diante dos elementos colhidos na pesquisa e exibidos 
neste tópico, julga-se defensável a substituição da paternidade 
registral pela biológica no assento de nascimento, desde que a 
providência seja apresentada no bojo de ação de investigação de 
paternidade de iniciativa da adolescente. 

 
2.2. No que concerne à necessidade de se manejar um 

instrumento judicial para expor a pretensão debatida na consulta, é 

preciso que se esclareça que, muito embora a Lei n° 6.015/73, em seu 

art. 213, inciso I, alínea “g”, permita a retificação do assento de 

nascimento para a modificação de dados da qualificação pessoal das 

partes, por meio de procedimento administrativo de retificação de 

registro civil, o próprio diploma legal de Registros Públicos põe a 
salvo no art. 113 que “as questões de filiação legítima ou ilegítima 
serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma 
de assento”. 
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Na jurisprudência averígua-se posicionado no sentido 
de que o reconhecimento do vínculo biológico, na hipótese de 
indivíduo já registrado com outra filiação, deve ser buscado no bojo 
de ação judicial de investigação de paternidade/maternidade, na 
qual, inclusive, é imperiosa a citação do pai/mãe registral, a fim de 
ser resolvida a questão da conveniência da manutenção ou não do 
seu nome do assento de nascimento no bojo da mesma ação, por 
economia processual. Colaciona-se: 

 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO 
CIVIL - CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DE VIA 
ELEITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 
retificação do Registro Civil é possível nas hipóteses de 
erro ou falsidade, nos termos do art. 113 da Lei de 
Registros Públicos e art. 1.604 do Código Civil. A pretensão 
tendente à inclusão do estado de filiação e sobrenome do 
suposto genitor não enseja retificação de registro, por não 
consubstanciar erro ou falsidade do registro. Tal proveito 
somente pode ser alcançado através do reconhecimento, 
judicial ou voluntário, da paternidade. Já falecido o suposto 

genitor, somente pela via judicial. (TJ-MS - APL: 

08074583720148120001 MS 0807458-37.2014.8.12.0001, 

Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 

11/09/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/09/2014). (Grifou-se). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL EM QUE PRETENDE O AUTOR DESCONSTITUIR A 
RELAÇÃO JURÍDICA DE PATERNIDADE COM O PAI 
REGISTRAL E CONSTITUIR NOVA COM SUPOSTO PAI 
BIOLÓGICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. 
PEDIDO INVESTIGATÓRIO CUMULADO COM ANULATÓRIO 
DE REGISTRO QUE DESAFIAM JURISDIÇÃO 
CONTENCIOSA. 1. O autor pretende excluir do assentamento o 

nome de seu pai registral e incluir o nome do suposto pai 

biológico. Desse modo, não deduz ele mero pedido de 

retificação de registro, mas, sim, pedido investigatório 

cumulado com anulatório do registro, os quais desafiam 

jurisdição contenciosa, conforme dispõe o art. 113 da Lei dos 

Registros Públicos. 2. Haja vista a inadequação da via 

processual eleita - procedimento de jurisdição voluntária -, não 

merece qualquer reparo a sentença atacada, que extinguiu o 

processo sem resolução do mérito, viabilizando ao autor, 

todavia, renovar seus pedidos mediante a propositura da ação 

adequada para tanto, com a adoção do procedimento correto, 

incluindo a citação do pai registral e do indigitado pai biológico. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS Apelação Cível Nº 

70053841821, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

16/05/2013). (Grifou-se). 

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE 
REGISTRO CIVIL. VIA INADEQUADA. ALTERAÇÃO DA 
FILIAÇÃO ADOTIVA PELA FILIAÇÃO BIOLÓGICA. 
IMPOSSIBILIDADE. O OBJETIVO DA RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL É TÃO SOMENTE O DE RESTAURAR, 
SUPRIMIR OU CONSERTAR ERROS MATERIAIS 
EXISTENTES NOS DADOS REGISTRAIS. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 118156520118260565 SP 0011815-65.2011.8.26.0565, 

Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 14/08/2012, 10ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2012). 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE - NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO PAI 

REGISTRAL PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO ENTRE O PAI 

BIOLÓGICO E O PAI REGISTRAL - PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA EX-

OFFICIO. (...) Conquanto desnecessária a prévia propositura 
de ação anulatória de registro civil, sendo bastante o 
ajuizamento direto da ação investigatória de paternidade, é 
essencial, sob pena de nulidade, a integração à lide, como 
litisconsorte necessário, do pai registral, que deve ser 
obrigatoriamente citado para a demanda onde é 
interessado direto, pois nela concomitantemente postulada 
a desconstituição da sua condição de genitor. Precedentes 

do STJ. II. (...) (STJ. REsp 512.278/GO, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

14/10/2008, DJe 03/11/2008) (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 

993139-3 - Andirá -  Rel.: Angela Maria). (Grifou-se). 

 

Nesse ponto, é oportuno mencionar que a Dr.ª Terezinha 

Signorini – d. Coordenadora deste CAOP - entende que não há óbice 

para a manutenção do nome de dois pais ou de duas mães na certidão 

de nascimento, desde que ambos tenham interesse e que se verifique 

que a providência atende ao melhor interesse da criança ou do 

adolescente, comprovando-se a presença de vínculo biológico e/ou 

socioafetivo com cada um deles.  
 
Este Centro de Apoio admite, portanto, o acréscimo 

da paternidade biológica e a coexistência de ambas as filiações 
paternas. 
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As múltiplas formas de arranjo familiar têm sido 

reconhecidas paulatinamente pelo Poder Judiciário. É possível 

encontrar notícias de precedentes apontando para a possibilidade de 

manutenção simultânea de dupla paternidade e/ou maternidade, nos 

seguintes links: < 

http://www.civel.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=92

&tit=Registro-Civil-e-Multiparentalidade>; < 

http://nelcisgomes.jusbrasil.com.br/noticias/125357090/juiz-

determina-que-menor-tenha-registro-de-dois-pais-na-certidao>; 

<https://www.ibdfam.org.br/noticias/5306/Justi%C3%A7a+ga%C3%B

Acha+reconhece+o+direito+de+crian%C3%A7a+ter+dois+pais+no+regist

ro+de+nascimento>; < 

http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/100362103/tribunal-de-

justica-do-parana-decide-pela-manutencao-de-dois-pais-em-registro-de-

nascimento>. 

 

Na seara do Tribunal de Justiça de São Paulo localiza-se 

julgado que reconheceu maternidade socioafetiva sem prejuízo da 

maternidade biológica: 

 
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da 
Maternidade Biológica Respeito à memória da mãe 
biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua 
família - 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-
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consanguínea tem sua base na afetividade e nos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da solidariedade Recurso 
provido. (TJSP - Apelação Cível n° 0006422-

26.2011.8.26.0286, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 

agosto de 2012, Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior). (Grifou-

se). 

 

Tendo em conta a viabilidade de ser acrescida a 
paternidade biológica à composição familiar registral da 
adolescente, sem a exclusão da paternidade registral, por meio da 
convivência simultânea de ambas as filiações, acredita-se que essa 
possibilidade deve ser apresentada aos interessados para reflexão, 
seja na fase que antecede eventual medida judicial ou no curso de 
ação de investigação de paternidade/maternidade. 

 

2.3. Resumindo o resultado da pesquisa efetuada, cujo 

teor foi interpretado e exposto acima nos apontamentos, sublinham-se 

as seguintes conclusões: 

  

i) Parcela dominante da jurisprudência do STJ, 

acompanhada por alguns precedentes dos tribunais estaduais, milita 

pela salvaguarda dos direitos dos filhos nas ações negatórias de filiação, 

de maneira que a exclusão de paternidade registral somente é 
autorizada quando demonstrado vício de vontade e a inocorrência 
da formação de vínculo socioafetivo – havendo julgado do TJMG que 

levou em consideração até mesmo a relação de parentalidade social, a 

despeito de inexistir laço afetivo (TJMG, AC n° 10362100016314001, 

vide p. 08); 
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ii) Há tratamento distinto do tema pela jurisprudência do 

próprio STJ quando o pedido de substituição de filiação registral pela 

filiação biológica é formulado pelo próprio filho em ação de investigação 

de paternidade, admitindo-se a anulação do assento original; 

 

iii) O reconhecimento do vínculo biológico, na hipótese de 

indivíduo já registrado com outra filiação, deve ser buscado no bojo de 

ação judicial de investigação de paternidade, na qual é necessária a 

citação do pai registral, com o escopo de ser solucionada no curso da 

mesma demanda a questão da conveniência ou da manutenção ou não 

do seu nome do assento de nascimento; 

 

iv) Acredita-se que não há impedimento para a 

manutenção do nome de dois pais na certidão de nascimento, contanto 

que ambos tenham interesse e que se analise se a providência vai ao 

encontro do princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, 

sendo recomendável que o Parquet exponha aos interessados tal 

possibilidade, se entender conveniente e adequado, de acordo com o 

caso concreto. 

 

3. Diante dos questionamentos formulados e dos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional, são esses, em tese, os 

esclarecimentos que entendemos adequados. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas ou havendo novos 

questionamentos, este Centro de Apoio permanece à disposição.  

 

Curitiba, 20 de novembro de 2014. 
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