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ABANDONO AFETIVO E SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO: os 

parâmetros e a eficácia da relativização do princípio da imutabilidade do nome 

ABANDONMENT AND SUPPRESSION OF PATERNAL PATRONYM: the parameters and 

effectiveness of relativizing the principle of immutability of the name 

Allana Junkes Gebeluca1

RESUMO: O presente artigo tem por escopo examinar os parâmetros e a eficácia da 
supressão do patronímico paterno em decorrência do abandono afetivo. Para tanto, analisa-se 

além do princípio da imutabilidade do nome e a sua relativização, a forma como a dignidade 
da pessoa humana, a liberdade e a identidade se relacionam com o direito ao nome, enquanto 
direito da personalidade. Em seguida, demonstra-se que a afetividade, tema relevante para a 

compreensão contemporânea de família, é reconhecida como elemento essencial na 
constituição das relações familiares, de modo que a prática do abandono afetivo vem sendo 
reprimida pela jurisprudência brasileira. Por fim, examinam-se decisões judiciais e os 

requisitos exigidos para a supressão do patronímico paterno, com vistas à dignificação da 
prole vítima de abandono afetivo.

Palavras-chave: Direito de Família; Abandono Afetivo; Dignidade da Pessoa Humana; 

Direito ao Nome; Imutabilidade do Nome.

ABSTRACT: This article aims to examine the parameters and effectiveness of the 

suppression of the paternal patronym as a result of affective abandonment. In order to do so, it 
analyzes beyond the principle of immutability of the name and its relativization, the way in 
which the dignity of the human person, freedom and identity are related to the right to a name, 

as a personality right. Next, it is shown that affectivity, a relevant theme for the contemporary 
understanding of family, is recognized as an essential element in the constitution of family 
relationships, so that the practice of affective abandonment has been repressed by Brazilian 

jurisprudence. Finally, judicial decisions and the requirements required for the suppression of 
the paternal patronym are examined, with views to dignifying the offspring victim of affective 
abandonment.

Keywords: Family Right; Affective Abandonment; Dignity of Human Person; Right to a 
Name; Immutability of the Name. 

 Acadêmica de Direito na Universidade Federal do Paraná.1
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1 INTRODUÇÃO 

 Na sociedade contemporânea brasileira, percebe-se que os encargos decorrentes da 

responsabilidade parental, embora distribuídos equitativamente entre os genitores pelo Direito 

Brasileiro, vêm sendo atribuídos majoritariamente às figuras maternas. Tal constituição das 

famílias demonstra, dentre outros indicativos, que a negligência emocional e financeira, 

praticada geralmente pelo genitor, tornou-se uma prática social comum, a qual afronta 

diretamente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 Paralelamente, através do trabalho da doutrina, que apoiou a jurisprudência, avulta-se 

a relevância do afeto nas entidades familiares. Nas palavras de Ana Carla Harmatiuk Matos, 

“o direito de família contemporâneo volta-se para a realização personalística da afetividade” , 2

de modo que, conforme Ricardo Lucas Calderón, “no último quarto do século XX, já era 

possível sustentar a afetividade como vetor das relações pessoais” . Nesse contexto, observa-3

se a tendência cada vez mais pujante da jurisprudência brasileira em reprimir o abandono 

afetivo. 

 O trabalho percorre, mais especificamente, a agressão à dignidade e identidade da 

vítima de abandono afetivo, pelo fato de portar o nome daquele que a abandonou. Investiga-

se, com isso, os parâmetros e a eficácia da possível relativização do princípio da 

imutabilidade do nome, presente na Lei de Registros Públicos, bem como da eventual 

admissão da supressão do patronímico paterno nos casos de abandono afetivo. 

 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Iguais, mas diferentes: efeitos jurÍdicos da união entre pessoas do mesmo sexo. 2

Doutorado em Direito Civil, Universidade Federal do Paraná , Curitiba, 2003. 

 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 3

2013. p. 205.
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2 NOME, DIGNIDADE E LIBERDADE 

2.1. O macro princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 

 As primeiras construções jurídicas acerca dos direitos da personalidade surgiram no 

contexto histórico da segunda metade do século XIX, marcado pela desigualdade econômica e 

social, resultante das revoluções liberais que promoveram o exercício do poder livre de 

qualquer interferência do Estado. Diante dos paradoxais efeitos do direito liberal, no qual 

considerava-se legítima a renúncia do homem aos seus direitos mais essenciais, ante à “livre 

manifestação de vontade” do renunciante, os jusnaturalistas franceses e alemães criaram a 

nova categoria dos “direitos da personalidade”. Ao defender a existência de direitos inerentes 

ao homem, preexistentes ao seu reconhecimento pelo Estado, objetivou-se evitar que o 

próprio indivíduo, em função de necessidades imediatas, abrisse mão dos seus direitos 

essenciais . 4

 Tal incipiente produção doutrinária não tratou de evitar, como é sabido, os horrores 

testemunhados entre 1914 e 1945, permeados por duas guerras mundiais, pelo nazi-fascismo e 

pela utilização de bombas atômicas. Contudo, o sentimento de solidariedade em torno do 

propósito maior da preservação da humanidade, desenvolvido no pós guerra, provocou o 

ressurgimento dos direitos da personalidade, a partir da consagração da dignidade humana 

enquanto valor central da ordem jurídica internacional e verdadeiro fundamento da liberdade.  

 Nesse sentido, consolidaram-se os direitos da personalidade na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos , aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948, bem 5

como nas Constituições Democráticas promulgadas na segunda metade do século XX. 

 Nesse sentido, elucida Maria Celina Bodin de Moares: 
O respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do imperativo 
categórico kantiano, de ordem moral, tornou-se um comando jurídico 
no Brasil com o advento da Constituição Federal de 1988, do mesmo 
modo que já havia ocorrido em outras partes. Em particular, após o 
término da Segunda Grande Guerra, em relação às atrocidades 
cometidas pelo nazi-fascismo, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, proclamada pelas Nações Unidas em 1948, enunciava em 
seu artigo 1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos’. A Constituição italiana de 1947, entre os princípios 

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 2 - 10.4

 ONU, Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível 5

em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos> Acesso em: 17 abr. 2022.
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fundamentais, também já havia proclamado que ‘todos os cidadãos 
têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei”. Não obstante, 
costuma-se apontar a Lei Fundamental de Bonn, de maio de 1949, 
como o primeiro documento legislativo a consagrar em termos mais 
incisivos: “Art. 1, I — A dignidade do homem é intangível, respeitá-la 
e protegê-la é obrigação de todos os poderes estatais.”  6

 No âmbito legislativo brasileiro, após mais de duas décadas de ditadura sob o regime 

militar, a Constituição Federal de 1988 elencou a dignidade da pessoa humana, já em seu art. 

1º, dentre os fundamentos da República: 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(…) 
III - a dignidade da pessoa humana;  7

 Nesse sentido, de que a essência dos direitos da personalidade situa-se na proteção da 

dignidade da pessoa humana, o jurista José Roberto Neves Amorim leciona que “o direito de 

personalidade por excelência é o direito ao nome” . Na mais ampla seara legislativa infra-8

constitucional brasileira, localiza-se o direito ao nome no Capítulo II do Código Civil de 

2002, destinado a regulamentar os direitos subjetivos da personalidade: 
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome.  9

 Já a Lei nº 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, elenca o nome dentre 

os elementos obrigatórios do assento de nascimento: 
Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: 
(…) 
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;  10

 Além de constituir-se enquanto o primeiro direito da pessoa humana — obtido em seu 

nascimento — e que a acompanhará mesmo após a sua morte, trata-se de uma questão de 

memória, vez que o finado será lembrado pelo nome que carregou em vida, o qual é 

diretamente associado a sua imagem. Conforme Carlos Alberto Bittar, “exatamente porque se 

 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil Constitucional dos Danos 6

Morais. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017. p. 82 - 83.

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. D.O.U. 05.10.1988.7

 AMORIM, José Roberto Neves. AMORIM, Vanda Lúcia Cintra. Direito ao Nome da Pessoa Física. 1. ed. São 8

Paulo: Campus Jurídico, 2010. p. 93.

 Ibidem, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. D.O.U. 9

 Ibidem, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 10

D.O.U. 31.12.1973. 
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constitui no elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral” , tal fator está 11

diretamente relacionado à individualização social da pessoa. 

2.2. Individualização social a partir do direito personalíssimo ao nome 

 Leciona a jurista Maria Celina Bodin de Moraes que o primeiro aspecto a ser 

evidenciado, relativamente ao nome, é que ele, enquanto sinal designativo que permite a 

individualização da pessoa, constitui um dos direitos mais essenciais da personalidade: 

A pessoa humana tem a necessidade de afirmar a própria 
individualidade, distinguindo-se das outras, para ser reconhecida por 
quem é. Através do nome, o indivíduo é designado na língua que é 
comum aos outros. Sua identificação torna-se possível, mesmo quando 
ausente.  12

 Tal individualização decorre de ambos os elementos que compõe o nome, quais sejam 

o prenome e o sobrenome, também denominado de nome de família. Considerando que, em 

regra, os membros de uma família possuem o mesmo sobrenome, este indica a qual família o 

sujeito pertence, ao passo que o prenome, simples ou composto, individualiza-o dentro dela. 

 Há de se verificar, nesse sentido, que as características do nome — obrigatoriedade, 

indisponibilidade, exclusividade, vitaliciedade, perpetuidade, imprescritibilidade, 

inalienabilidade, inexpropriabilidade e imutabilidade — que permitem uma melhor 

compreensão acerca da natureza desse direito personalíssimo, decorrem exatamente da 

individualização da pessoa atribuída por ele. 

 Refere-se a obrigatoriedade, segundo Adolfo Pliner , tanto à obrigação de se ter um 13

nome, quanto à de se utilizar o nome que tem, neste segundo aspecto, contudo, José Roberto 

Neves Amorim  defende a relativização da característica da obrigatoriedade, na medida em 14

que as pessoas podem ser conhecidas por alcunhas, apelidos e até mesmo nome artístico. 

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 195.11

 MORAES, Maria Celina Bodin de. Sobre o Nome da Pessoa Humana. Revista da Escola da Magistratura do 12

Estado do Rio de Janeiro, v.3, n.12, 2000. p. 49.

 PLINER, Adolfo. El nombre de las personas: legislación, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado. 13

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1966. p. 97. 

 AMORIM, José Roberto Neves. AMORIM, Vanda Lúcia Cintra. Direito ao Nome da Pessoa Física. 1. ed. São 14

Paulo: Campus Jurídico, 2010. p. 93.
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Amorim  esclarece, ainda, não ser possível a disposição (cessão, alienação ou renúncia) do 15

nome, de forma que a eventual autorização do uso do nome para fins publicitários trata-se de 

uma falsa cessão, vez que não se permite o uso da identidade do indivíduo. 

 Intrinsecamente relacionada à indisponibilidade, encontra-se a característica da 

imprescritibilidade do nome, vez que, ao aderir à pessoa, torna-se parte de sua personalidade e 

permite a sua identificação social, sendo impossível se dissociar ou desvincular dele. 

Demonstra-se impossível, de igual maneira, a transmissão ou transferência do nome a outrem, 

regra que garante a estabilidade do instituto e a segurança jurídica em torno dele — do 

contrário, restaria dificultada a identificação dos indivíduos, permitindo-se que suas 

obrigações jurídicas não fossem cumpridas. 

 No que tange ao caráter de exclusividade do direito em questão, o jurista Rubens 

Limongi França demonstrou que, em que pese a existência de homônimos, trata-se o nome de 

um direito absoluto oponível erga omnes — apesar da homonímia, os nomes iguais se referem 

a personalidades distintas . 16

 Quando à aquisição dos nomes de família, Leonardo Brandelli entende não decorrer da 

transmissão hereditária dos sobrenomes aos descentendes, mas de direito próprio do recém-

nascido, na seguinte perspectiva: 
A aquisição dos nomes de família se dá por direito próprio do recém-
nascido, e não por transmissão hereditária de seus ascendentes. Ao 
nascer, a pessoa tem direito aos patronímicos das famílias de seus 
antecessores, por uma imposição de ordem pública e por uma 
determinação da personalidade humana, consistente em identificar a 
qual família pertence o recém-nascido. A lei nada mais faz do que 
regulamentar essa aquisição que, reitere-se, se dá por direito próprio, 
ínsito e decorrente da sua personalidade.  17

 Diante do exposto, por se constituir o nome enquanto sinal distintivo da pessoa, 

contribuindo para a sua dignidade, este direito da personalidade é, em regra, inexpropriável, 

irrenunciável e imutável. Permite-se a alteração (parcial ou total) do nome apenas em algumas 

situações pontuais, por meio de ação judicial promovida pelo interessado, as quais serão 

objeto de análise do presente artigo.

 Idem.15

 FRANÇA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. 3. ed. São Paulo: Revista dos  16

Tribunais, 1975. p. 188.

 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da pessoa natural. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 66. 17
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2.3. A imutabilidade do registro civil 

O princípio da imutabilidade do registro civil,  presente  no  Direito  brasileiro, está 

positivado no artigo 58 da Lei nº 6.015/1973, a Lei de Registros Públicos, nos seguintes 

termos: 
Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 
substituição por apelidos públicos notórios. 
Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em 
razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a 
apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz 
competente, ouvido o Ministério Público.  18

Por  este  princípio,  em  regra,  o  prenome  não  sofrerá  alterações,  tendendo  à 

perpetuidade,  vez  que permanecerá  o  mesmo desde o  registro  civil,  até  a  posteridade do 

falecimento do titular. Tal imutabilidade do nome justifica-se não apenas no interesse privado 

de ordem emocional ou psicológica, mas também no interesse público de identificação social 

dos  indivíduos  e  de  segurança jurídica.  Ao evitar  a  ocultação da  identidade por  parte  de 

pessoas de má-fé, que poderiam fazer uso da ferramenta da mudança do nome para a prática 

de condutas  ilícitas,  o  princípio garante a  eficácia  do exercício do poder  de polícia,  cujo 

monopólio é do Estado.

O  mesmo  dispositivo  prevê,  porém,  situações  que  excepcionam  a  regra  geral  da 

imutabilidade: apelidos públicos notórios e coação ou ameaça decorrente da colaboração com 

a apuração de crime.  Tal  possibilidade de  substituição do prenome por  apelidos  públicos 

notórios é fruto da Lei nº 9.708/1998 , que alterou o artigo 58 da Lei de Registros Públicos.19

Um  exemplo  bastante  conhecido  da  hipótese  legal  relativa  aos  apelidos  públicos 

notórios, é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incluiu em seu nome registral a 

alcunha “Lula”, forma hipocorística de “Luiz”, recebida na época em que foi metalúrgico e 

sindicalista e cujo uso reiterado o tornou público e notório.

Além  dessas  hipóteses  legais  de  flexibilização  do  princípio  da  imutabilidade  do 

registro civil, há outras possibilidades de alteração do nome que devem ser esquadrinhadas. 

Primeiramente, a Lei nº 6.216/1975, que alterou a Lei de Registros Públicos nº 6.015/1973, 

 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 18

providências. D.O.U. 31.12.1973. 

 Ibidem, Lei nº 9.708, de 18 de novembro de 1998. Altera o art. 58 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 19

1973, que dispõe sobre Registros Públicos, para possibilitar a substituição do prenome por apelidos públicos 
notórios. D.O.U. 19.11.1998.
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prevê que, a requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro gráfico constante no 

registro, nos seguintes termos:
Art. 213 - A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro 
constante do registro, desde que tal retificação não acarrete prejuízo a 
terceiro. 
§ 1º A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso 
de erro evidente, o qual o oficial, desde logo, corrigirá, com a devida 
cautela. 
§ 2º Se da retificação resultar alteração da descrição das divisas ou da 
área do imóvel, serão citados, para manifestarem sobre o 
requerimento, em 10 (dez) dias, todos os confrontantes e o alienante 
ou seus sucessores. 
§ 3º O Ministério Público será ouvido no pedido de retificação. 
§ 4º Se o pedido de retificação for impugnado fundamentadamente, o 
juiz remeterá o interessado para as vias ordinárias. 
§ 5º Da sentença do juiz, deferindo ou não o requerimento, cabe 
recurso de apelação com ambos os efeitos. 

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez 
provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. 

Art. 215 - São nulos os registros efetuados após sentença de abertura 
de falência, ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação 
tiver sido feita anteriormente. 

Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por 
sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação 
de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de 
julgado sobre fraude à execução.  20

 Prevê a Lei de Registro Públicos, ainda, que caberá alteração no registro se o nome 

expor o portador ao ridículo, in verbis: 
Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial 
lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da 
mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de 
ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. 
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes 
suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais 
não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por 
escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à 
decisão do Juiz competente.  21

 Ademais, o mesmo diploma legal elenca a possibilidade de alteração do nome no 

primeiro ano após atingir a maioridade civil, da seguinte maneira: 
Art. 56. O interessado, no primeiro ano após atingir a maioridade 
civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o 
nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se 
a alteração que será publicada pela imprensa. 

 Ibidem, Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975. Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 20

sobre os registros públicos. D.O.U 01.7.1975.

 Ibidem, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 21

D.O.U. 31.12.1973.
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 Também o Código Civil de 2002 concede ao adotante e ao adotado a possibilidade de 

requerimento de alteração do prenome, por ocasião da decisão judicial que confere ao adotado 

o sobrenome do adotante, conforme se verifica no artigo 1.627: 
Art. 1.627. A decisão confere ao adotado o sobrenome do adotante, 
podendo determinar a modificação de seu prenome, se menor, a 
pedido do adotante ou do adotado.  22

 É possível a alteração do nome, segundo o art. 1.565 do Código Civil de 2002, por 

ocasião do casamento, da separação, do divórcio e da união estável. O casamento traz ao 

nubente a oportunidade de acrescer, ao seu nome, o sobrenome do outro; já com a separação 

ou divórcio, poderá o cônjuge retirar do seu nome o do ex-marido ou da ex-mulher. 
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 
família. 
§ 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o 
sobrenome do outro. 
(…) 

Art. 1.571. (…) § 2º Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou 
por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no 
segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação 
judicial.  23

 A Lei nº 9.807/1999, a Lei de Proteção às Testemunhas e às Vítimas, prevê que, em 

casos excepcionais, caberá a alteração do nome completo, conforme se retira de seu artigo 9º: 
Art. 9º Em casos excepcionais e considerando as características e 
gravidade da coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo 
encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para 
registros públicos objetivando a alteração de nome completo. 
§ 1º A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas 
mencionadas no § 1o do art. 2o desta Lei, inclusive aos filhos menores, 
e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos 
de terceiros. 
§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá 
previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o 
procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça. 
§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, 
observando o sigilo indispensável à proteção do interessado: 
I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que 
houve alteração de nome completo em conformidade com o 
estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença 
autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome 
alterado; 
II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos 
documentos decorrentes da alteração; 
III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o 
registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às 
necessárias restrições de sigilo. 

 Ibidem, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. D.O.U. 22

 Idem.23
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§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, 
manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha 
sido alterado. 
§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará 
facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à 
situação anterior, com a alteração para o nome original, em petição 
que será encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação 
prévia do Ministério Público.  24

 Por fim, é possível a alteração do nome por estrangeiro, nos termos do caput do Art.7º 

do Decreto-Lei nº 4.657/1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem 

como do Art. 71 da Lei 13.445/2017: 
LINDB, Art. 7º  A lei do país em que domiciliada a pessoa determina 
as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 
capacidade e os direitos de família. (…)  25

Lei 13.445/2017, Art. 71. O pedido de naturalização será apresentado 
e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder 
Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. 
§ 1º No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá 
requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. 
§ 2º Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado 
associado ao nome anterior.  26

 Assim, o estrangeiro domiciliado no Brasil terá, como regra, a lei brasileira e a 

imutabilidade do nome por ela prevista. Admite-se, contudo, a alteração do nome de 

estrangeiros que, no idioma português, torna-se exótico, ridículo ou impronunciável. 

 Conforme se verifica das previsões legislativas elencadas, as alterações no nome 

posteriores ao registro de nascimento somente serão efetuadas por sentença judicial, 

devidamente averbada no assento de nascimento, sendo que tal procedimento sumaríssimo 

(realizado sem grandes formalidades) encontra-se previsto no Art. 109 da Lei de Registros 

Públicos:
Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o 
Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 
§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público 
impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do 
prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os 
interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias. 

BRASIL, Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de 
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que 
tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. D.O.U. 
14.7.1999.

 Ibidem, Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 25

(Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010). D.O.U. 09.09.1994.

 Ibidem, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. D.O.U. 25.5.2017.26
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§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz 
decidirá no prazo de cinco dias. 
§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os 
efeitos. 
§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça 
mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o 
assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que 
devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto 
do novo assentamento. 
§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será 
remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do 
Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. 
§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as 
indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do 
mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o 
transporte do assento, com as remissões à margem do registro 
original.  27

 Paralelamente às exceções típicas ao princípio da imutabilidade, contudo, é notável a 

construção jurisprudencial acerca do tema, motivada pela questão do abandono afetivo nas 

relações familiares, sobre a qual este trabalho passa a se debruçar. 

3 ABANDONO AFETIVO 

3.1. A responsabilidade parental e o abandono afetivo na realidade brasileira 

 Ao atentar-se às estruturas das complexas relações familiares que amoldam-se à 

sistemática dos papeis desempenhados na sociedade brasileira por homens e mulheres, 

percebe-se que, historicamente, os encargos decorrentes do poder familiar, apesar de 

distribuídos equitativamente entre os genitores pelo Direito Brasileiro, vêm sendo atribuídos 

quase que exclusivamente às figuras maternas. 

 Tendo isso em mente, com vistas à ampla compreensão da prática do abandono afetivo 

– entendida como o descumprimento do dever de cuidado decorrente da relação entre pais e 

filhos – na sociedade brasileira, primeiramente deve-se bem entender as dimensões dos 

direitos e deveres decorrentes da relação entre pais e filhos. Ante ao esquadrinhamento do 

instituto do denominado poder familiar, assim concebido pelo Código Civil de 2002, é 

sumária a compreensão preliminar das controvérsias doutrinárias existentes em torno de sua 

designação. 

 Ibidem, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 27

D.O.U. 31.12.1973. 
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 O aperfeiçoamento do instituto milenar do pátrio poder, cuja origem remonta ao 

Direito Romano, é denominado também de “poder de proteção”, “poder parental” e 

“autoridade parental” por relevantes doutrinadores dos Direitos da Família e da Criança e do 

Adolescente. 

 Dentre eles, a jurista francesa Françoise Dolto sustenta que o termo “poder familiar” 

distancia-se da realidade das características dos pais modernos, na medida em que atualmente 

os adultos não gozam da mesma autoridade em relação aos filhos, tal qual cultivava-se no 

modelo de família patriarcal romana, sendo conscientemente concebidos por eles enquanto 

seus “responsáveis” . Além da inadequação do termo ao presente contexto, critica-se o 28

mesmo diploma legal pela atribuição, demasiadamente ampla, de tal prerrogativa à família, 

em detrimento das figuras que efetivamente compartilham de tal função (pais e mães), razões 

pelas quais a utilização da expressão “responsabilidade parental” será priorizada neste estudo. 

 Tendo em mente a preliminar problemática formal em torno do instituto, passe-se à 

sua análise material propriamente dita. O “poder familiar”, conforme o artigo 21 da Lei nº 

8.069/1990 , é um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais, atribuíveis à 29

família natural, com relação ao filho incapaz, não emancipado, que deve ser exercido no 

superior interesse deste e em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Essa isonomia entre 

homem e mulher, imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no parâmetro da divisão 

igualitária de tarefas entre os pais, não é uma novidade trazida por ele, mas uma previsão do 

ordenamento jurídico brasileiro desde 1988, conforme o artigo 5º, I da Constituição Federal. 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;  30

 Assim, pelos ensinamentos de Silvio Rodrigues , percebe-se que a responsabilidade 31

parental adquire caráter de múnus público, vez que as atribuições do dever de cuidar são 

 DOLTO, Françoise. Quando os pais se separam. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 44.28

 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 29

outras providências. D.O.U. 16.07.1990.

 Ibidem, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. D.O.U. 05.10.1988.30

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 355 - 356.31
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irrenunciáveis, inalienáveis e indisponíveis, já que decorrentes da lei e criadas em vista de fins 

superiores aos dos pais, aos quais não é autorizada abdicação, transferência e transação. 

 Sua imposição vai da fase de concepção, fase em que os sujeitos de direitos são 

nascituros, até os 18 anos completos dos filhos, não emancipados, ou seja, quando estes não  

estão mais sujeitos à autoridade e representatividade dos pais — note-se a coincidência desse 

período com o ínterim de representação ou assistência dos filhos pelos pais. Já quanto aos 

filhos com 18 anos de idade, mas sem discernimento mental, em cumprimento de medida 

socioeducativa ou com dependência de álcool ou substância psicoativa, tem-se que estes serão 

representados por meio da curatela, mesmo diante da extinção da responsabilidade parental, 

na forma do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil. 
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 
(…) 
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; 
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  32

 São causas de extinção do poder familiar, elencadas pelo rol do artigo 1.635 do 

Código Civil, a morte, a emancipação e a maioridade civil. Diferentemente, caracterizam-se 

enquanto as sanções mais graves impostas aos genitores a suspensão e a destituição do poder 

familiar, cujos fatores podem ser o castigo imoderado, o abandono e os atos contrários à 

moral e aos bons costumes, conforme os artigos 1.635, V, 1.637 e 1.638 do Código Civil  e o 33

artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente . 34

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5 o, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638 . 

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. 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 

 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. D.O.U. 32

 Idem.33

 Brasil, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 34

providências. D.O.U. 16.07.1990.
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III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. 
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: 
I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: 
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 
b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; 
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: 
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 
b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à 
pena de reclusão. 

Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder poder familiar serão decretadas 
judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação 
civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e 
obrigações a que alude o art. 22. 

 A suspensão e a destituição, por constituírem as medidas mais drásticas e excepcionais 

do Direito Infanto-Juvenil, precisam ser aplicadas com a máxima prudência, sendo decretadas 

por sentença, com base em provas e em minuciosa análise elaborada pela equipe 

multidisciplinar. Em regra, o juízo competente para apreciar a matéria é o da Justiça de 

Família, mas, no caso de omissão, negligência ou abuso de ambos os pais, visando à 

colocação da criança em família substituta, a competência é da Justiça da Infância e da 

Juventude. 

 Quanto à legitimidade para a propositura de ação de suspensão ou destituição do poder 

familiar, tem-se que esta poderá ser proposta pelos pretensos adotantes ou tutores, pelos 

familiares, pelo outro genitor e pelo Ministério Público, ao passo que o polo passivo da 

demanda restará figurado pelos genitores (biológicos ou socioafetivos) ou pelos pais adotivos 

em pleno exercício do poder familiar. Nesta ação, ainda, deverá ser observada a existência de 

pedido cumulativo, com vistas à colocação em família substituta nas modalidade de adoção 

ou tutela, bem como a existência de tutelas provisórias, à luz do artigo 157 do mesmo 

Estatuto. 
Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério 
Público, decretar a suspensão do pátrio poder, liminar ou incidentalmente, até o 
julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa 
idônea, mediante termo de responsabilidade. (Expressão substituída pela Lei nº 
12.010, de 2009)  35

 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 35

providências. D.O.U. 16.07.1990.
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 Em função da relação de filiação, então, os pais têm o direito de exigir obediência e 

respeito, restando submetidos, em contrapartida, a inúmeros deveres. Nessa toada, são deveres 

da família assegurar à criança e ao adolescente o direito ao estado de filiação (dever de 

registrar), o direito fundamental do filho de ser cuidado (dever de guarda), o direito 

fundamental à educação, à profissionalização e à cidadania (dever de criar e educar), o direito 

fundamental à assistência material (dever de sustento), o direito ao afeto (dever de cuidar e de 

prestar assistência imaterial), o direito à saúde. 

 Diante do exposto, portanto, não é cabível o afastamento dos deveres decorrentes da 

responsabilidade parental por outros caminhos além dos supracitados (a morte, a maioridade 

civil, a emancipação e a supressão e a destituição do poder familiar). Percebe-se, contudo, o 

pujante enraizamento de uma cultura do abandono afetivo na sociedade brasileira, 

caracterizada pela negligência emocional e financeira. Significa dizer, conforme já restou 

demonstrado, que é comum — em todas as esferas sociais brasileiras — que pais se escusem 

da responsabilidade parental, como se tal prática fosse, de alguma forma, insignificante ou 

normal. 

 A prática demonstra que as referidas negligência e deserção do dever de cuidar, 

imposto pela relação de filiação, são praticadas, majoritariamente, por parte dos geradores. Às 

genitoras, consequentemente, avultam-se as responsabilidades relativas à prole, vez que os 

encargos decorrentes da responsabilidade parental, apesar de distribuídos equitativamente 

entre os genitores no Direito Brasileiro, culturalmente vêm sendo atribuídos em maior número 

às figuras maternas. 

 Nesse sentido, tendo em vista que o estudo do Direito de Família não pode dissociar-

se do fundo social e histórico em que é talhado , Rodrigo da Cunha Pereira traça o seguinte 36

paralelo entre a mulher e a força produtiva: 
A mulher, historicamente, esteve relegada da cena pública e política. 
Sua força produtiva sempre foi desconsiderada. Os afazeres 
domésticos nunca receberam valor produtivo; seus trabalhos, na esfera 
privada e sem valor de troca, acabaram reduzidos a uma justificativa 
em razão da “natureza feminina”, respeitando a ordem do génesis. 
Como complemento do homem, a mulher é uma criatura 
essencialmente relativa, existindo somente para o homem e para os 
filhos.  37

 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. O Direito das Famílias entre a Norma e 36

a Realidade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 175.

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: Uma Abordagem Psicanalítica. 4. ed. São Paulo: Editora 37

Forense, 2012. p. 101-102.
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 Tal cenário resiste, inclusive, ao processo de mudanças no sistema patriarcal, 

impulsionado pela insipiente revolução feminista, que exige, conforme Rodrigo da Cunha 

Pereira, uma participação mais efetiva dos homens na criação dos filhos. Uma das maiores 

conquistas das mulheres, nesse contexto, é a invasão ao mercado de trabalho, embora 

recebendo salários inferiores aos dos homens e sendo comandadas por eles. 
Mas, as reivindicações das mulheres, principalmente a do acesso ao 
mercado de trabalho, e depois, consequentemente, da revolução 
sexual, entram com todas as desvantagens do milenar sistema 
patriarcal, não alteram o quadro de reclusão e opressão sobre elas. São 
menos qualificadas no mercado de trabalho, recebem menos que os 
homens e o pior: a maioria tem uma dupla jornada de trabalho, pois a 
concepção da direção dos afazeres domésticos constituiu um papel 
feminino que ainda não caiu por terra completamente, sobretudo no 
meio rural.  38

 As estatísticas apontam a permanência da realidade na qual crianças são abandonadas 

pelos pais e tornam-se responsabilidades exclusivas da mãe. Conforme dados do último 

Censo Demográfico, levantados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) , 46,4% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Ademais, segundo dados 39

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no Censo Escolar de 2011, 5,5 milhões de 

brasileiros não levam o nome do pai na certidão de nascimento. Trata-se, isso posto, de uma 

massiva quantidade de mães solos que chefiam as famílias brasileiras e desempenham 

diariamente, nesta solitária condição, a dupla jornada de trabalho. 

3.2. A relevância do afeto na entidade familiar e a ofensa à dignidade e ao nome por 

parte daquele que abandona 

 O Direito de Família contemporâneo vivenciou, conforme Ricardo Lucas Calderón, 

“um processo de transição paradigmática do qual resultou a prevalência da afetividade como 

vetor desses relacionamentos”. Neste processo,  
se percebe um paulatino decréscimo de influências externas (da 
religião, do Estado, dos interesses do grupo social) e um crescente 
espaço destinado à realização existencial afetiva dos seus integrantes. 
No decorrer da modernidade (aqui compreendida como o período do 
final do século XVIII até meados do século XX) o espaço conferido à 
subjetividade e à afetividade alargou-se e verticalizou-se a tal ponto 

 Ibidem, p. 127.38

 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.39
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que, no último quarto do século XX, já era possível sustentar a 
afetividade como vetor das relações pessoais.  40

 Notabiliza-se, assim, a relevância cada vez mais expressiva que as relações afetivas 

têm tomado no Direito de Família contemporâneo, tendo em vista o atual paradigma da 

afetividade, em detrimento do conceito de família tradicional vigente nas décadas passadas, 

no qual apenas os vínculos biológicos eram considerados relações familiares. Para Luiz Edson 

Fachin, a filiação vincula-se cada vez mais à dimensão fática da referida relação efetiva, no 

seguinte sentido: 
A relação jurídica de filiação produz os mesmos efeitos e dá gênese 
aos mesmos direitos e deveres, independentemente de se tratar de 
parentesco natural — matrimonial ou extramatrimonial —, civil ou 
socioafetivo. Em outros termos, a origem do parentesco deixa de 
integrar o suporta fático dessa relação social, que passa a importar 
para o direito, sem que seja necessário investigar a forma como tal 
relação venha a se estabelecer na realidade.  41

 A família, em verdade, é compreendida contemporaneamente como uma realidade 

sociológica, cuja premissa transita no estabelecimento e desenvolvimento dos vínculos 

afetivos necessários à promoção de um ambiente harmonioso para os seus membros, 

objetivando suas dignas formações enquanto sujeitos de direitos.  

 Nos estudos de Rodrigo da Cunha Pereira, compreendemos mais profundamente as 

atuais questões e problemáticas acerca das relações de afeto que deveriam compor o âmbito 

familiar:  
Para o Direito, pai é aquele que empresta seu nome na certidão de 
nascimento do filho. (…) uma vez estabelecida a paternidade por meio 
do registro civil, decorrem daí direitos e obrigações, como o de 
sustento, guarda e educação. Mas será que o ordenamento jurídico, tão 
vinculado a elementos biológicos para a paternidade, pode garantir ou 
ajudar a garantir o estabelecimento da paternidade? Podemos definir 
pai como o genitor, o marido ou companheiro da mãe, ou aquele que 
cria os filhos e assegura-lhes o sustento, ou é aquele que dá seu 
sobrenome ou mesmo o seu nome?  42

 Não se pode ignorar, pois, a enorme quantidade de casos nos quais genitores, embora 

constantes dos registros civis de crianças, adolescentes e jovens, são executados em ações 

judiciais visando a cobrança de alimentos, pois além de não cumprirem com o direito à 

 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 40

2013. p. 205.

 FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo código civil brasileiro. Rio de 41
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convivência, tendo em vista a rejeição, também infringem o dever de garantia do mínimo à 

sobrevivência da prole. Há, ainda, aqueles cumprimentos de sentenças visando a garantia do 

direito à convivência, ou seja, objetivando constranger o genitor à efetivação do regime de 

visitas fixado judicialmente. 

 Vultosa é a parcela da população que, ao lado dos referidos 5,5 milhões de brasileiros 

que não levam o nome do pai na certidão de nascimento, apesar de carregar o nome do genitor 

em seu sobrenome, não estabeleceu quaisquer laços afetivos com tal figura — em casos 

extremos, que são comuns, nem mesmo conheceu pessoalmente o sujeito que lhe concebeu. 

 Sem prejuízo das problemáticas jurídicas em torno desse fato, que dizem respeito aos 

já esmiuçados deveres de cuidado e às obrigações concernentes tanto ao genitor quanto à 

prole, decorrentes da filiação, faz-se sumariamente relevante estabelecer uma direta oposição 

da cultura do abandono afetivo e dos danos causados à pessoa que carrega o nome do genitor 

que a abandonou. 

 Por meio do não cumprimento dos deveres legais de proteção e cuidado impostos pela 

responsabilidade parental, o abandono fere diretamente o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. É nesse sentido a construção teórica elaborada por Ana Carolina 

Brocado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues: 
A ascensão do afeto como núcleo epistemológico do Direito de 
Família provocou grande revolução e remexeu as bases da própria 
Teoria Geral do Direito, diante do tumulto gerado pela interpretação 
da afirmação de que o afeto — um sentimento — tem valor e, por 
certo, eficácia jurídica. Isto porque, se afeto tem valor jurídico e gera 
efeitos relevantes no seio da família, fazendo nascer direitos e deveres 
para os membros dos núcleos familiares, a lógica binária e 
deontológica do Direito, pensada a partir de um raciocínio equivocado 
sobre o valor do afeto, induziu muitos a pensarem que a “ausência de 
afeto” entre familiares passou a ser uma conduta não apenas 
reprovável, mas juridicamente sancionável. Nessa mesma lógica, 
muitos entenderam que o afeto seria, então, um direito.  43

 Cabe aos operadores do Direito, dessa forma, a reprovação e repressão do abandono 

afetivo através da construção e desenvolvimento de mecanismos que ofereçam uma resposta 

do Estado à demanda da dignificação da prole vítima de tal ofensa. Devem, ademais, redobrar 

sua atenção à afronta que a dignidade da pessoa humana — macro princípio e direito humano 

fundamental estabelecido pelo legislador constituinte em 1988 — sofre através do dano de 

portar o sobrenome de quem abandonou causado à vítima de abando afetivo. 

 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. O Direito das Famílias entre a Norma e 43

a Realidade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 174.
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 Para tanto, pesquisas de natureza científica, como esta que se pretende aqui dar 

prosseguimento, ainda pouco exploradas nos ambientes acadêmicos, carecem de 

desenvolvimento a partir de apurações teóricas e práticas, com o escopo de investigar os 

citados problemas e, de alguma forma, contribuir para a modificação da realidade posta e a 

minoração dos referidos prejuízos. A construção teórica em torno do tema deve partir 

exatamente da já reconhecida relevância da construção de laços afetivos entre os membros da 

entidade familiar para o pleno desenvolvimento cidadão. 

 Há que se destacar, contudo, que a possibilidade jurídica em foco no presente trabalho 

não se confunde com aquela prevista no artigo 1.614 do Código Civil. Por este dispositivo, o 

legislador prevê a possibilidade de impugnação do reconhecimento da paternidade, pelo filho 

que visa a desconstituição da paternidade ou da maternidade, nos quatro anos que se seguirem 

à maioridade, ou à emancipação, in verbis: 
Art. 1.614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu 
consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, nos 
quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação.  44

 Muito embora o art. 1.614 tenha sido originalmente formulado sob a perspectiva da 

paternidade biológica, devido ao trabalho da doutrina, que apoiou a jurisprudência, foram 

desenvolvidas leituras vinculadas à lógica da socioafetividade, permitindo a desconstituição 

do vínculo parental inclusive na hipótese de abandono afetivo. Em seu Comentários ao novo 

Código Civil, Luiz Edson Fachin enfatiza, acerca da referida previsão legal, que: 
“Alcançada a maioridade, a formação do vínculo parental deixa de ser 
uma configuração presente tão-só na esfera ascendente. Se já há regras 
limitativas ao reconhecimento do menor, edificadas na proteção e 
defesa dos interesses da criança e do adolescente, razão igual não 
poderia deixar a descoberto o filho maior. Atende-se aí, ao menos de 
certo modo, a idéia segundo a qual a paternidade se faz, vale dizer, é 
mais uma construção permanente e contínua, e é menos um dado 
previamente estabelecido”.  45

 Nesse sentido, apesar de admitir-se a desconstituição do vínculo parental em função 

do descumprimento do dever de cuidado e, consequentemente retirar-se também o sobrenome 

materno ou paterno do registro civil do filho vítima de abandono afetivo, o objeto desta 

pesquisa restringi-se à exclusão do nome daquele que praticou o abandono afetivo, ante a 

agressão à identidade e à dignidade da vítima. 

 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. D.O.U. 11.01.2002.44
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 Significa dizer, portanto, que a simples supressão do sobrenome daquele que praticou 

o abandono afetivo não envolve qualquer prejuízo ao vínculo entre os pais e o filho, bem 

como aos deveres dele decorrentes. Portanto, o genitor inadimplente nos deveres de cuidado, 

permanece obrigado a eles, e, em contrapartida, a retirada do patronímico igualmente não 

obsta os deveres que possui o filho em relação ao pai (foco da análise aqui elaborada), bem 

como quaisquer regras sucessórias decorrentes da filiação. 

4 TUTELA JURISDICIONAL 

4.1. A relativização do princípio da imutabilidade do nome 

 Assim como todo o conjunto de normas principiológicas, o princípio da imutabilidade 

do nome não é absoluto no Direito Brasileiro. Por conta da tensão existente entre os princípios 

da dignidade da pessoa humana e da imutabilidade do nome, este último é, de antemão, 

limitado pelo próprio legislador, conforme se depreende das hipóteses já esquadrinhadas neste 

trabalho. Doravante, em situações não previstas em lei, caberá ao Poder Judiciário brasileiro 

ditar os limites de cada um deles, a depender de cada caso concreto. 

 Pela nova hermenêutica constitucional, no ordenamento jurídico brasileiro as regras 

diferenciam-se dos princípios na medida em que aquelas estabelecem condutas, ao passo que 

estes consagram valores e fins a serem atingidos. Se a aplicação das regras ocorre pela mera 

subsunção do fato à norma, os princípios demandam uma concretização a ser realizada pelo 

intérprete em cada caso tutelado. Assim, a colisão entre regras é resolvida mediante os 

critérios hierárquico, cronológico e de especialidade, enquanto o conflito entre princípios é 

solucionado por meio da chamada técnica de “sopesamento” ou “ponderação”. 

 As produções doutrinárias dos juristas Robert Alexy, alemão , e Ronald Dworkin , 46 47

estadunidense, são basilares na compreensão da distinção entre regras e princípios, sem a qual 

não seria possível assimilar satisfatoriamente as decisões proferidas pelos tribunais brasileiros 

que aqui se pretendem esquadrinhar. 

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2. Ed. São Paulo: 46

Malheiros Editores, 2014. p. 35 - 99.

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 47

2007, p. 23 - 126.
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 Conforme Alexy, tal distinção é qualitativa, e não de grau, pois toda norma é uma 

regra ou um princípio. Logo, ele entende os princípios como normas que ordenam a 

realização de algo na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes (“mandamentos de otimização”), ao passo que regras são normas que necessitam 

serem sempre satisfeitas ou insatisfeitas. 

 Por esses motivos, o doutrinador alemão defende a resolução do conflito entre duas 

regras na dimensão da validade, por meio da introdução, a uma delas, de uma cláusula de 

exceção que elimine o conflito, ou da declaração de invalidez de uma delas; neste processo, a 

norma posterior prevalece em relação à anterior, da mesma forma que a específica sobre a 

geral. 

 Já o conflito entre princípios, segundo Alexy, é solucionado na dimensão do peso, ou 

seja, um dos princípios terá que ceder, o que não significa que será invalidado ou introduzido 

de uma cláusula de exceção; o que ocorre é que um princípio terá precedência em face do 

outro sob determinadas condições — prevalece o mais pesado no caso concreto. 

 Dworkin, por outro lado, explica que a distinção entre regras e princípios refere-se à 

natureza lógica envolvida, pois percebe as regras como aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada 

e, em contrapartida, os princípios como uma exigência de justiça, equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade. Dessa maneira, o doutrinador estadunidense concebe o conflito entre 

regras apenas na dimensão da validade, isto é, a partir da declaração de validade ou 

invalidade, ao passo que o conflito entre princípios ele defende que seja resolvido na 

dimensão do peso ou da importância — o julgador levará em conta a força relativa de cada 

um para construir seu convencimento. 

 Tendo isso em mente, infere-se o método a partir do qual a jurisprudência brasileira 

soluciona casos em que direitos humanos igualmente protegidos estão em conflito, bem como 

a relevância das teorizações de Alexy e Dworkin acerca da demonstração de que os princípios 

não são absolutos, mas dependem de um sopesamento por parte do julgador, a fim de que 

sejam aplicados concretamente. Não se trata de uma simples tarefa, a qual é agravada pela 

subjetividade dos julgadores, demandando a construção de parâmetros objetivos, pautados em 

critérios de equidade, justiça e moralidade, próprios do atual momento constitucional, a partir 

dos quais os magistrados poderão decidir com segurança jurídica. 
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 Dessarte, ao mesmo tempo em que a Constituição de 1988 garante o direito da 

dignidade da pessoa humana, a Carta Magna também prevê o direito personalíssimo ao 

nome , de forma que, na prática, tais garantias vêm sendo sobrepostas uma a outra diante de 48

específicas situações fáticas. Isso porque, com vistas à garantia do macro princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, faz-se necessário relativizar o princípio da 

imutabilidade do nome, presente na Lei de Registros Públicos , e permitir a retirada do 49

patronímico paterno do registro civil nos casos de abandono afetivo.  

 Num contexto de abandono afetivo, então, é possível notar uma tendência 

jurisprudencial em priorizar a dignidade, acometida pela extenuação da identidade da pessoa 

vítima desse abandono, em face da imutabilidade do nome. Daí a relevância das modernas 

teorizações familiaristas em torno da dimensão do afeto na construção das relações familiares.  

 Assim, partindo-se das amplas contribuições doutrinárias interdisciplinares e 

colhendo-se, de igual sorte, perspectivas críticas acerca do Direito das Famílias 

contemporâneo, cumpre elencar quais são, bem como quais deveriam ser, os específicos 

requisitos adotados pela jurisprudência brasileira para que a dignidade do indivíduo deixe de 

ser afetada em decorrência do dano de portar o sobrenome de quem o abandonou. 

4.2. A contribuição da tutela jurisdicional para a dignificação da prole vítima de 

abandono afetivo 

 O Direito, enquanto ciência social aplicada, atualiza-se constantemente, a depender 

das demandas sociais existentes em determinado tempo e espaço. Para tanto, seus operadores 

muito se utilizam da ferramenta jurisprudencial, em vista de caracterizar-se enquanto aquela 

que, em primeiro lugar, tem contato com a realidade fática na qual está inserida. Assim 

transmuta-se a hermenêutica jurídica: por mais coerente que seja a legislação relativamente ao 

contexto de que é contemporânea, a dinamicidade social eventualmente impõe aos julgadores 

a necessidade de, na aplicação da lei ao caso concreto, superar a interpretação histórica das 

norma, adequando seus preceitos às novas demandas existentes. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. D.O.U. 05.10.1988.48

 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 49

providências. D.O.U. 31.12.1973. Artigo 58.
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 Dessa forma, nota-se que, embora determinada previsão legal mantenha-se válida e 

eficaz no ordenamento jurídico, tal normativa pode vir a ser alvo de uma nova interpretação 

que, por exemplo, estende-a para além daqueles cenários de aplicação inicialmente 

conjecturados no momento de sua elaboração. 

 No que tange ao Direito de Família, mais especificamente, Ricardo Lucas Calderón 

demonstra o avultuamento, nas últimas décadas, da relevância conferida à afetividade, 

especialmente pela jurisprudência e doutrina. Segundo ele,  
Os princípios constitucionais de liberdade, igualdade, dignidade e 
solidariedade incidiram no direito de família, permitindo a releitura de 
diversas categorias jurídicas, muitas delas mais aptas às demandas da 
plural e fluida sociedade do presente. A aproximação com a 
experiência concreta fez o Direito perceber a relevância que era 
socialmente conferida à afetividade, mesmo com o paralelo avanço de 
técnicas científicas que favoreciam a descoberta dos vínculos 
biológicos.  50

 Em termos práticos e a título de exemplos, podem-se destacar, dentre tais mudanças de 

entendimentos, a aprovação da tese da multiparentalidade, pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), no histórico julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.060 , bem como da 51

responsabilidade civil em função do abandono afetivo, estipulada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1.159.242 . 52

 Nesse sentido, conforme Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, ao decidir que “a 

paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do 

vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos 

próprios”, a Corte Constitucional reconheceu a paternidade socioafetiva, mesmo à falta de 

registro, enquanto uma paternidade da mesma categoria da paternidade biológica, abrindo o 

sistema jurídico brasileiro para a chamada “multiparentalidade” . 53
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2013. p. 195.

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 898.060-SC. Rel. Min. Luiz Fux. D.J. 51

21.09.2016.
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www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/28886>. Acesso em: 17 abr. 2022.

!27



 Já Carolina Diamantino Esser e Iana Soares de Oliveira Penna afirmam que, ao 

condenar um pai ao pagamento de indenização no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) à filha, em virtude de abandono afetivo na sua infância, o Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu uma clara distinção entre o amor e o dever de cuidar, sendo este último 

considerado como uma obrigação legal. 
Nancy Andrighi tratou ainda do que denominou “núcleo mínimo de 
cuidados parentais”, afirmando que cabem aos pais, “ao menos quanto 
à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social” (BRASIL, 2012). O acórdão é enfático ao dizer que 
cabe dano moral no caso, vez que a responsabilidade civil subjetiva 
pressupõe dano, culpa do autor e nexo causal. (…) Portanto, a 
assistência psicológica dos pais aos filhos é tratada como uma 
obrigação jurídica inescapável. Além disso, o acórdão rebate a 
afirmação de que a perda do poder familiar seria sanção suficiente ao 
abandono afetivo, devendo estar presente, ainda, a reparação civil: 
Nota-se, contudo, que a perda do pátrio poder não suprime, nem 
afasta, a possibilidade de indenizações ou compensações, porque tem 
como objetivo primário resguardar a integridade do menor, ofertando-
lhe, por outros meios, a criação e educação negada pelos genitores, e 
nunca compensar os prejuízos advindos do malcuidado recebido pelos 
filhos.  54

 Tais tutelas jurisdicionais justificam-se, conforme Calderón, na dualidade existente 

entre “uma alteração paradigmática nas relações familiares da sociedade e um discurso 

jurídico ainda muito formal e apegado à lei que se desenvolveu o reconhecimento da 

afetividade pelo direito brasileiro” , nos seguintes termos: 55

A legislação expressa não tratava de muitas situações existenciais 
afetivas que eram postas para análise do Direito, de modo que uma 
interpretação que restasse limitada à estrutura codificada trazia 
dificuldades na tutela destes novéis conflitos. Ainda assim, doutrina e 
jurisprudência não se furtaram a constatar a afetividade imanente a 
tais relações pessoais e passaram a conferir respostas a estas demandas 
mesmo sem expressa previsão legislativa. Foi nessa dualidade entre 
uma alteração paradigmática nas relações familiares da sociedade e 
um discurso jurídico ainda muito formal e apegado à lei que se 
desenvolveu o reconhecimento da afetividade pelo direito brasileiro. 
(…) 
A jurisprudência teve papel fundamental nesta construção, pois os 
tribunais há muito fazem remissões à socioafetividade como suficiente 
vínculo parental. Atualmente, a extensão conferida à afetividade tem 
contribuído para outras leituras de diversos temas do direito de família 
(definição de entidade familiar, parentesco, guarda, adoção, alienação 
parental etc.). Até mesmo os Tribunais Superiores têm tratado da 

 ESSER, Carolina Diamantino; PENNA, Iana Soares de Oliveira. O RESP 1.159.242 – SP: A NECESSIDADE 54
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afetividade em várias decisões judiciais, demonstrando sua acolhida 
quando do acertamento de casos concretos.  56

 É entendimento pacífico da jurisprudência, isso posto, que se trata de uma obrigação 

jurídica inescapável, dos pais aos filhos, tanto a assistência material quanto a psicológica. 

Sendo assim, atendendo ao propósito mais primordial deste trabalho, deve-se investigar de 

que forma o inadimplemento de tal dever de cuidado vem sendo tratado pelos tribunais nos 

casos em que se faz necessário sopesar o princípio da imutabilidade do nome e os direitos à 

dignidade da pessoa e à identidade, diante da falta de legislação expressa acerca do tema. 

 Importantíssimo se faz observar de que forma o Superior Tribunal de Justiça — 

instância máxima da justiça brasileira no âmbito infraconstitucional, responsável por 

uniformizar a interpretação da lei em todo o país — pela primeira vez decidiu em uma 

demanda de supressão do patronímico paterno em função do abandono afetivo. Desde o 

primeiro contato com tal demanda, no Recurso Especial nº 1304718 de São Paulo, julgado em 

dezembro de 2014 , o STJ admitiu a referida supressão, estabelecendo como requisito 57

essencial para tanto a caracterização do chamado justo motivo. 

 No caso em tela, a Corte atestou o justo motivo no fato de que, o descumprimento do 

dever de cuidado pelo genitor, deu causa ao não desenvolvimento de qualquer laço afetivo 

entre ele e o filho, de modo que “teve mero enredo biológico em sua vida”. A outra faceta do 

justo motivo restou caracterizada, segundo os julgadores, no fato de que o nome “é elemento 

da personalidade, identificador e individualizador da pessoa na sociedade e no âmbito 

familiar”. 

 O relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino sopesou, nesse sentido, que “o direito 

da pessoa de portar um nome que não lhe remeta às angústias decorrentes do abandono 

paterno e, especialmente, corresponda à sua realidade familiar, parece-me sobrepor ao 

interesse público de imutabilidade do nome, já excepcionado pela própria Lei de Registros 

Públicos.”. Por fim, esclareceu-se que a supressão pretendida não alteraria a filiação do 

recorrente, pois permaneceria no seu assento de nascimento o nome do genitor. 

 Mais recentemente, contudo, percebe-se uma lapidação nos requisitos a serem 

preenchidos em cada caso concreto a fim de possibilitar a exclusão do patronímico paterno 

 Ibidem, p. 265 - 266.56
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em função do abandono afetivo. Nessa toada, a Corte passou a entender que, além do justo 

motivo, também carece de caracterização a chamada ausência de prejuízos a terceiros. Para 

melhor compreender do que se trata o requisito da ausência de prejuízos a terceiros para a 

admissibilidade da supressão do sobrenome paterno, então, convém analisar a mais recente 

decisão proferida pelo STJ, pois, teoricamente, é nela que tal premissa encontrar-se-á melhor 

aperfeiçoada. 

 No Agravo em Recurso Especial nº 2.068.429 de São Paulo , o caso de exclusão do 58

sobrenome em função de abandono afetivo mais recente julgado pelo STJ, em 22 de abril de 

2022, não foi dado provimento ao recurso, ante a falta de demonstração da ausência de 

prejuízo a terceiros. Na decisão monocrática, o relator Ministro Humberto Martins percebeu 

que, embora tenha restado evidenciado o abandono afetivo e material dos Recorrentes pela 

Genitora consanguínea, os autores deixaram de comprovar a inexistência de prejuízos a 

terceiros. 

 O referido requisito teria sido contemplado se os autores tivessem instruído os autos 

com, no mínimo, “certidões negativas de tributos, dívida ativa, distribuição de processos na 

Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral Estadual (processos cíveis e criminais), e de tabeliões 

de protestos. Na medida em que não instruíram devidamente o processo, de rigor o não 

acolhimento do pedido dos apelantes”. 

 Tal entendimento, de que é cabível a supressão do patronímico paterno se 

demonstrados os requisitos do justo motivo e da inexistência de prejuízo a terceiros, 

desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, é observado nos Tribunais de Justiça do país. 

Para ilustrar a observância da construção jurisprudencial do STJ, destaca-se um julgado 

recente do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, na apelação cível 00005560220188160179 . 59

A 18ª Câmara Cível do TJ-PR, em 12 de abril de 2021, afirmou, inclusive, que as “exceções 

ao princípio da imutabilidade, expressamente previstas na Lei de Registros Públicos, são 

meramente exemplificativas”, in verbis: 
As exceções ao princípio da imutabilidade, expressamente previstas 
na Lei de Registros Publicos, são meramente exemplificativas e em 
interpretação conjunta do disposto na LRP e no parágrafo único do art. 
723 do CPC, pode o magistrado, fundamentadamente e por equidade, 
determinar a modificação de prenome da parte requerente.A 

 Ibidem, Agravo em Recurso Especial nº 2.068.429-SP. Rel. Min. Humberto Martins. D.J. 25.04.2022.58

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Cível nº 00005560220188160179. Rel. Des. 59

Marcelo Gobbo Dalla Dea. D.J. 12.04.2021.
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jurisprudência dominante do STJ orienta que, em sendo o direito de 
ter alterado o registro de nascimento uma das expressões concretas do 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devem ser 
preenchidos dois requisitos, quais sejam: justo motivo e inexistência 
de prejuízo a terceiros (STJ. 3ª Turma. REsp. nº 1069864/DF. Rel. 
Min. Nancy Andrighi. DJE 03/02/2009).Considerando o justo motivo, 
visto que a parte autora não tem laços de afetividade com seu genitor e 
tendo em vista que a retificação do prenome no assento de nascimento 
não acarretará prejuízo a terceiros, vez que não restou comprovado 
qualquer prejuízo concreto quanto à alteração do registro civil, 
inexistindo violação à segurança jurídica ou às regras de ordem 
pública.” 

 Percebe-se, portanto, que as mudanças de entendimentos jurisprudenciais, 

desenvolvidas nas últimas décadas no Direito de Família, culminaram com o recente 

desenvolvimento da cognição de que, verificados o justo motivo e a inexistência de prejuízo a 

terceiros, oportuna-se a supressão do patronímico paterno, tamanha é a afronta na identidade 

da vítima de abandono afetivo, a qual busca a tutela jurisdicional para garantia do seu direito à 

dignidade. 

 Instados pela problemática da cultura da rejeição, especialmente paterna, presente no 

contexto contemporâneo brasileiro, a jurisprudência contribui para a dignificação da prole que 

busca, de alguma forma, reparar o dano causado à sua identidade e dignidade em função do 

abandono afetivo, promovendo assim uma maior eficácia ao mandamento constitucional 

esculpido no artigo 227 da Carta Magna. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em vista de todo o exposto, considerando que a imutabilidade do nome encontra o seu 

limite na dignidade, cumpre refletir acerca da seguinte questão: a relativização do princípio da 

imutabilidade do nome, obtida a partir da tutela jurisdicional, seria suficiente para a 

dignificação da prole que busca a supressão do patronímico paterno em função do abandono 

afetivo? Sem dúvidas, tal tutela é a via mais efetiva, em balizas inter partes, para o 

estancamento dos danos causados à identidade da pessoa que deseja retirar o de seu nome o 

sobrenome do genitor que a rejeitou. 

 Contudo, embora o efeito jurídico da supressão do patronímico paterno seja 

indubitável, a mesma certeza não se obtém do efeito psicológico do abandono. A reparação 

dos danos emocionais causados neste cenário não se compatibiliza com a relativização da 
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regra geral da imutabilidade do nome, de modo que concretamente caberia a cumulação desse 

pedido com o de indenização por danos morais, na seara da responsabilidade civil. 

 Há que se contemplar, ademais, para além do específico recorte deste trabalho 

(supressão do patronímico paterno), aqueles requerimentos, ainda que mais raros, de retirada 

do sobrenome materno. De forma análoga, considerando que as respostas do Poder Judiciário, 

já evidenciadas, levam em conta primordialmente os requisitos da inexistência de prejuízo a 

terceiros e do justo motivo, sendo este caracterizado pelo abandono afetivo em sentido amplo, 

poderia-se afirmar que o mesmo resultado seria oferecido pelos magistrados na situação de 

abandono afetivo praticado pela genitora. 

 Nota-se, por fim, a relevância da discussão envolvida na presente pesquisa, ante as  

perceptíveis demandas sociais acerca da estrutura das relações familiares e seu vértice central, 

da afetividade, as quais ocasionam substanciais evoluções teóricas no Direito de Família e 

mudanças de entendimentos jurisprudenciais, cujos desígnios da promoção da segurança 

jurídica demonstram-se cada vez mais primordiais. 
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