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• SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  –  
• RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.060 - SC  

Relator: Min. Luiz Fux –  
• EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. 
PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL 
DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. 
SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES 
LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO DO ORDENAMENTO 
JURÍDICO-POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A 
MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE 
ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3º, CRFB) E FAMÍLIA 
MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB).VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO 
ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, 
BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE DE 
VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. 
PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, 
CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A 
CASOS SEMELHANTES. 

 

 



 

 
Tese jurídica para aplicação a casos semelhantes:  
 
“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 
registro público, não impede o reconhecimento do 
vínculo de filiação concomitante baseado na origem 
biológica, com todas as suas consequências 
patrimoniais   e extrapatrimoniais”. 
 STF(...)” (RE 898060/SC, rel. Ministro Luiz Fux, 
julgamento em 21 e22-9-2016). 



DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS - LEGISLATIVOS 
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1.988:  

 
      Art. 1º [...] 
III – a dignidade da pessoa humana; 
[...] 
 

• Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

• [...]  

•     § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

•     § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. 

• [...]  

•     § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas. 

 

 



 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.   
[...]  
§6º. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

 

PROVIMENTOS  CNJ –  

Nº 12/2010 

Nº 16/2012 

Nº 26/2012  

 

 

 



LEI  Nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

        Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
• Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 

do estado civil.             (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)      Vigência   
• § 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
• § 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da 
família.                (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

• § 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 
adotando. 
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CÓDIGO CIVIL  – Lei nº 10.406, de 10/01/2002  

 
Art. 1.593 – O parentesco é natural ou civil, conforme resulte a 
consanguinidade ou outra origem. 

 
Art. 1.596 – Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 
adoção, terão os mesmo direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias. 
 

Art. 1.603- A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 
registrada no Registro Civil 

 



POSSE DO ESTADO DE FILHO  
• “Estabelece o Código Civil de 2002, em seu art. 1.603, que ‘a filiação prova-se pela certidão do termo 

de nascimento registrada no Registro Civil’.  

• Ao tratar sobre a filiação, Luiz Edson Fachin registra que ‘a prova da filiação mencionada no art. 
1.603 pode também sustentar a posse do estado de filho, fundada em elementos que espelham o 
nomem, a tractatio, e a fama (reputação). Por conseguinte, o termo de nascimento pode espelhar uma 
filiação socioafetiva’ (in Comentários ao novo Código Civil, Coord. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Vol. 
XVIII. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 89).  (...)         STF-RE 898.060 SC- Voto do Min. Luiz Fux 

 

• Leciona MARIA BERENICE DIAS, “o afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e solidariedade 
derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse de estado de filho nada mais é do 
que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito 
a ser alcançado” (Manual de Direito das Famílias, 3ª edição, São Paulo: RT, 2016, p. 59/60). 



PROVIMENTOS EDITADOS PELAS CORREGEDORIAS 
ESTADUAIS 

 

• PE –  Provimento nº 9/2013 

• MA – Provimento nº 21/2013 

• CE –   Provimento nº 15/2013 

• AM – Provimento nº  234/2014 

• SC –  Provimento nº 11/2014  

• PR –  Provimento nº 264/2016 

• AC –   Provimento nº 10/2016 

• MS –  Provimento nº 149/2017 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELAS CORREGEDORIAS-GERAIS DE 
JUSTIÇA DOS ESTADOS DO RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA PERANTE OS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS; 

 
CONSIDERANDO A CONVENIÊNCIA DE EDIÇÃO DE NORMAS BÁSICAS E UNIFORMES PARA  A 
REALIZAÇÃO     DO   REGISTRO    OU AVERBAÇÃO, VISANDO CONFERIR     SEGURANÇA     JURÍDICA      
À PATERNIDADE    OU  À  MATERNIDADE     SOCIOAFETIVA  ESTABELECIDA,  INCLUSIVE NO      
QUE DIZ RESPEITO A ASPECTOS SUCESSÓRIOS E PATRIMONIAIS; 

 
CONSIDERANDO A AMPLA ACEITAÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL DA PATERNIDADE 
E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA,   CONTEMPLANDO OS    PRINCÍPIOS DA AFETIVIDADE   E    DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA FILIAÇÃO CIVIL; 

 
CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE O PARENTESCO RESULTAR DE OUTRA ORIGEM QUE 
NÃO A CONSANGUINIDADE E O RECONHECIMENTO DOS MESMOS DIREITOS E QUALIFICAÇÕES 
AOS FILHOS, HAVIDOS OU NÃO DA RELAÇÃO DE CASAMENTO OU POR ADOÇÃO, PROIBIDA TODA 
DESIGNAÇÃO DISCRIMINATÓRIA RELATIVA À FILIAÇÃO (ARTS. 1.539 E 1.596 DO CÓDIGO CIVIL); 

 
 



CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA 
PATERNIDADE PERANTE O OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E, 
ANTE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE JURÍDICA E DE FILIAÇÃO, DE RECONHECIMENTO 
VOLUNTÁRIO DA PATERNIDADE OU MATERNIDADE SOCIOAFETIVA; 

 
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO, EM REGISTRO PÚBLICO, DOS ATOS 
JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS QUE DECLARAREM OU RECONHECEREM A FILIAÇÃO (ART. 
10, II, DO CÓDIGO CIVIL); 

 
CONSIDERANDO O FATO DE QUE A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, DECLARADA OU NÃO 
EM REGISTRO PÚBLICO, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO 
CONCOMITANTE BASEADO NA ORIGEM BIOLÓGICA, COM OS EFEITOS JURÍDICOS 
PRÓPRIOS (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE N. 898.060/SC); 

 
CONSIDERANDO O PREVISTO NO ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 
1.609 DO CÓDIGO CIVIL; 

 
 



Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de 
pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas 
naturais. 

• Voluntário (espontâneo)  

• Paternidade ou da Maternidade socioafetiva 

• Pessoa de qualquer idade ( pessoa a ser reconhecida)  

§ 1º  O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente 
podendo ser desconstituído pela via judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou 
simulação. 

 Irrevogável 

 Somente desconstituído pela via judicial:  

 Vício de Vontade 

 Fraude ou  simulação 

 

 



§ 2º  Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva 
de filho os maiores de dezoito anos de idade, independentemente do estado civil. 

• Quem pode requerer?  

• Os maiores de 18 anos de idade 

• Independente do estado civil 

§ 3º Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos 
entre si nem os ascendentes. 

• Quem não pode requerer? 

• 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. 

Entre o requerente e o filho: Diferença de pelo menos 16 anos de idade. 

 



• Art. 11. O reconhecimento da 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. 

• Processado perante o Oficial de Registro Civil: 

• Onde foi lavrado o assento. 

• Diverso daquele em que foi lavrado o assento.  

• Apresentação de documentos: 

• Oficial de identidade com foto do requerente (original e cópia) 

• Certidão de nascimento do filho (original e cópia)  

• No Traslado:  

• Não fazer menção à origem da filiação 

 



§ 1º O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do 
requerente, mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme 
modelo constante do Anexo VI, de sua qualificação e assinatura, além de proceder à 
rigorosa conferência dos documentos pessoais. 

Conferência minuciosa e rigorosa dos documentos pessoais do requerente 

Termo próprio, por ESCRITO PARTICULAR (Modelo Anexo VI do Provimento) 

Qualificação  (observar também o Provimento 61/17 do CNJ) 

Assinatura    

§ 2º O registrador, ao conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento de 
identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. 

• Arquivo dos documentos do requerente:  

• Cópia do documento de identificação 

• Termo assinado  

 

 

 



§ 3º  Constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo FILIAÇÃO 
e do filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e 
da mãe do reconhecido, caso este seja menor. 

Constarão do termo: 

Dados do requerente  

Dados do campo filiação 

Dados do filho que constam no assento 

Assinaturas do pai e da mãe, quando o filho for menor.  

 

§ 4º Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento. 

Exigência de consentimento:  Para filho maior de 12 anos  

 

 



§ 5º A coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de doze anos deverá ser 
feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente 
autorizado. 

Anuências feitas pessoalmente perante:  

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais OU Escrevente Autorizado 

De quem?  

Tanto do Pai quanto da mãe  

E do filho maior de 12 anos 

 

§ 6º Na falta da mãe ou do pai 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. 

Falta do pai ou da mãe do menor:  quando exigido: 

Apresentação do Juiz competente nos termos da legislação local.   

 

 

 

 



• § 7º Serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando o procedimento 
envolver a participação de pessoa com deficiência (Capítulo III do Título IV do Livro IV 
do Código Civil). 

• Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada 
(Redação dada pela Lei nº 13.146 de 06/07/2015 ) 

• Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 

 

• § 8º O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer 
por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que 
seguidos os demais trâmites previstos neste provimento. 

• Testamento  -    

• (documento  público ou particular de última vontade)   

• A manifestação de vontade  será irrevogável, nos termos do: 

• art. 1609, II, do CC 

• Observar   os trâmites  do Provimento.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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• Art. 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 
simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, 
o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e 
encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da legislação 
local. 

 

• Dúvida quanto a configuração do estado de posse de filho  

• Fundamentará a recusa, não praticará o ato 

• Encaminhar o pedido ao juiz competente 

 

 



• Art. 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou 
de   procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática 
estabelecida neste provimento. 

•  Discussão Judicial  sobre: 

• Reconhecimento de Paternidade ou Ação:  OBSTARÁ  o ato pelo presente provimento 

 

• Parágrafo único. O requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de 
processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer 
em ilícito civil e penal. 

Declaração do requerente no termo: 

Que desconhece a existência de processo judicial em que se discuta a filiação 

Pena de incorrer em ilícito civil e penal 

 

 

 



• Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser 
realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de duas mães no 
campo FILIAÇÃO no assento de nascimento. 

• Somente poderá: Forma unilateral  

• O registrador civil realizará dois atos, um para o pai socioafetivo e outro para a mãe socioafetiva.  

• Não implicará: Registro de mais de 2 pais  e de 2 mães no campo FILIAÇÃO  

• MULTIPARENTALIDADE:  limitada a dois pais - um registral e outro socioafetivo  e duas mães - uma 
registral e outra socioafetiva. 

• Conforme consta da Nota de esclarecimento acerca do provimento CNJ 63/2017, emitida pela 
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), em 6 de dezembro de 2017: “O 
citado art. 14 do provimento estabelece, ainda, que o reconhecimento de paternidade socioafetiva deve 
ser feito de forma unilateral, ou seja, não é possível faze-lo simultaneamente de pai e mãe, mas apenas 
de um pai ou uma mãe, devendo um dos pais e uma das mães serem registrais.  Dessa forma, as pessoas 
que já possuam pai e mãe registral, para terem o reconhecimento de um pai e uma mãe socioafetivo, 
formando a multiparentalidade, deverá o registrador civil realizar dois atos, um para o pai 
socioafetivo e outro para a mãe socioafetiva.”  ... Respeitar sempre o limite instituído no provimento de 
no máximo contar com dois pais e também duas mães no termo.” 

 

 

•   

 

 



• Art. 15. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva 
não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. 

•  Não imporá obstáculos para  

• Discussão judicial 





MUITO 
OBRIGADA! 
Edna Aparecida Fagundes Marques  
Oficiala do RCPN de Itabira-MG  
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	�������CONSIDERANDO a existência de regulamentação pelas corregedorias-gerais de justiça dos Estados do reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais;��CONSIDERANDO a conveniência de edição de normas básicas e uniformes para  a realização     do   registro    ou averbação, visando conferir     segurança     jurídica      à paternidade    ou  à  maternidade     socioafetiva  estabelecida,  inclusive no      que diz respeito a aspectos sucessórios e patrimoniais;��CONSIDERANDO a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva,   contemplando os    princípios da afetividade   e    da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil;��CONSIDERANDO a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação (arts. 1.539 e 1.596 do Código Civil);��
	CONSIDERANDO a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante o oficial de registro civil das pessoas naturais e, ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação, de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva;��CONSIDERANDO a necessidade de averbação, em registro público, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação (art. 10, II, do Código Civil);��CONSIDERANDO o fato de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios (Supremo Tribunal Federal – RE n. 898.060/SC);��CONSIDERANDO o previsto no art. 227, § 6º, da Constituição Federal e no art. 1.609 DO CÓDIGO civil;��
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