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Todo tipo de relacionamento, em qualquer idade, na realidade, se traduz no apego.

Apresenta-se revestida de grande interesse a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em tema de repercussão geral, na qual se discutiu a prevalência da paternidade
socioafetiva sobre a biológica. Oito votos seguiram o relator Luiz Fux, no sentido de que a
paternidade  socioafetiva,  declarada  ou  não  em  registro  público,  não  impede  o
reconhecimento baseado na origem biológica,  podendo ambos coexistirem na mesma
certidão,  além  de  conferir  todos  os  direitos  e  deveres  decorrentes  do  novo  estado
registra.1

Referida  decisão  abriu  um  novo  cenário  jurídico,  até  então  desconhecido.  É  de  se
observar  que o  Código Civil  de 19162,  vetusto  e vencido em sua ideologia,  tinha por
fundamento  que  a  filiação  era  proveniente  do  casamento,  distinguindo  os  filhos  em
legítimos,  ilegítimos  e  legitimados.  Diziam  os  romanos  pater  id  est  quem  nuptiae
demonstrant, sem qualquer ponderação a respeito dos critérios biológicos e afetivos. A
Constituição Federal de 1988 fez com que a realidade familiar saísse da vala comum da
rígida presunção de paternidade, desprezasse o critério de filho pré-concebido pela lei e
abraçasse novos institutos condizentes com a evolução da sociedade brasileira, dentre
eles,  a  união  estável,  abrangendo  a  união  homoafetiva  (art.  226,  §3º  CF),  a  família
monocrática (art. 226, §4º CF) ou qualquer outro tipo de paternidade que tivesse como
paradigma o afeto e a origem biológica (art. 227, §6º CF).

Tinha-se,  então,  pelo  novo  perfil  da  família,  que  pai  e  mãe  não  eram  aqueles  que
cederam o material procriativo e sim os que criaram, educaram e dispensaram afeto e
carinho,  procurando  conferir  um ambiente  perfeito  e  responsável  para  que  a  criança
pudesse desenvolver suas qualidades, viver em harmonia e atingir a plena realização. É o
demonstrativo  mais  sincero  de  que  o  afeto  fala  mais  alto  do  que  qualquer  prova
sanguínea. Todo tipo de relacionamento, em qualquer idade, na realidade, se traduz no
apego. A convivência de vários anos com canais comunicantes faz com que as pessoas
vivam muito próximas, criando vários espaços de sintonia afetiva. A criança, em razão da
tenra idade, vive em função de seus cuidadores e junto deles procura criar uma base
estrutural  com a solidez necessária.  A vulnerabilidade do ser  humano inicia  com seu
próprio  nascimento  e  se  desenvolve  pelas  várias  fases  da  vida.  É  justamente  nos
primeiros anos que surge a convivência de dominação, não no sentido egoístico, mas sim
no  de  exploração  de  todas  as  qualidades  e  virtudes  recomendadas,  mesmo  sem  o
determinismo genético.

Nesta linha de raciocínio, bastava somente o nome do pai socioafetivo no registro que
supriria o vácuo do biológico e a criança se sentiria amparada. No caso em comento, no
entanto, o pai biológico, que nunca teve contato com a filha, relutou e recorreu da decisão
que  foi  favorável  em  segunda  instância  a  ela,  reconhecendo-o  como  pai  biológico,
justificando que já contava com um pai socioafetivo, que a registrou e sempre demonstrou
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por ela  o carinho necessário.  Assim,  pleiteou para que fosse reconhecida somente a
paternidade biológica, excluídos os direitos e obrigações dela decorrentes.

Pela nova decisão, o pai biológico é chamado para compor o cenário de filiação, figurando
como tal na certidão de nascimento. Quer dizer, mesmo que a filha tivesse sido criada por
outro pai, deve assumir as obrigações impostas pela lei, como uma forma de efetivação
da paternidade responsável. Nesta nova configuração, a filha passa a ter o pai que se
incumbiu de proporcionar o afeto, juntamente com o biológico que possibilita a decifração
de sua origem genética.

A pluripaternidade, local onde se aloja a dupla paternidade, deve atender as exigências
protetivas  em  favor  da  criança,  tutelando-a  de  forma  diferenciada,  com  um  plus
sinalizador de uma paternidade responsável. Neste sentido a manifestação do relator, que
conseguiu  buscar  a  interpretação  mais  adequada  e  condizente  ao  caso:  O indivíduo
jamais  pode  ser  reduzido  a  mero  instrumento  de  consecução  das  vontades  dos
governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face
de  tentativas  do  Estado  de  enquadrar  a  sua  realidade  familiar  em  modelos  pré-
concebidos pela lei.

É interessante observar  que o relator  invocou em favor  da filha o direito  à  busca da
felicidade, fazendo ver que tal estado não é compreendido na retratação de uma situação
efêmera, como a figura da bolha de sabão retratada por Lygia Fagundes, que após atrair
os olhos com seu balé, desfaz-se no ar em poucos segundos. E muito menos um lugar
utópico imaginado por Thomas Morus, que possibilitasse a sociedade perfeita e ideal,
mesmo sabendo-a inatingível.

Na realidade, a decisão proporcionou à filha libertar-se dos grilhões que a atormentavam
com  relação  à  sua  origem  biológica,  permitindo  a  natural  emanação  do  direito  de
personalidade, tão importante para definir seu passado e desenhar seu futuro no âmbito
da dignidade da pessoa humana, para que possa fruir do direito à felicidade, de forma
concreta e definitiva.
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STF reconhece dupla paternidade

quarta-feira, 21 de setembro de 2016

Ministros reconheceram que a paternidade socioafetiva não afasta reconhecimento
do vínculo biológico. Pais biológicos e afetivos têm as mesmas obrigações.

O STF julgou nesta quarta-feira, 21, RE, com repercussão geral, no qual se discutia se a
paternidade socioafetiva prevalece sobre a biológica. No caso, os ministros entenderam
que  a  existência  de  paternidade  socioafetiva  não  exime  de  responsabilidade  o  pai
biológico. A tese deve ser fixada na plenária de amanhã, 22.

O RE foi interposto pelo genitor biológico contra decisão do TJ/SC que, em embargos
infringentes, estabeleceu deveres em razão do reconhecimento da paternidade biológica,
dentre eles o pagamento de alimentos. O genitor biológico afirmava que a alimentante, no
caso, já tem um pai socioafetivo, que inclusive a registrou como filha, e pretendia no STF,
que apenas o reconhecimento da paternidade fosse mantido, e que fossem excluídas as
obrigações jurídicas decorrentes dele, que deveriam, segundo ele, serem cumpridas pelo
pai socioafetivo. 

Relator

Relator, o ministro Luiz Fux votou no sentido de se estabelecer
que  a  paternidade  socioafetiva,  declarada  ou  não  em registro
público,  não  impede  o  reconhecimento  do  vínculo  de  filiação
concomitante baseado na origem biológica. No caso concreto, o
ministro votou por negar provimento ao RE, mantendo acórdão
do TJ/SC que, sem desclassificar o pai socioafetivo, cujo nome
está  no  registro  da  filha,  reconheceu  a  paternidade  biológica,
estabelecendo todos os direitos e deveres dela decorrentes.

Em seu voto, Fux discorreu sobre o direito à busca da felicidade.
De  acordo  com ele,  tal  direito  funciona como “escudo  do ser
humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua
realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei”.

"O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades
dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em
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face de tentativas do Estado de enquadrar  a  sua realidade familiar  em modelos pré-
concebidos pela lei."

Destacando  que  a  paternidade  sociafetiva  é  uma  realidade  e  que  o  conceito  de
pluriparentalidade não é novidade, o ministro afirmou que o direito é que deve curvar-se
às vontades e necessidades das pessoas, "não o contrário".

“Não cabe a lei agir como o Rei Salomão – na conhecida história em que propôs dividir a
criança ao meio pela impossibilidade de reconhecer a parentalidade entre ela e duas
pessoas  ao  mesmo  tempo.  Da mesma  forma,  em tempos  atuais,  descabe  pretender
decidir entre a filiação afetiva e a biológica, quando o melhor interesse do descendente é
o reconhecimento, por exemplo, jurídico de ambos os vínculos. Do contrário, estar-se-ia
transformando o ser  humano em mero instrumento  dos esquemas condenados pelos
legisladores. É o direito que deve servir a pessoa, e não a pessoa que deve servir o
direito.”

O entendimento do ministro Fux foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Gilmar
Mendes, Dias Toffoli,  Ricardo Lewandowski,  Marco Aurélio,  Celso de Mello e Cármen
Lúcia.

Para a ministra Rosa Weber, há possibilidade de existência de paternidade socioafetiva e
paternidade biológica, com a produção de efeitos jurídicos por ambas. Na mesma linha, o
ministro  Ricardo  Lewandowski  reconheceu  ser  possível  a  dupla  paternidade,  isto  é,
paternidade biológica e afetiva concomitantemente, não sendo necessária a exclusividade
de uma delas. 

O  ministro  Dias  Toffoli  salientou  o  direito  ao  amor,  o  qual  está  relacionado  com às
obrigações legais do pai biológico para com o filho, a exemplo da alimentação, educação
e moradia. “Se teve o filho, tem obrigação, ainda que filho tenha sido criado por outra
pessoa”, observou. Ao acompanhar o relator, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a
tese sustentada pelo recorrente [pai biológico] apresenta “cinismo manifesto”. 

“A ideia de paternidade responsável precisa ser levada em conta, sob pena de estarmos
estimulando aquilo que é corrente porque estamos a julgar um recurso com repercussão
geral reconhecida."

O ministro Marco Aurélio destacou que o direito de conhecer o pai biológico é um direito
natural.  Para  ele,  a  filha  tem direito  à  alteração  no  registro  de  nascimento,  com as
consequências necessárias. Entre outros aspectos, o ministro Celso de Mello considerou
o direito fundamental da busca da felicidade e a paternidade responsável, a fim de acolher
as razões apresentadas no voto do relator. Ele observou que o objetivo da República é o



de promover o bem de todos sem qualquer preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.

A ministra Cármen Lúcia destacou que “amor não se impõe, mas cuidado sim e esse
cuidado me parece ser do quadro de direitos que são assegurados, especialmente no
caso de paternidade e maternidade responsável”.

Divergência

Abrindo a divergência, o ministro Edson Fachin votou no sentido que diante da existência
de vínculo socioafetivo com o pai e vínculo apenas biológico com outro genitor “somente o
vínculo socioafetivo se impõe juridicamente”.

“O parentesco socioafetivo não é prioritário, nem subsidiário a paternidade biológica. Nem
tão  pouco  um  parentesco  de  segunda  classe.  Trata-te  de  fonte  de  paternidade,
maternidade,  filiação,  dotada  da  mesma  dignidade  jurídica  da  adoção,  constituída
judicialmente e que se afasta na fixação do parentesco jurídico do vinculo biológico.”

O ministro deu parcial provimento ao recurso, para que prevalecendo os efeitos jurídicos
do  vínculo  socioafetivo  para  todos  os  efeitos  legais,  “fique  resguardado  o  direito  de
conhecer  a  própria  origem”.  O  entendimento  foi  acompanhado  pelo  ministro  Teori
Zavascki.  Para ele,  do ponto de vista  constitucional,  a paternidade genética não gera
necessariamente uma paternidade jurídica. 

 Processo relacionado: RE 898060

Veja a íntegra do voto do ministro Luiz Fux.
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