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PADRÃO DE RESPOSTA - QUESTÃO SUBJETIVA 
 
Enunciado 
 
Quando se casou com Maria, José sabia que ela já estava grávida de um outro               
relacionamento, tanto assim o foi, que a então criança, Moisés, nasceu apenas 4 meses              
após o casamento. 
Pelo amor de ambos, José reconheceu Moisés como seu filho, registrando-o em seu nome. 
Do relacionamento ainda vieram dois outros filhos, Caim e Nero, nascidos,           
respectivamente, nos anos seguintes. 
Quando todos já maiores e casados, José falece, deixando grande herança a ser partilhada              
entre os filhos e a viúva. 
Contenda acontece: Caim e Nero afirmam que Moisés, por não ser filho biológico, não              
deve partilhar da herança deixada pelo pai e movem-lhe ação negatória de paternidade. 
 
Sendo, você, hipoteticamente juiz(a), quais suas considerações sobre o cabimento do           
pedido? Justifique. 
 
 
Gabarito 
 
O pedido é incabível porque a “contestação da paternidade” tem caráter personalíssimo,            
pois somente o marido pode questionar judicialmente a filiação, fato que se mostra             
evidente quando o parágrafo único do art. 1.601 do CC/2002 diz que “contestada a              
filiação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação”. 
 
Ou seja, é evidente que os sucessores não podem dar início ao processo de impugnação da                
paternidade, sendo unicamente permitido continuar a demanda na hipótese de          
falecimento do pai. 
 
Ademais, o STJ compreende que, de acordo com a redação do art. 1.604 C, se impede que                 
terceiro detentor de mero interesse econômico possa pleitear a nulidade do registro. 
Atualmente, para comprovar a legitimação, não é suficiente o interesse econômico, sendo            
imprescindível a demonstração de interesse moral. 
 
Neste tocante, a compreensão constitucional de família não admite o tratamento           
discriminatório em relação aos filhos, o que torna incabível o pedido. 
 
A consequência é a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade             
ativa. 
 
Distribuição de Pontos 
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ITEM PONTUAÇÃO 

Direito do marido em reconhecer a paternidade, como pai registral. 0,0 / 0,5 / 1,0 

Negatória de paternidade é direito de caráter personalíssimo do marido. 0,0 / 0,5 / 1,0 

Os sucessores não podem dar início ao processo de impugnação da 
paternidade, sendo unicamente permitido continuar a demanda na 
hipótese de falecimento do pai. 

0,0 / 0,5 / 1,0 

Atualmente, para comprovar a legitimação para negação da 
paternidade, não é suficiente o interesse econômico, somente. 

0,0 / 0,5 / 1,0 

Atualmente, para comprovar a legitimação para negação da paternidade 
é imprescindível a demonstração de interesse moral. 

0,0 / 0,5 / 1,0 

Não admissão de tratamento discriminatório em relação aos filhos. 0,0 / 0,5 / 1,0 

extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade 
ativa. 

0,0 / 0,5 / 1,0 

8. Ortografia 0,0 / 0,5 / 1,0 

9.Sintaxe 0,0 / 0,5 / 1,0 

10. Semântica 0,0 / 0,5 / 1,0 

 

 

 

 
 
 
 
 


