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RESUMO
O objetivo geral do estudo é descrever e 

divulgar os requisitos exigidos no procedimento de 
reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva, de acordo ao instituído no Provimento 
n. 63 do CNJ e abordar sobre as restrições trazidas 
pelo Provimento n. 83. A metodologia utilizada 
no estudo, em relação à coleta de dados, utiliza-
se do estudo de caso, a partir do Provimento n. 
63, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça 
em de 14 de novembro de 2017, e requisitos para 
o reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva, abordando também as restrições 
trazidas pelo Provimento n. 83 do mesmo 
órgão. A exposição e análise dos dados é feita de 
forma qualitativa e dedutiva. O reconhecimento 
de paternidade e da maternidade, ainda que 
socioafetiva, é direito da pessoa enquanto 
filho, devendo, ser averbado no registrado de 
nascimento, caso o elo socioafetivo seja estável 
e duradouro, de forma a tornar essa informação 
pública. O ato é normatizado nos Arts. 10 a 15 do 
Provimento n. 63, no qual são dispostas amplas 
especificações para o reconhecimento, como a 
demonstração de um vínculo estável e duradouro, 
o estado de posse de filho, entre outros critérios. 
O Provimento n. 83 trouxe importantes mudanças 
e restrições ao instituto, como não poder a criança 
ter menos de 12 anos, inclusão de apenas um 
ascendente socioafetivo e o encaminhamento do 
expediente ao Ministério Público.

Palavras -chave :Reconhec imen to 
de paternidade ou maternidade socioafetiva, 
Provimento n. 63, Provimento n. 83, filiação.

ABSTRACT
The general objective of  the study is to 

describe and disseminate the requirements for the 
recognition procedure of  socio-affective paternity or 
maternity, in accordance with that established in 
Provision 63 and address the restrictions brought 
with Provision 83. The methodology used in the 
study, in relation to the collection of  data, a case 
study is used, based on Provision 63, edited by the 
Corregedoria Nacional de Justiça on November 14, 
2017, and requirements for the recognition of  socio-
affective paternity or maternity, also addressing the 
restrictions brought with the Provision 83 from the 
same agency. The exposition and analysis of  the 
data is done in a qualitative and deductive way. The 
recognition of  paternity and maternity, even if  socio-
affective, is the right of  the individual as a child, 
and must be registered in the scope of  affiliation, if  
the socio-affective bond is stable and lasting, in order 
to make this information public. The act is regulated 
in Arts. 10 to 15 of  Provision 63, in which broad 
specifications for recognition are arranged, such as 
the demonstration of  a stable and lasting bond, 
the state of  possession of  a child, among other 
criteria. Provision 83 brought important changes 
and restrictions to the institute, such as the child not 
being less than 12 years old, inclusion of  only one 
socio-affective parent and forwarding the file to the 
Public Ministry.

Keywords: Acknowledgment of  socio-
affective paternity or maternity, Provision 63; 
Provision 83, sonship.
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1. INTRODUÇÃO

A filiação é uma relação jurídica que caracteriza o vínculo estabelecido entre pais 
e filhos. Há três espécies: adotiva, socioafetiva e a consanguínea. Em caso de filhos 
tidos na constância do casamento, há a presunção de paternidade, enquanto os tidos 
fora do casamento devem seguir critérios para o reconhecimento judicial ou voluntário 
(CAMARGO NETO; OLIVEIRA, 2014).

Destaca-se que o Registro Civil das Pessoas Naturais visa registrar, com fé pública, os 
principais fatos e atos relativos às pessoas naturais, conforme previsão nas Leis 6.015/73 
e 8.935/94. Trata-se de um serviço público, de ordem técnica e administrativa e visa que 
os princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia desses atos de interesse 
público sejam garantidos (BRASIL, 1973; BRASIL, 1994).

O Art. 236 da Constituição Federal de 1988 prevê que o Registro Civil das Pessoas 
Naturais realizado no âmbito extrajudicial, através de serventias de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, deve ser realizado por particulares (BRASIL, 1988). 

O reconhecimento de paternidade é um instituto que visa assegurar que toda 
pessoa humana nascida tenha o direito ao vínculo parental com seus genitores ou pais 
socioafetivos garantido. Podendo, portanto, ser estabelecido por consanguinidade ou 
vínculo afetivo. Pode ser feito pela via administrativa, em cartório, ou judicial, sendo ou 
não voluntário. É irrevogável, mas não absoluta (DINIZ, 2005). 

Através do Tema de Repercussão Geral 622 do Supremo Tribunal Federal, com a 
consagração da relevância jurídica da socio afetividade, indo além do laço de afeto em si, 
que pode ser caracterizado como um sentimento íntimo e pessoal e se consubstancia a 
partir de uma relação de cuidado, carinho e trocas afetivas, mas considerando também sua 
manifestação exterior na vida social. Além disso, também acolheu a multiparentalidade, e 
por consequência permitindo o registro de mais de uma mãe e mais de um pai no assento 
de nascimento.

A partir desses pressupostos, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: quais são 
os requisitos a serem atendidos no procedimento de reconhecimento de paternidade ou 
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maternidade socioafetiva, conforme o Provimento n. 63 de 2017 do CNJ e as restrições 
trazidas pelo Provimento n. 83 de 2019 também do CNJ?

Diante disso, o objetivo geral do estudo é descrever e divulgar os requisitos exigidos 
para o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, de acordo ao 
instituído no Provimento n. 63 e abordar sobre as restrições trazidas pelo Provimento 
n. 83. Os objetivos específicos são: abordar sobre o Registro Civil das Pessoas Naturais 
e o reconhecimento da paternidade extrajudicial; descrever os requisitos para o 
reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, conforme Provimento n. 
63 e abordar sobre as restrições trazidas com o Provimento n. 83 ao procedimento.

A metodologia utilizada no estudo, em relação à coleta de dados, utiliza-se do estudo 
de caso, a partir do Provimento n. 63, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça 
em de 14 de novembro de 2017, e requisitos para o reconhecimento de paternidade ou 
maternidade socioafetiva, abordando também as restrições trazidas com o Provimento 
n. 83 do mesmo órgão. A exposição e análise dos dados é feita de forma qualitativa e 
dedutiva.

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Registro Civil das Pessoas Naturais

O Registro Civil das Pessoas Naturais tem previsão nas Leis 6.015/73 e 8.935/94 e 
objetiva o registro, com fé pública, dos principais fatos e atos relativos às pessoas naturais. 
Conforme o Art. 1º da Lei 8.935/94, o Registro Civil de Pessoas Naturais é serviço 
público de caráter técnico e administrativo que visa garantir publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos e fatos da vida, bem como do estado da pessoa natural.

O registro é realizado por particulares, selecionados através de concurso público de 
títulos e provas e com formação em Direito, dos quais o Estado concede fé pública para 
a realização esses atos, de acordo ao instituído no Art. 236 da Constituição Federal de 
1988 (CF/88) e o Art. 3º da Lei 8.935/94.

Esses serviços devem ser prestados de “forma eficiente e adequada”, conforme 
institui o Art. 4º a Lei 8.935/94. Além disso, devem ser de fácil acessibilidade à população 
e contar com instalações seguras, possibilitando um arquivamento adequado dos livros e 
documentos do serviço (DIAS; CARDOSO JR., 2018).

O Registro Civil de Pessoas Naturais tem ampliado detalhamento legal, conferindo 
proteção, segurança e confiabilidade aos registros. Os registros devem se dar em livros 
próprios. Ainda que tenha funcionamento em caráter privado, sem que a natureza pública 
dos serviços seja prejudicada, o Estado vem interpondo gratuidades em sua realização, 
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de forma a garantir a acessibilidade, continuidade e atualização das informações sobre 
os indivíduos. 

Como, por exemplo, a Lei 9.534/97 modificou o Art. 30 da Lei de Registro Públicos, 
determinando a gratuidade dos atos de registro de nascimento e de óbito e a primeira 
certidão decorrente. A gratuidade é garantida independente da renda do requerente, o 
que ressalta a busca do Estado na atualização e continuidade do registro desses atos.

O incentivo do Estado no registro desses atos busca o exercício da cidadania pela 
população, já que a Constituição Federal, em seu Art. 5º, protegido como cláusula pétrea. 
inciso LXXII, institui a gratuidade para atos necessários ao exercício da cidadania.

Sobre a necessidade do Registro Civil, Santos e Zanferdini (2017, p. 169) ressaltam: 
“A necessidade do registro civil do indivíduo se impõe pela conveniência de diferenciar 
os indivíduos, não somente com seu nome, suas relações de parentesco, data e local de 
nascimento, mas agora fazendo também constar o número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) no assento de nascimento”.

Portanto, um dos principais argumentos sobre a necessidade do Registro Civil dos 
atos é a necessidade de diferenciação de cada cidadão, suas relações de parentesco, bem 
como atualizar Cadastro de Pessoa Física (CPF). O CPF buscou trazer mais segurança 
no registro e evitar certidões de nascimento falsificadas, beneficiando tanto o cidadão, à 
ordem e segurança pública e toda a sociedade.

2.2 Do Reconhecimento de Paternidade

A filiação é a relação de parentesco consanguíneo em linha reta de primeiro grau 
entre um indivíduo e aqueles que lhe geraram a vida ou que constituíram uma relação 
socioafetiva. Essa última pode ocorrer, portanto, através de adoção ou de inseminação 
artificial do tipo heteróloga (DINIZ, 2005).

Dessa maneira, a filiação cria uma ligação entre pais e filhos para a constituição 
de direitos e deveres no ordenamento civil brasileiro. É garantida como um direito 
fundamental na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Cabendo aos pais prestar 
o cuidado, assistência e tratamento isonômico entre os filhos, independentemente se 
tidos ou não na constância do casamento. 

O reconhecimento da paternidade pode ser feito em âmbito administrativo, em 
cartório, ou judicial, sendo ou não voluntário. No reconhecimento administrativo, pode 
haver o reconhecimento espontâneo ou provocado (por averiguação oficial) (DINIZ, 
2005). 

Assim, o instituto do reconhecimento da paternidade é irrevogável, dispondo 
das seguintes modalidades, conforme o Art. 1.609 do Código Civil: I- no registro do 
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nascimento; II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 
III – por testamento; IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, como 
também o reconhecimento judicial (BRASIL, 2002).

Ressalta-se que o ato do reconhecimento, seja ele feito de forma voluntária ou judicial, 
tem validade erga omnes e é incondicional, não se sujeitando a termo ou condição. Dessa 
maneira, gera efeitos de natureza patrimonial e moral, a partir do estabelecimento da 
relação jurídica de filiação (SOUSA; ANGELUCI, 2012).

O reconhecimento da paternidade objetiva assegurar que toda pessoa humana 
nascida tenha o direito ao vínculo parental com seus genitores ou pais socioafetivos 
garantidos, além do recebimento de afeto e cuidado. Visando, assim, estruturar a família, 
seja ela estabelecida por consanguinidade ou vínculos afetivos, a garantia de uma vivência 
constante e harmônica, pois a família é considerada a base do Estado e tem proteção 
legal. 

O instituto da filiação apresenta substancial relevância e imputa direitos e 
responsabilidades tanto para o pai, a mãe, como ao filho. A Constituição protege a 
criança e dispõe que os filhos, tanto havidos da constância do casamento como fora, tem 
garantidos os mesmos direitos e qualificações. Sendo assim, vedada quaisquer formas 
de descriminação no tocante à aspectos da filiação, conforme dispõe o § 6º do Art. 227, 
(BRASIL, 1988).

Sobre os filhos havidos fora do casamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) reitera esse ponto e institui, no Art. 26, que: “poderão ser reconhecidos pelos pais, 
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação”.

O Novo Código Civil de 2002 também trata, em capítulo específico, sobre o 
reconhecimento dos filhos. Cabe destacar os Arts. 1.607 a 1.614:

Art. 1609 – O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 
I – no registro de nascimento; 
II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em 
cartório. 
III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV – por manifestação direta e expressa perante o Juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objetivo único e principal do ato que o 
contém (BRASIL, 2002, p. 1). 

Dessa forma, pode ser realizado no ato do registro de nascimento; através de escritura 
pública ou escrito particular, com arquivamento em cartório; por testamento, mesmo 
com manifestação incidental e; por manifestação direta e expressa perante ao juízo, ainda 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

189

que o reconhecimento da filiação não tenha sido o principal intuito do ato judicial. 
Observando as evoluções, normas e alterações, verifica-se que há uma preocupação 

do Estado com a garantia de manter os dados e informações sobre o reconhecimento 
da paternidade, como, por exemplo, com a edição da Lei n. 8.560 de 1992, que trouxe 
a regulamentação da investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. 
Além de manter esses dados atualizados e garantir o direito ao reconhecimento da 
paternidade ou maternidade.

2.3 O Reconhecimento de Paternidade e Maternidade Socioafetiva de acordo com 
o Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça

O Provimento n.  63, de 14 de novembro de 2017, foi editado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, conforme sua competência regimental e institui modelos únicos de 
certidão de nascimento, de casamento e de óbito para fins de registro civil de pessoas 
naturais, além de dispor sobre o reconhecimento de forma voluntária e averbação da 
paternidade e maternidade socioafetiva. Instituindo que esse registro seja averbado no 
Livro “A”. O mesmo provimento também aborda questões importantes, como o registro 
de nascimento e emissão da certidão dos filhos tidos por meio da reprodução assistida 
(CNJ, 2017).

A paternidade socioafetiva é disposta na seção II do referido provimento, cujo 
Art. 10 dispõe que: “O reconhecimento voluntário de paternidade ou de maternidade 
socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro 
civil das pessoas naturais. (Redação dada pelo Provimento n. 83, de 14.8.19)” (CNJ, 2017, 
p. 1). Cabe ressaltar que a redação do Art. acima, no tocante a idade de 12 anos para 
o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, perante os oficiais de 
registro civil das pessoas naturais, foi alterada pelo Provimento n. 83, de agosto de 2019 
(CNJ, 2019). 

Esse último alterou a norma, que permitia o reconhecimento de paternidade ou 
maternidade socioafetiva, de qualquer idade, perante os oficiais de registro civil das 
pessoas naturais, trazendo a nova idade mínima para esse procedimento em cartório. 
Com essa alteração, fica impossibilitada a formalização de elos socioafetivos de crianças 
de 0 a 11 anos através dessa via extrajudicial. Assim, devem obrigatoriamente recorrer ao 
Poder Judiciário para formalizar essa situação jurídica (CNJ, 2019).

Por conseguinte, o Provimento n. 63 institui, através do § 1º do art. 10, que o 
reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade é irrevogável. Podendo 
ser desconstituído apenas por via judicial, em casos em que conste vício de vontade, 
fraude ou simulação. A seguir, são destacados alguns critérios sobre os requentes do 
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reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade (CNJ, 2017, p. 1):

§ 2º Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetiva de filho os maiores de dezoito anos de idade, 
independentemente do estado civil.
§ 3º Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva 
os irmãos entre si nem os ascendentes.
§ 4º O pretenso pai ou mãe será pelo menos dezesseis anos mais velho 
que o filho a ser reconhecido.

Dessa forma, apenas podem requerer o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade os maiores de dezoito anos de idade, independente do estado civil. No 
entanto, o requerente não pode ser irmão ou parentes ascendentes. Além disso, deve ser 
no mínimo dezesseis anos mais velho que o filho que deseja reconhecer.

O provimento também normatiza, através do Art. 10-A, que a paternidade ou a 
maternidade socioafetiva deve se dar de maneira estável e ser exteriorizada socialmente. 
Ressalta-se que esse último ponto também foi incluído posteriormente, a partir do 
Provimento n. 83. Além disso, o registrador deve verificar a existência do vínculo afetivo 
da paternidade ou maternidade, conforme destacado a seguir:

§ 1º O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva 
por intermédio da verificação de elementos concretos. (Incluído pelo 

Provimento n. 83, de 14.8.19)

Dessa maneira, o registrador deve realizar uma análise objetiva, apurando e 
verificando através de elementos concretos. O requerente pode demonstrar a afetividade 
através de todos os meios em direito admitidos e documentos, como responsabilização 
escolar, inscrição em plano de saúde ou órgão de previdência, registro oficial de residência 
em mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade com ascendente biológico, entre 
outros.

Além dessas, também podem ser utilizadas como provas da afetividade fotografias 
em datas comemorativas relevantes e declaração de testemunhas com firma reconhecida, 
entre outros instrumentos como documentos e declarações que possam atestar o vínculo 
afetivo entre requerente e filho que deseja reconhecer. Essas orientações também foram 
incluídas a partir do Provimento n. 83 (CNJ, 2019).

Destaca-se, no entanto, que a falta desses elementos não impedirá o registro, devendo 
justificar a impossibilidade e declarar como desenvolveu o vínculo socioafetivo com o 
filho a ser reconhecido, conforme acrescenta o Provimento n. 83. Assim, os documentos 
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recolhidos na avaliação do vínculo socioafetivo devem ser arquivados (originais ou cópias) 
juntamente com o requerimento, pelo registrador (CNJ, 2019). 

Conforme o Art. 11, acerca do processamento do reconhecimento de paternidade 
ou maternidade socioafetiva (CNJ, 2017, p. 1):

O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva será 
processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda 
que diverso daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição 
de documento oficial de identificação com foto do requerente e da 
certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar 
do traslado menção à origem da filiação.

Dessa maneira, o registrador deve verificar de forma minuciosa a identidade e 
conferência aos documentos pessoais do requerente, mantendo cópia do documento 
de identificação, em conjunto com o termo assinado. Assim, por conseguinte, no termo 
também deve constar os dados do campo filiação e do filho em registro, cabendo ao 
registrador colher assinatura do pai e da mãe do filho reconhecido, caso este tenha menos 
de 18 anos. 

Sendo o filho reconhecido maior de doze e menor de 18 anos, o reconhecimento 
da paternidade ou maternidade socioafetiva deverá conter seu consentimento, conforme 
redação dada pelo Provimento n. 83. Na falta da mãe ou do pai do filho a ser reconhecido 
e caso de impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, como em caso de 
deficiência, quando necessário, o caso deverá ser apresentado ao juiz competente (CNJ, 
2019).

Além disso, também há hipótese de reconhecimento da paternidade ou da 
maternidade socioafetiva por meio de documento público ou particular de disposição 
de última vontade, desde que sejam seguidas as demais formalidades previstas neste 
provimento (CNJ, 2019).

Uma inovação trazida com o Provimento n. 83 é que, quando os requisitos para 
o reconhecimento da paternidade socioafetiva são atendidos, o registrador deve 
encaminhar o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Assim, 
o registro é realizado após o parecer favorável emitido por esse órgão. Caso o parecer 
seja desfavorável, não será possível proceder ao registro da paternidade ou maternidade 
socioafetiva, devendo comunicar o ocorrido ao requerente e arquivar o expediente (CNJ, 
2019).

Em casos de suspeitas de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, ou ainda, 
simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, conforme o Art. 
12, o registrador deve fundamentar a recusa, não praticando o ato, devendo encaminhar 
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o pedido ao juiz competente. O Art. 13. Institui que a discussão judicial sobre o 
procedimento de reconhecimento impedirá o reconhecimento da filiação conforme o 
disposto no Provimento (CNJ, 2019).

Conforme institui o Art. 14., o reconhecimento da paternidade ou maternidade 
socioafetiva deve ser obrigatoriamente realizado de forma unilateral, não implicando 
o registro de mais de dois pais e de duas mães no campo de filiação no assento de 
nascimento. Permitindo-se apenas a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado 
paterno ou do materno. Devendo tramitar pela via judicial a inclusão de mais de um 
ascendente socioafetivo (CNJ, 2017).

Cabe ressaltar também, conforme o Art. 15, que o reconhecimento espontâneo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva não impõe obstáculos à discussão judicial sobre 
a verdade biológica (CNJ, 2017).

Dessa forma, é possível observar que o Provimento 83 trouxe substanciais mudanças 
ao provimento n. 63, como o reconhecimento permitido apenas para crianças maiores 
de 12 anos de idade, com exigências de provas para atestar a socio afetividade, a inclusão 
de apenas um ascendente socioafetivo e o encaminhamento do expediente ao Ministério 
Público, de forma a obter parecer favorável para o registro (CNJ, 2017).

2.4 Jurisprudências Acerca do Reconhecimento da Paternidade ou Maternidade 
Socioafetiva

Em relação aos requisitos para que seja reconhecida a paternidade ou maternidade 
socioafetiva, será destacada a Jurisprudência a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO 
DE RECONHECIMENTO POST MORTEM DE MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO 
DE NASCIMENTO, DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE 
A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA 
PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA “ADOÇÃO 
À BRASILEIRA” DA DEMANDANTE, QUANDO ESTA 
POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO FINAL, 
NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA PRETENSA 
MÃE SOCIOAFETIVA DE “ADOTAR” A AUTORA. O 
ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER 
A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE 
SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO, 
DE  SER  RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO  TAL,
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BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA ‘POSSE 
DE ESTADO DE FILHO’, QUE, NATURALMENTE, DEVE 
APRESENTAR-SE DE FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, 
DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A 
FIM DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Corte de 
origem adentrou em todas as questões submetidas a sua análise, tendo 
apresentado fundamentação suficiente, segundo sua convicção. No 
ponto ora destacado, o Tribunal estadual deixou assente que, embora 
se afigure possível o reconhecimento do estado de filiação, estribada 
no estabelecimento de vínculo socioafetivo, inclusive em hipóteses em 
que os pais formem um casal homossexual, não restou demonstrado 
nos autos a intenção da pretensa mãe socioafetiva em, também, adotá-
la, sendo certo, ainda, que a mãe registral e a suposta mãe socioafetiva 
não constituíram um casal homoafetivo, tanto que esta última, 
posteriormente, casou-se com o primeiro demandado. 2. A constituição 
da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, 
mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, 
de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações 
de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente 
terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da 
caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele 
que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido 
como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos 
autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa 
mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação 
socioafetiva post mortem). 2.1. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso 
de apelação, bem identificou a importância do aspecto sob comento, 
qual seja, a verificação da intenção da pretensa mãe de se ver reconhecida 
juridicamente como tal. Não obstante, olvidando-se que a sentença havia 
sido prolatada em julgamento antecipado (sem a concessão, portanto, 
de oportunidade à parte demandante de demonstrar os fatos alegados, 
por meio das provas oportunamente requeridas), a Corte local manteve 
a improcedência da ação, justamente porque o referido requisito (em 
seus dizeres, “a intenção de adotar’) não restou demonstrado nos autos. 
Tal proceder encerra, inequivocamente, cerceamento de defesa. 2.2. 
Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de demonstração, 
é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre a 
demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para 
tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao 
despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, 
como mãe da autora; ii) a configuração da denominada ‘posse de estado 
de filho’, que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e 
duradoura. Todavia, em remanescendo dúvidas quanto à verificação dos 
referidos requisitos (em especial do primeiro, apontado pelo Tribunal 
de origem), após concedida oportunidade à parte de demonstrar os 
fatos alegados, há que se afastar, peremptoriamente, a configuração da 
filiação socioafetiva. É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da prova, 
na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar 
que o pretendido reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se 
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à pessoa já falecida. De todo modo, não se pode subtrair da parte a 
oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em atenção às novas 
estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a 
permitir, em última análise, a realização do indivíduo como consectário 
da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a 
denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da 
realidade social, não pode passar despercebida pelo direito. Desse modo, 
há que se conferir à parte o direito de produzir as provas destinadas 
a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, 
que pressupõem, como assinalado, a observância dos requisitos acima 
referidos. 3. Recurso especial provido, para anular a sentença, ante o 
reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno 
dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução 
probatória, tal como requerido oportunamente pelas partes.
(STJ - REsp: XXXXX MS XXXXX/XXXXX-0, Relator: Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2014, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2014)

A partir a decisão acima, pode-se verificar que ainda que haja a possibilidade de 
reconhecimento da paternidade ou maternidade póstuma, ou ainda, de mais de uma mãe 
ou pai. No entanto, é requisito a vontade clara e inequívoca da mãe socioafetiva a ser 
reconhecida. É importante que sejam despendidas expressões afetivas que configurem a 
“posse de estado de filho”, devendo ser apresentada de forma robusta e duradoura (STJ, 
2014).

A decisão do TJ-RS, de 2019, destacada a seguir enfatiza a necessidade de seguir 
alguns critérios para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva na 
esfera extrajudicial:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PERANTE O REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. 1. O Provimento nº 63/2017-CNJ autoriza o 
reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva de pessoa de 
qualquer idade, de forma extrajudicial, perante os Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais. 2. Porém, segundo o art. 11, § 6º, “na falta da 
mãe ou do pai biológicos do menor, na impossibilidade de manifestação 
válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao 
juiz competente nos termos da legislação local”. 3. Ausente o direito 
líquido e certo da impetrante, que é menor de idade e cujo pai é falecido, 
de pretender que o Oficial do Registro Civil averbe o reconhecimento 
da paternidade socioafetiva, pois o Provimento prevê que o caso deverá 
ser apresentado ao Juiz competente, é descabida a ação mandamental. 
Ordem denegada.
(TJ-RS - MS: XXXXX RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, Data de Julgamento: 14/08/2019, Sétima Câmara Cível, Data 
de Publicação: 16/08/2019)
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Dessa forma, fica clara a decisão do tribunal no tocante ao critério de, no caso 
de falta da mãe ou pai biológicos da criança menor de idade a ser reconhecida, na 
impossibilidade de manifestação válida por esses ou pelo filho, quando necessária, o 
caso deve ser apresentado ao juiz competente. Ao ser analisado o caso, verificou-se a 
ausência do direito líquido e certo da impetrante, que é menor de idade, com pai biológico 
falecido, diante da pretensão do reconhecimento da paternidade socioafetiva pelo Oficial 
do Registro Civil. Sendo considerada, portanto, descabida a ação mandamental, tendo a 
ordem denegada.

O julgado a seguir demonstra a posição do TJ-SP, de 2020, sobre a multiparentalidade:

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA C.C. 
RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. Ação proposta 
pelo menor e pelo padrasto contra o genitor biológico, visando o 
reconhecimento da paternidade socioafetiva, excluindo-se a paternidade 
com relação ao pai biológico ou, subsidiariamente, a concessão da dupla 
paternidade. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. 
Multiparentalidade está fundamentada no princípio da dignidade 
humana e da paternidade responsável. Tese aprovada pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060 
(Repercussão Geral 622). Paternidade biológica que não impede o 
reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na 
origem socioafetiva, com os efeitos jurídicos próprios. Inexistência 
de prevalência ou hierarquia entre as referidas modalidades de vínculo 
parental. Estudo que demonstrou a existência de afetividade entre o 
menor e o padrasto, que o educa e o auxilia desde os 06 meses de idade. 
Infante que, atualmente, possui 10 anos de idade, reconhece o coautor, 
também, como pai e manifesta o desejo de ter o sobrenome dos irmãos, 
para se sentir mais integrado à família. Desejo mútuo do menor, padrasto 
e genitora. Criança que tem conhecimento sobre o pai biológico – que 
está preso, apesar de nunca o ter conhecido. Necessidade de observância 
dos princípios do melhor interesse da criança, da convivência familiar 
e da proteção integral. Reconhecimento da dupla paternidade que é de 
rigor, com a determinação de retificação de registro do coautor/menor, 
para inclusão do padrasto como pai socioafetivo, com as anotações 
quanto aos nomes dos respectivos ascendentes, bem como para retificar 
o nome do infante, para incluir o sobrenome do pai socioafetivo. 
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: XXXXX20178260281 SP XXXXX-27.2017.8.26.0281, 
Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6ª Câmara 
de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020). 

No caso, os requerentes desejavam retirar a filiação do pai biológico, para inclusão 
do pai socioafetivo. No entanto, o tribunal julgou pelo reconhecimento da dupla 
paternidade, ainda que não conheça o pai biológico, por estar preso, tem conhecimento 
de sua paternidade, observando o melhor interesse da criança. O tribunal ainda ressalta 
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que a paternidade biológica que não inviabiliza o reconhecimento do vínculo de filiação 
socioafetiva, pois não há hierarquia ou prevalência entre essas modalidades de vínculo 
parental.

O Supremo Tribunal Federal, através do tema de Repercussão Geral 622, fez 
importante contribuição para o reconhecimento da socio afetividade e sua relevância 
jurídica, trazendo a importância da manifestação externa de afeto na vida social. Além 
disso, ressaltou a inexistência de hierarquia entre a paternidade socioafetiva e a biológica, 
bem como acolheu a multiparentalidade, permitindo o registro de mais de uma mãe e 
mais de um pai para um indivíduo. Conforme observado, tal entendimento vem sendo 
aplicado por outros tribunais, permitindo a dupla paternidade ou maternidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ficou demonstrado que a legislação brasileira possibilita o reconhecimento de 
paternidade ou maternidade socioafetiva, diretamente na via extrajudicial através dos 
serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais, sendo tal procedimento regulado pelo 
Provimento n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente entre seus 
artigos 10 a 15.

Destacaram-se as restrições trazidas pelo Provimento n. 83 de 2019, que alterou o 
Provimento n. 63 de 2017, permitido o reconhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva apenas para pessoas maiores de 12 anos de idade, exigência de apresentação 
de provas para atestar o vínculo socioafetividade, a inclusão de apenas um ascendente 
socioafetivo na via extrajudicial e o encaminhamento do expediente ao Ministério Público, 
de forma a obter parecer favorável para o registro.

Ressalta-se que tais exigências são necessárias, a fim de garantir maior segurança ao 
procedimento e evitar fraudes referente ao estado de posse de filho.

Conclui-se pela evolução da legislação no sentido de garantir a efetividade do 
direito de reconhecimento de filiação socioafetiva no âmbito extrajudicial, garantindo 
ao reconhecido os mesmos direitos do filho reconhecido através do vínculo biológico. 
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