
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE NASCIMENTO DE FILHO DE CASAL 
HOMOAFETIVO 

 

 
 

 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECONHECE A POSSIBILIDADE DO 

REGISTRO DE NASCIMENTO DE FILHO DE CASAL HOMOAFETIVO 

DIRETAMENTE NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. 



28/10/2015 Fonte: IBDFAM 

O juiz corregedor permanente de São Paulo decidiu pela manutenção 

de dupla maternidade em registro cuja regularidade foi questionada. 

No ato do registro da criança em Cartório, a mãe biológica, ao 

preencher os formulários, decidiu perguntar sobre a possibilidade de 

se inserir um segundo sobrenome no registro, o qual parecia ser 

completamente estranho à sua família. 

Ela explicou aos cartorários que se tratava de um casal de duas 

mulheres, e que a concepção do bebê fora algo planejado e 

executado pelo método da inseminação caseira. Diante desse relato e 

da apresentação do documento que comprovava a união estável do 

casal e com base em decisões anteriores da Corregedoria Permanente 

da Capital e da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, foi lavrado o registro da criança constando o nome das 

duas mulheres como genitoras. 

Ao tomar conhecimento, um Oficial Registrador, entendendo pela 

irregularidade do ato, instaurou sindicância administrativa e solicitou 

autorização para a retificação do mesmo, com a exclusão da 

maternidade atribuída à mãe não biológica. 

A dúvida foi formalmente suscitada junto à Segunda Vara de 

Registros Públicos da Capital Paulista, enquanto as mães buscaram 

auxílio com advogados especialistas na área de direito de família 

Homoafetivo. 

O juiz Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho reconheceu o acerto do 

registro com base na socioafetividade. “Se o reconhecimento de filho 

por vínculo biológico não exige qualquer comprovação por 

documentação, seria discriminatório exigir um procedimento judicial 

para o reconhecimento de filho por socioafetividade”. 

Segundo o advogado Mario Solimene Filho, trata-se de uma das 

primeiras, se não a primeira, decisão judicial do gênero. “A inserção 

do nome da mãe afetiva em casos de inseminação artificial é uma 



grande conquista do movimento LGBT – que, aliás, não está 

inteiramente solidificada - mas acaba deixando de fora a população 

que não tem acesso a esse tipo de tratamento. A partir dessa 

decisão, abre-se outra frente de batalha”, diz. 

Acesse: Processo 1024328-80.2014.8.26.0100 – Pedido de 

Providências – Registro Civil das Pessoas Naturais – R.S.S.A. – J.F.V. 
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Tema palpitante e ainda bastante controverso no direito do trabalho é 
a responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente do 
trabalho e doença profissional. 

A Lei de Benefícios Previdenciários, Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 
19, traz o conceito de acidente do trabalho e nos informa que: 

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do 
trabalhador. 

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a 
empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.” 

Tal conceito diz respeito ao chamado acidente de trabalho típico, que 
ocorre no exercício do trabalho em razão de fato súbito, inesperado e 
violento, provocado por uma causa exterior. Porém, ao lado do 
acidente típico há também as doenças ocupacionais, gênero do qual 
se constituem como espécies a doença profissional e a doença do 
trabalho. 

Diversamente do acidente do trabalho típico, as doenças ocupacionais 
não decorrem de um fato súbito e inesperado, mas sim de um 
progressivo desencadeamento, sendo certo que o artigo 20 da Lei 
8213/91 equipara as doenças ocupacionais ao acidente do trabalho, 
senão vejamos: 

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social; 

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
mencionada no inciso I.” 

  



A responsabilidade civil do empregador pelos danos causados ao 
empregado que sofre acidente do trabalho, doença profissional ou do 
trabalho, é uma eterna preocupação dos empresários e 
empregadores em geral, por acarretar diversos tipos de indenizações, 
decorrentes de ofensas que resultem em defeito que elimine ou 
diminua a capacidade de trabalho do empregado. 

Assim, pode-se elencar as indenizações por danos materiais, como 
lucros emergentes (despesas com tratamento, médicos, 
medicamentos, cirurgias, etc), os lucros cessantes até o fim da 
convalescença e pensão mensal vitalícia correspondente à 
importância do trabalho para que se inabilitou o empregado, ou da 
depreciação que ele sofreu, tudo nos termos do artigo 950 do Código 
Civil de 2002. 

Há ainda as indenizações por danos morais, assim entendidos como 
danos extrapatrimoniais, que consistem na injusta lesão a 
determinados interesses não-materiais mas protegidos por nosso 
ordenamento jurídico interno, como o bem-estar, a intimidade, a 
liberdade, o equilíbrio psicológico, a paz, o nome, a honra, a 
reputação, entre outros. 

Acrescem-se a estes os danos estéticos, assim entendidos como a 
ofensa direta à integridade física da pessoa humana, a quebra da 
harmonia corporal, e os danos à vida de relação (danos sociais e aos 
relacionamentos da pessoa e ao seu projeto de vida). 

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Nesse sentido, a regra geral prevista em lei é a da responsabilidade 
subjetiva, a qual depende da presença de quatro elementos 
essenciais, quais sejam: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, 
nexo de causalidade e dano.    

Para parcela da jurisprudência a responsabilidade civil do empregador 
no acidente do trabalho e doença do trabalho é subjetiva, isto é 
baseada na comprovação da culpa (negligência, imprudência ou 
imperícia) ou no dolo do empregador. 

Tal vertente da jurisprudência entende que o artigo 7º, inciso XXVIII 
da Constituição Federal de 1988, ao dispor que é direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais “o seguro contra acidentes de 
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”, consagrou a 
responsabilidade subjetiva do empregador, não sendo, portanto, uma 
responsabilidade presumida ou baseada na teoria do risco, devendo 
assim ser provada pela parte para fazer nascer o direito à 
indenização. 



Entretanto, grande parte da jurisprudência vem entendendo que a 
responsabilidade civil do empregador, no caso de acidente do 
trabalho ou doença profissional, é objetiva, baseada na teoria do 
risco, por meio da qual é possível a responsabilização do causador do 
dano independentemente de culpa, bastando que se prove o nexo de 
causalidade entre a conduta e o dano causado ao empregado. 

Para tal corrente de entendimento, a responsabilidade civil objetiva 
(independente de culpa) quando o empregador desempenha 
atividade de risco, decorreu de um processo evolutivo, construído a 
partir das próprias decisões judiciais proferidas ao longo do tempo, 
em ações em que empregados buscavam a responsabilização civil dos 
empregadores, por meio das quais restou demonstrado que a 
comprovação pelo empregado da culpa do empregador é tarefa de 
grande dificuldade, sendo um ônus demasiadamente grande para o 
empregado, em razão de sua subordinação ao empregador, 
hierarquicamente superior. 

Atualmente a teoria do risco encontra-se presente em diversos 
diplomas legais, como por exemplo, no Código de Defesa do 
Consumidor, no artigo 37, § 6º da CF, no Código Brasileiro do Ar de 
1938, no artigo 225, § 3º da CF e na Lei n. 6938/81, no artigo 14, 
§1º (danos ambientais) e no Código Civil de 2002, nos artigos 927, § 
único, 932, 937 e 938.  

O artigo 927 do Código Civil de 2002, aplicável ao direito do trabalho 
por força do parágrafo único do artigo 8º da CLT, determina que: 
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 
Nesse sentido, grande parte da jurisprudência entende que a 
responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente do 
trabalho ou doença profissional, ocorridos em atividades de risco, é a 
objetiva (independentemente de culpa ou dolo do empregador). 

Porém, dúvidas pairam quanto ao que se entende por atividade de 
risco, já que a lei não conceituou tal expressão. 

A jurisprudência e a doutrina têm se sedimentado no sentido de que 
atividade de risco “configura-se quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um 
ônus maior do que aos demais membros da coletividade”, conforme 
Enunciado n. 38 aprovado na I Jornada de Direito Civil promovida 
pelo Conselho da Justiça Federal.  

Nesse sentido, sempre é bom lembrar que o juiz do trabalho, ao 
analisar o caso concreto e avaliar o risco da atividade para a 



ocorrência do dano debatido, se valerá não só das regras de 
experiência comum (como por exemplo: é sabido que o trabalho com 
serra circular configura atividade de risco, sujeitando o trabalhador a 
lesões com cortes ou amputações), mas também dos documentos 
laborais que consignam a existência de riscos ocupacionais, como os 
Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA. 

Saliente-se que a documentação laboral acima referida é produzida 
pelo empregador, o que imputa ao mesmo a obrigação de juntá-la e 
o ônus da prova quanto às questões consignadas em tais 
documentos, sob pena de, diante de sua não apresentação em juízo, 
presumir-se o risco da atividade e a consequente responsabilização 
civil objetiva. 

Por fim, cabe ressaltar a importância da informação e conscientização 
dos empregadores brasileiros sobre a necessidade de investimento na 
melhoria do ambiente de trabalho e na prevenção de danos à saúde 
do trabalhador, investimento este que refletirá no crescimento 
sustentável e duradouro da empresa, evitando-se acidentes do 
trabalho e doenças profissionais tão danosos aos funcionários e ao 
clima organizacional, além de custosos para a empresa, diante da 
repreensão por parte do Poder Judiciário e possíveis condenações em 
indenizações onerosas. 

Estas são as considerações que pretendia fazer acerca de tão 
relevante tema, sem a pretensão de esgotar o assunto. 
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