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Justiça avança com multiparentalidade: 
a possibilidade de coexistência da filiação 

socioafetiva com a filiação biológica

Por Marianna Chaves

Será sempre necessário enxergar a fi-
liação numa lógica de mono ou biparen-
talidade? Não será possível que alguém 
tenha mais de duas pessoas que exerçam 
efetivamente e afetivamente as funções 
parentais? Ter-se-á que enxergar a ques-
tão sempre sob uma ótica de substituição 
ou exclusão, ou será possível que uma 
pessoa tenha uma mãe e dois pais, duas 
mães e um pai ou, até mesmo, duas 
mães e dois pais?

Em Rondônia, buscava-se a desconsti-
tuição de uma paternidade registral e o re-
conhecimento da paternidade genética via 
uma ação de investigação de paternidade 
cumulada com anulatória de registro civil, 
em caso clássico de adoção à brasileira.

O que fazer em casos como este, onde 
ambos os pais – biológico e socioafetivo 
– se mostram dispostos a exercer a fun-
ção paterna com zelo e afeto? Escolher 
entre um e outro? Não parece de acordo 
com o melhor interesse da criança.

Para a julgadora: "pretendida declara-
ção de inexistência do vínculo parental 

entre a autora e o pai afetivo prejudicará 
o interesse da criança, que tem priorida-
de absoluta. Não há motivo para ignorar 
o liame socioafetivo durante anos na vida 
de uma criança, que cresceu e manteve o 
estado de filha com outra pessoa que não 
o pai biológico, sem atentar para a evolu-
ção do conceito jurídico de filiação".

A magistrada reconheceu a dupla pa-
ternidade registral e foi mantido no assento 
de nascimento o nome do pai socioafetivo 
e acrescentado o nome do pai biológico.

Em Pernambuco e no Paraná busca-
va-se o reconhecimento de filiação so-
cioafetiva, por adoções unilaterais, que 
implicaria na ruptura do vínculo dos au-
tores com os pais biológicos, casos que 
contrariam o interesse das crianças.

O juiz de Pernambuco reconheceu a 
multiparentalidade, ao invés de conceder a 
adoção unilateral da madrasta, autorizando 
que uma criança fosse registrada no nome 
dos pais biológicos e no da companheira 
do pai, que o criava desde o seu nasci-
mento, em virtude da carência material da 
mãe biológica. A ideia inicial era a de que 
a mãe-afim adotasse o enteado mas, em 
nome do princípio do melhor interesse da 
criança, o magistrado determinou que me-
nino iria ter duas mães jurídicas e um pai, 
por não enxergar razões para que o vínculo 
com a mãe biológica fosse destruído.

O juiz paranaense reconheceu a pa-
ternidade socioafetiva do padrasto de um 
adolescente. Ao invés de conceder a ado-
ção unilateral requerida, determinou a 
inclusão do nome do pai-afim no assento 
de nascimento do rapaz, sem prejuízo 
da paternidade biológica. Após criterio-
sa análise, o magistrado constatou que 
o adolescente tinha nos dois indivíduos 
a figura paterna e que deferir a adoção, 
com a consequente ruptura dos vínculos 
com o pai biológico, iria contra o melhor 
interesse da criança.

O magistrado ficou convencido de que 
a melhor solução seria levar para o mun-
do jurídico a multiparentalidade do mun-
do fático. Mãe e pais exerciam de forma 
efetiva e afetiva seus papeis parentais de 
importância equivalente na vida do ado-
lescente. Por que ter que fazer uma esco-
lha, num verdadeiro dilema salomônico 
moderno, quando ambas paternidades 
poderiam coexistir harmonicamente?

Assim, o rapaz passou a ter uma mãe 
e dois pais registrais, dos quais poderá ser 
dependente em planos de saúde, planos 
previdenciários. Também poderá pleite-
ar alimentos dos dois, assim como será 
herdeiro de ambos. Tal decisão leva-nos à 
compreensão de que a filiação socioafetiva 
possui a mesma solidez e leva aos mesmos 
efeitos jurídicos que a filiação natural.

O reconhecimento da parentalidade 
socioafetiva não implica punição aos fa-
miliares consanguíneos. Biologia e afeto 
podem – e devem – caminhar juntos, 
de mãos dadas, sempre que tal fato se 
mostrar benéfico às partes, tomando em 
consideração o princípio absoluto e ina-
fastável do melhor interesse da criança 
ou adolescente.

AGU terá seu sistema 
interligado ao Judiciário

A Advocacia Geral da União será inter-
ligada aos sistemas informatizados de to-
dos os tribunais. Isso possibilitará que os 
advogados da União peticionem e atuem 
nos processos diretamente, sem precisar 
ir aos tribunais ou acessar o sistema de 
cada um deles. A interligação faz parte 
do Modelo Nacional de Interoperabilida-
de do Poder Judiciário e do Ministério 
Público que prevê a comunicação dos 
sistemas informatizados dos tribunais, 
do Ministério Público, da Advocacia e 
Defensoria públicas.

A intenção da AGU é se adaptar o 
mais rapidamente possível à Resolução 
Conjunta n.º 3, do CNJ e CNMP, que pre-
vê a implantação em todos os órgãos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União e dos Estados.

Segundo a coordenação do comitê 
técnico do MNI, o objetivo da interação 
é reduzir custos e acelerar a tramitação 
de processos judiciais. A expectativa é de 
que todos os órgãos do Judiciário, do Mi-
nistério Público, da Advocacia Pública e 
Defensoria tenham seus sistemas ligados. 

Envio de cartão de crédito sem 
solicitação, mesmo bloqueado, 

é causa de dano moral 
O envio do cartão de crédito, ainda que 

bloqueado, sem pedido prévio e expresso 
do consumidor, caracteriza prática co-
mercial abusiva e autoriza a indenização 
por danos morais. Para a Terceira Turma 
do STJ, essa prática viola frontalmente 
o disposto no art. 39, III, do Código de 
Defesa do Consumidor. 

Para a Turma, o CDC tutela os interes-
ses dos consumidores em geral no perí-
odo pré-contratual, proibindo abusos de 
direito na atuação dos fornecedores no 
mercado de consumo. A prática de enviar 
cartão não solicitado, concluiu, é absolu-
tamente contrária à boa-fé objetiva. 

Em seu voto, o ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino ressaltou que, mesmo quan-
do o cartão seja enviado bloqueado, a 

situação vivenciada pelos consumidores 
gera angústia desnecessária, especial-
mente para pessoas humildes e idosas. 

Ficou vencido o ministro Villas Bôas 
Cueva, para quem “o envio de cartão blo-
queado ao consumidor, que pode ou não 
solicitar o desbloqueio e aderir à opção 
de crédito, constitui proposta, e não ofer-
ta de produto ou serviço, esta sim veda-
da pelo artigo 39, III, do CDC”. Para o 
ministro, o envio de cartão desbloqueado 
pode gerar dano patrimonial, em razão 
da cobrança indevida de anuidades, ou 
moral, pelo incômodo das providências 
necessárias ao cancelamento. Já o cartão 
bloqueado, segundo ele, não gera débito 
nem exige cancelamento. O ministro ob-
servou ainda que, no caso, foram presta-
das informações corretas ao consumidor. 
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