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REGISTRO DO ASSENTO DE NASCIMENTO DE CRIANÇAS POR CASAIS 

HOMOAFETIVOS 

 

1. RESUMO  

O presente trabalho visa estudar o registro do assento de nascimento de crianças 

por casais homoafetivos, levando-se em consideração a importância deste não 

somente para a individualização da pessoa humana, mas também no âmbito do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Através de pesquisas 

doutrinárias, jurisprudenciais e em artigos relacionados pretende-se apontar 

fundamentação jurídica dentro do Direito Civil para possível regulamentação jurídica 

ou até mesmo para alteração da legislação vigente, tendo em vista a atualidade do 

tema, justificando, dessa forma os estudos deste trabalho principalmente tendo em 

vista a omissão legislativa acerca do tema, ocasionando falta de adequação com a 

realidade social. A Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) disciplina sobre o 

registro de crianças e adolescentes por pais biológicos ou adotantes, contudo sem 

abordar a situação específica dos casais homoafetivos, seja nos casos de adoção 

ou de reprodução assistida, esta última em conformidade com a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina 2013/2013, deixando, desta forma, a abertura para 

possibilidade de tal regulamentação à luz do princípio da igualdade, uma vez que 

não se encontra defesa em lei. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o nome é elemento imprescindível para a individualização da 

pessoa humana tanto no âmbito familiar quanto na sociedade. Tal individualização 

se dá por meio de registro público, que é disciplinado pela Lei nº 6.015/73 (Lei dos 

Registros Públicos). O nome consiste em um direito assegurado a todos (consoante 

dispõe o art. 16 do Código Civil). Através dele que se distinguem os laços familiares, 

abarcando sua procedência, bem como sua filiação ou estirpe. 

Quanto à individualização da pessoa humana, Silvio Venosa (2007, p. 180) 

preleciona: “nome é uma forma de individualização do ser humano na sociedade, 

mesmo após a morte. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade.” 

Sobre o registro de nascimento por casais homoafetivos, Enézio de Deus 

expõe em artigo de sua autoria denominado “A certidão de nascimento na adoção 



por casal homosexual”, publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM) no ano de 2010: 

 
A existência de um registro de nascimento, no qual constem os nomes de 
dois homens ou de duas mulheres pode se opor aos costumes, mas não 
ao ordenamento positivo pátrio. Devendo espelhar a filiação não somente 
biológica, mas também afetiva, a certidão de nascimento, em caso de 
adoção homoafetiva biparental, deve contemplar os nomes dos pais/mães 
do mesmo sexo, refletindo a realidade socioafetiva na qual a criança ou 
adolescente estará inserida através da adoção (grifo nosso).  

 
Recentemente o Conselho Federal de Medicina (CFM) na Resolução 

2013/2013, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como 

entidade familiar os casais formados por pares homoafetivos, tratou de regulamentar 

o instituto da reprodução assistida (RA) também a essa nova forma de família, bem 

como os procedimentos a serem adotados quando se fizer necessário o emprego da  

gestação de substituição (doação temporária do útero), que passou a ser aplicada 

não somente nos casos de problemas de fertilidade ou que impeça ou contra indique 

a gestação na doadora genética, mas também aos casais homoafetivos. 

Esses avanços no âmbito da medicina já possibilitam que casais de pessoas 

do mesmo sexo possam ser “pais” não só por vínculos de afeto, mas também por 

meio de vínculos biológicos. Nosso ordenamento jurídico não acompanhou essa 

evolução, entretanto os usos e costumes nos mostram que essa realidade encontra-

se cada vez mais solidificada no meio social, tornando-se imprescindível encontrar 

meios que assistam tais casos, unificando a forma como vêm sendo julgados, em 

respeito à dignidade da pessoa humana de todos os sujeitos envolvidos nestas 

novas configurações afetivas e sociais. 

As omissões legislativas não podem, em hipótese alguma, servir de pretexto 

para camuflar os preconceitos, devendo, portanto, ser supridas, garantindo desta 

forma os direitos e deveres de cada indivíduo ainda que não se encontre expressos 

nos textos legais. Pois, como é sabido, a lei pode ser lacunosa, mas o sistema 

jurídico não (art.4°, LINDB e 126 CPC). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar o registro do assento de 

nascimento de crianças por casais homoafetivos. Como objetivos específicos, listam-

se: - determinar a importância do registro do assento de nascimento para a 



individualização da pessoa humana, bem como para assegurar os direitos de família 

e sucessórios; - relacionar de modo análogo o conceito jurídico de família aos casais 

do mesmo sexo com base nos princípios constitucionais da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana; - demonstrar a importância de garantir o melhor 

interesse da criança. Hipóteses que foram investigadas, analisadas e interpretadas 

para que fosse possível registrar os resultados obtidos e chegar às conclusões.  

 

4. METODOLOGIA  

O método adotado em nosso trabalho, predominantemente, será o indutivo, isto 

porque, buscar-se-á através da análise da lacuna da lei, ou seja, da ausência de 

regulamentação legal do assento de nascimento de crianças e adolescentes por 

casais homoafetivos, chegando a um modelo legal, de base doutrinária para que o 

legislador tenha substrato suficiente para a construção e a consequente reforma da 

nossa legislação, albergando, consequentemente estas hipóteses não previstas, 

atualmente, em nosso ordenamento jurídico.  

A análise crítica dos casos particulares se mostra fundamental na construção 

teórica deste campo do direito civil, em especial a parte geral, permitindo agregar um 

conhecimento prático deste mecanismo, iminentemente pragmático e de grande 

aplicação, em virtude, principalmente, das inúmeras possibilidades de se averiguar, 

no quotidiano, situações em que estes casais se valem da adoção para constituir 

uma família. 

A confrontação da casuística dos tribunais diante de casos concretos 

envolvendo estas situações também será de grande valia, pois, poderemos extrair 

as premissas jurisprudenciais que moldam e visam suprimir esta omissão legislativa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os chamados direitos da personalidade são direitos subjetivos, inerentes ao 

ser humano, cuja finalidade primordial é resguardar a dignidade da pessoa 

humana. Esses direitos tutelam a integridade física, intelectual e moral de cada um, 

desde a concepção até mesmo após a morte. Através da tutela jurídica dada a 

esses direitos o Estado garante uma proteção extrapatrimonial, ou seja, não há 

apenas o interesse na proteção patrimonial, mas também na proteção dos direitos 

que constituem a essência de cada um. A violação de um direito da personalidade 

pode gerar, não obstante, dano moral e patrimonial, ambos, indenizáveis. 



Dentre os direitos da personalidade, temos o direito ao nome, conforme 

preconizado no art. 16 do CC, nos seguintes termos: “Toda pessoa tem direito ao 

nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome 

Pablo Stolze Gagliano (2009, p. 111) explica que “o nome civil da pessoa 

natural é o sinal exterior mais visível de sua individualidade, sendo através dele que 

a identificamos no seu âmbito familiar e no meio social”.  

O assento de nascimento é um registro público de natureza jurídica 

declaratória que, assim como todos os demais, tem a finalidade de garantir aos 

atos jurídicos autenticidade, segurança e eficácia.  

Possui fundamental importância para o interesse pessoal, por ser prova da 

existência de cada um, da família, da sociedade e também do Estado, visto que este 

tem a necessidade de informações como, por exemplo, quantos somos e qual a 

situação jurídica em que vivemos. 

O art. 9º, I do atual Código Civil estabelece que os nascimentos devam 

obrigatoriamente ser registrados em registro público, norma esta já prevista pelo 

Código Civil de 1916, que igualmente tratava da matéria em seu art. 12, I. Tal é a 

importância desse registro que assim dispõe o art. 1.603 do atual Código Civil: “A 

filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”.  

A Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/75) no Capítulo IV, entre os 

artigos 50 e 66, disciplina o registro de nascimento. 

Por meio da atenta leitura desta lei, percebe-se que não há nenhum 

impedimento expresso para que casais homoafetivos registrem uma criança, 

visto que o item 7 deste dispositivo fala apenas sobre a qualificação dos “pais” sem 

necessariamente especificar pai e mãe. 

O Decreto nº 7.231/2010 trouxe mudanças significativas para o registro 

disposto no art. 29, I da LRP, ou seja, o registro de nascimento. Por esse decreto, 

entre outras mudanças, o novo modelo passou a conter dois grandes campos, um 

que trata da filiação, sem haver distinção sobre a pessoa do pai e da mãe, e outro 

em que constam os dados dos avós, também desprovido de qualquer distinção entre 

avós paternos e maternos, o que se tornou um grande avanço, tendo em vista os 

novos modelos de família existentes. 

Quando os genitores são incluídos no registro, eles assumem direitos e 

deveres para com o indivíduo. O ato do registro gera para o registrado o 

reconhecimento definitivo da filiação dos seus genitores, impondo a estes todos os 



deveres de sustento, guarda e educação. Ademais, desta relação de filiação surgem 

os direitos sucessórios, ou seja, o direito dos descendentes herdarem os bens 

deixados pelos ascendentes. 

O artigo 1.604 do Código Civil assim estabelece que "Ninguém pode vindicar 

estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou 

falsidade de registro". Portanto, se não houver vícios de consentimento presentes no 

ato do registro, não há como falar em estado diferente do que o registro apresenta. 

A filiação no assento de nascimento resguarda tamanha importância, 

extrapolando o simples vínculo biológico, abrangendo os vínculos socioafetivos, 

predominantes nas novas configurações de famílias. Em entrevista concedida ao 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), o advogado e membro Rodrigo 

Toscano de Brito (2013) comenta sobre a questão: 

 
Há um alargamento natural do conceito de família, de modo a se adaptar à 
realidade da família no Brasil. O conceito jurídico de família vem se 
ampliando, de modo que a família com matizes biológicos divide hoje 
espaço com a família formada a partir de relações de afeto, inclusive entre 
pais e filhos (filiação socioafetiva). Além disso, do ponto de vista 
estritamente jurídico, há uma discussão sobre os efeitos das relações de 
família que se formam a partir de laços afetivos, ou seja, efeitos sobre 
direito patrimonial, da personalidade, registral, entre outros. 

 
O assento de nascimento é a prova jurídica da existência da pessoa e possui 

fundamental importância para inclusive assegurar a garantia de direitos 

fundamentais na ordem jurídica nacional.  

O art. 1593, do atual Código Civil, ao tratar da origem do parentesco, já prevê 

a possibilidade da sua formação além da consanguínea, uma vez que acrescenta 

que pode surgir por outros meios, portanto afetivos, consolidando-se, assim, a 

previsão legal de novas famílias distintas do padrão tradicionalmente adotado. 

No caso específico das famílias homoafetivas, a falta de legislação específica 

gerou diversas discussões a respeito de sua tutela, embora a legislação vigente 

tenha deixado o conceito de família de forma abrangente a interpretações e a 

própria Constituição estabelecer que a omissão da prestação jurisdicional é vedada, 

bem como qualquer forma de preconceito.  

Vivemos um tempo de mudança na rígida estrutura familiar da sociedade 

brasileira. Desde a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), promulgada no final da década 

de 70, não assistimos tamanha transformação no âmbito da chamada “base da 



sociedade”, como a ocorrida recentemente, por ocasião do julgamento da ADI 4.277 

e da ADPF 132 pelo Supremo Tribunal Federal.  

De acordo com o Supremo Tribunal Federal inexistem razões para não 

reconhecer juridicamente a existência dessas relações, sobretudo pela inexistência 

de expressa vedação constitucional à formação de um casal por pessoas de igual 

gênero. Ao revés, como ressaltado pelos ministros, há, em verdade, uma 

compatibilidade destas relações, com os fundamentos constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, da liberdade, da segurança jurídica e da vedação de qualquer 

forma de discriminação (art. 3º, IV da CF). 

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a união 

homoafetiva como entidade familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente deverá 

seguir a mesma orientação que seguiu as novas interpretações do Código Civil. 

Nesse sentido, deverá ser concedida a adoção para estes casais, em razão dos 

princípios que a regem (dignidade da pessoa humana, convivência familiar, 

solidariedade e o melhor interesse da criança) e, porque não há agora mais nenhum 

impedimento legal para não se reconhecer este direito a estas pessoas. 

Hoje a doutrina moderna assegura que deve ser garantido o direito do registro 

de nascimento, constando o nome do casal homoafetivo nos casos em que se faz 

necessário o uso das avançadas técnicas reprodutivas para alcançar o fim maior 

que é constituir uma família. 

 
É cada vez mais comum casais homossexuais fazerem uso de bancos de 
material reprodutivo, firmando ambos termo de consentimento informado. 
Gays utilizam o sêmen de um ou de ambos para fecundar uma mulher. 
Lésbicas extraem o óvulo de uma, que, fertilizando in vitro, é implantado no 
útero da outra, que vem a dar à luz. Não à restrição alguma nem pode haver 
qualquer obstáculo legal para impedir tais práticas. Em ambos os casos, 
torna-se imperioso perguntar: afinal, quem são os pais dessas crianças? 
Qualquer resposta que não reconheça que os bebês têm os dois pais ou 
duas mães está se deixando levar pelo preconceito. Não cabe tentar 
encontrar justificativa para afastar a criança de seu lar e da companhia de 
quem considera seus pais. Tais posturas, além de infirmarem o princípio do 
melhor interesse da criança, que tem direito à convivência familiar, afrontam 
cânones consagrados constitucionalmente: o direito à liberdade e o respeito 
à dignidade da pessoa humana. De outro lado, permitir que exclusivamente 
o pai biológico tenha um vínculo jurídico com o filho assim gestado é olvidar 
tudo que vem a justiça construindo através de uma visão mais ampliativa da 
estrutura da família. 
Utilizadas as modernas técnicas de reprodução assistida, como a decisão 
de ter filhos é do casal, é necessário assegurar, quer aos gays, quer às 
lésbicas, o direito de proceder ao registro dos filhos no nome do casal 
(DIAS, 2013, p. 384). 

 



Este tema foi contemplado com uma recente Resolução do Conselho Federal 

de Medicina, a Resolução CFM 2013/2013 de 9 de maio do ano de 2013, a qual se 

baseou, em suas razões, na decisão do STF em reconhecer os casais homoafetivos, 

como entidades familiares. 

De acordo com essa Resolução, será permitido o uso da técnica de 

Reprodução Assistida (RA) para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, 

desde que seja respeitado o direito da objeção de consciência do médico. Ainda de 

acordo com o seu teor, aqueles casais que desejam ter seus filhos, poderão utilizar-

se da chamada gestação de substituição ou doação de útero.  

Para Maria Berenice Dias (2013, p. 380), conforme leciona em seu livro Manual 

de Direito das Famílias, quando se trata de reprodução assistida em casais 

formados por duas mulheres, deverá tratar-se como dupla maternidade: “quando a 

técnica procriativa é utilizada por lésbicas, de forma cada vez mais frequente, uma 

gesta o óvulo da companheira que foi fecundado em laboratório. Neste caso não há 

falar em gravidez por substituição, mas em dupla maternidade [...]” (grifo nosso).  

E ainda faz referência ao fato de somente produzir efeitos jurídicos em relação à 

dupla maternidade com o nascimento da criança: “[...] a justiça vem admitindo o 

registro em nome das duas mães, mas ainda, e injustificadamente, aguarda o 

nascimento para deferir o pedido, o que afeta o direito à identidade de quem chega 

ao mundo” (Ibidem). 

 Com a falta de lei específica, muitas vezes os “pais” que pleiteiam o registro de 

nascimento de seus “filhos” que foram gerados por meio de uma reprodução 

assistida, esbarram em dificuldades criadas pelo próprio Judiciário, o que além de 

procrastinar o efetivo registro da criança, negando a ela o direito de ser um cidadão, 

também eleva o desgaste emocional desses pais que se vêm obrigados a enfrentar 

a demora de um processo, recorrer de decisões que não foram favoráveis e esperar 

longos julgamentos para ver valer os seus direitos e fazer, assim, justiça. 

Não podemos nos esquecer dos casos de adoção por casais homoafetivos, ou 

até mesmo quando a adoção é feita por somente uma pessoa homossexual, que, 

embora já venha ocorrendo a um tempo maior, o nosso ordenamento jurídico ainda 

não encontrou um ponto de equilíbrio diante da omissão legislativa, ora julgando por 

um prisma, ora por outro, tanto que em uma pequena pesquisa na jurisprudência 

dos últimos anos podemos encontrar grandes aberrações jurídicas, e infelizmente 



muitas vezes vemos feridos os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia 

e melhor interesse da criança. 

Notamos que mesmo diante da lacuna existente em nossas Leis, em alguns 

casos o Judiciário desempenha um papel importantíssimo, chegando até mesmo a 

dar decisões com poder normativo, pois diante da inércia do Legislativo, o Judiciário 

deve correr atrás e fazer valer a justiça. 

 

6. RESULTADOS  

Estamos em uma época em que os costumes estão mudando, os padrões 

familiares estão sofrendo grande influência desta modernização, direitos estão 

surgindo e precisam ser socorridos pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que 

seria quase impossível o nosso poder legislativo conseguir elaborar leis que 

abarquem todas as situações enfrentadas no nosso cotidiano. 

Já não podemos restringir o entendimento de “família” como aquela composta 

por pai, mãe e filhos, pois a realidade nos mostra que novas são suas 

configurações, mas em todas as suas definições, família é sinônimo de pessoas 

unidas, ligadas pelo afeto existente entre elas. 

O assento de nascimento é um documento que exterioriza essa ligação afetiva 

entre as pessoas, é uma forma de dizer ao Estado que existimos e também de 

identificar quem são os responsáveis por nós, quais são nossas origens. 

Esta é uma luta que os casais homoafetivos estão vencendo um passo por 

vez. Primeiro foi o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, 

dando direito ao casamento, e como uma sequência lógica a adoção ou geração de 

filhos, tendo-se em vista que hoje já podem ser contemplados pela reprodução 

assistida.   Porém, a burocracia enfrentada por esses casais está muito longe de ser 

considerada igualitária, a dificuldade ainda perdura devido à omissão legislativa, 

ficando-se refém do entendimento dos doutos julgadores. Esta omissão legislativa 

gera uma insegurança jurídica, pois casos idênticos podem ser julgados de formas 

totalmente diferentes, pois cabe a cada Juiz, diante do caso concreto, fazer-se 

convencer e julgar de forma “imparcial”, visando sempre o melhor interesse da 

criança, ou o direito de enquanto ser humano, ser capaz de gerar e criar os seus 

próprios filhos, e infelizmente, o que muitas vezes presenciamos é a 

interferência das raízes preconceituosas que ainda permeiam no nosso 



ordenamento jurídico, e impedem que novos direitos sejam criados, e novas famílias 

sejam constituídas. 

Demonstramos, em linhas gerais, no curso deste estudo, que não há nenhum 

impedimento legal para que crianças – sejam elas adotadas ou concebidas por 

casais homoafetivos – tenham em seu assento de nascimento sua filiação completa, 

isto é, que no instrumento legal de individualização daqueles indivíduos possa conter 

seus dois pais ou suas duas mães, sem causar a elas nenhum tipo de prejuízo, ao 

revés, só lhes confere mais direitos e ressalta o valor da dignidade da pessoa 

humana (tanto para os filhos quanto para os pais). 

O único impedimento que essas pessoas encontram, ainda nos dias hodiernos, 

contrariando até mesmo a comezinha realidade, é o preconceito e a discriminação 

por conta da orientação sexual destes indivíduos. Aceitar ou concordar com este 

pensamento ingênuo que beira a ignorância resulta em uma sociedade que não 

sabe, efetivamente, respeitar o outro e principalmente, conviver pacificamente com 

as diferenças. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de uma regulamentação jurídica que ampare a situação específica 

desses casais tem gerado lesão aos princípios da igualdade, da dignidade da 

pessoa humana e da liberdade. Tendo-se em vista que os princípios são a base 

norteadora das normas de todo o ordenamento jurídico – e, verbi gratia, se ao 

infringirmos uma norma cometemos um ilícito o qual automaticamente nos obriga a 

responder – ao infringirmos um princípio estamos cometendo um ilícito contra todo o 

ordenamento pátrio.  

Devemos, portanto, buscar nos despir de todas as formas de preconceito para 

então reconhecer com maior amplitude o verdadeiro significado de isonomia, não 

sonegando direitos a qualquer que seja, pois, nossa missão, enquanto cidadãos e 

partícipes do processo democrático é fazer valer os objetivos fundamentais 

republicanos estampados em nossa Constituição no art. 3º, em especial o inc. IV. A 

promoção do bem comum e a extinção de todas as formas de preconceitos é um 

escopo que deve ser observado pelo Estado (em todas as suas esferas de Poder) e 

por nós, cidadãos, em nossas condutas diárias e na conscientização dos mais 

próximos, consolidando assim uma sociedade mais justa, afetiva e harmoniosa. 



Como Já dizia Eduardo Juan Couture: “Teu dever é lutar pelo Direito, mas se 

um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça”! 
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