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O RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA  

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

INTRODUÇÃO

Em 17 de novembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 63, do qual prevê a possibilidade de

reconhecimento voluntário da filiação socioafetiva diretamente no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais em todo o

território nacional. Este provimento tende a desjudicializar esse reconhecimento que até então só era possível via decisões

judiciais.

DESENVOLVIMENTO

Se o filho for maior de doze anos, será necessário sua

anuência, bem como do pai e da mãe do reconhecido, caso

esse seja de menor. A concordância deverá ser realizada

pessoalmente no cartório (art. 11, §§ 4°, 5° e 6°).

O registrador poderá recusar o pedido se houver a suspeita de

qualquer dúvida sobre o real estado de posse do filho, do qual

será encaminhado o pedido ao juiz competente. (art. 12).

Desta maneira, a intervenção do Poder Judiciário não está

totalmente afastada neste procedimento.

Se o requerente estiver em discussão judicial de paternidade

ou maternidade ou processo de adoção, ficará impedido de

reconhecer a filiação socioafetiva perante o cartório (art. 13).

CONCLUSÃO

O Provimento nº 63 do CNJ significa um avanço na celeridade

dos processos de adoção socioafetiva e dará segurança

jurídica aos cartórios de registro civil em efetivar tal

procedimento, desafogando as Varas da Infância e Juventude

das comarcas em todo o território nacional.
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A filiação socioafetiva está regrada no art. 1.593 do Código

Civil, do qual prevê o parentesco civil de “outra origem”.

Visando dar maior afetividade aos direitos de filiação, foi

editado o Provimento nº 63 pelo CNJ. Conforme o IBDFAM,

do qual manifestou total apoio a essa medida, a

parentalidade socioafetiva é uma situação fática, da qual

dispensa seu caráter constitutivo, visto que já existe um

vínculo de afeto entre o pai ou mãe e o filho. Assim, as

medidas adotadas pelo Provimento tendem a facilitar o

acesso ao registro do estado de filiação.

O Provimento admite expressamente a multiparentalidade,

aceitando assim o registro de dois pais ou duas mães,

podendo registrar os pais biológicos e os sociafetivos. A

criança, assim, poderá ter até quatro pais no campo da

filiação em seu registro de nascimento (art. 14). Decisão

esta em conformidade com a Repercussão Geral nº 622 do

STF editada em 2016.

O requerimento para o reconhecimento da paternidade ou

maternidade socioafetiva poderá ser feito por maiores de

dezoito anos, sem restrição ao estado civil, restringindo

somente o reconhecimento aos irmãos e aos ascendentes

da criança (art. 10, §§ 2° e 3°).

Cabe ao oficial do cartório verificar minuciosamente a

identidade do requerente, além de conferir rigorosamente

os documentos pessoais (art. 11, §§ 1° e 2°).
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