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RESUMO 
 
  
 O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a evolução do direito 
de família facilitou o reconhecimento da paternidade socioafetiva por meio 
extrajudicial. Através do presente, objetivamos demonstrar não existir qualquer 
distinção entre os filhos havidos, ou não, na constância do matrimonio, e que a 
burocracia processual apenas atrasa o reconhecimento da paternidade socioafetiva, 
sendo este processo algo desnecessário. Por meio do simplório requerimento em 
cartório das partes interessadas, assim como o simples comparecimento dos 
indivíduos, quando o reconhecido for maior 18 anos, ou se houverem menores de 
idade com a presença do tutor legal, já assegura o registro do pai socioafetivo, na 
certidão de nascimento de seu filho. Deste modo, conforme a posição  doutrinaria e 
jurisprudêncial, o reconhecimento socioafetivo por meio extrajudicial, garantido hoje 
em cinco estados brasileiros, é assegurado pela Magna Carta, e vem com o intuito 
de desburocratizar algo que nos dias atuais é natural e necessário, que no fim 
reforça os laços afetivos, já existentes no âmbito familiar.  
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DA DESNECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL PARA AVERBAÇÃO DA 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVO 

 
 

Reconhecida na Magna Carta como princípio fundamental, o direito a 

livre disposição do planejamento familiar, está disposto no artigo 226, §7º, conforme 

abaixo acentuado, sendo que, por meio dele é proporcionar a todos a proteção a 

dignidade da unidade familiar, sendo livre a sua disposição. 

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

do Estado. 

§ 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. (grifo nosso) 

 

  Outro ponto de eximia importância na concepção do seio familiar, é o 

disposto no artigo 277, §6º, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que 

deixa claro, a impossibilidade de distinção, de qualquer natureza, dos filhos, desde 

aqueles ávidos fora do casamento, aos descendentes sanguíneos, ou adotivos. 

 

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 do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 



 

 
 

3 
TOLEDO 

2016 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 

à filiação. (grifo nosso) 

 

 A igualdade constitucional entre irmãos, proposta pelo legislador brasileiro em 

1988 procurou facilitar os procedimentos para o reconhecimento dos filhos. Nesta 

órbita a lei 8.069 de 1.990, conhecida com Estatuto da Criança e do Adolescente, 

trouxe em seu artigo 26 a possibilidade de reconhecimento de filho por escritura 

pública 

  

Observa-se que o dispositivo trouxe a expressão “qualquer que seja a origem 

da filiação”, cabendo nessa brecha, a interpretação de filiação socioafetiva, nestes 

termos: 

 

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento 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. (grifo nosso) 

 

 A lei 8.560 de 1992 abordou novamente o reconhecimento extrajudicial de 

filho através de escritura pública, trazendo a possibilidade de reconhecimento por 

instrumento particular, a ser arquivado em cartório, em seu artigo 1º, inciso II do 

artigo 1ª. 

 

Art. 1° O reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento é irrevogável e será feito: 

II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado 

em cartório; 
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 O novo Código Civil, de 2002, reforçou o tema de reconhecimento de filho por 

escritura pública ou por instrumento particular, por meio de seu artigo 1.609, inciso II, 

e pacificou no artigo 10, inciso II, a necessidade do ato ser averbado no registro 

público competente. 

 

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 

II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 

reconhecerem a filiação; 

 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 

de consanguinidade ou outra origem. (grifo nosso) 

 

 É nítida a inexistência de diferenciação entre paternidade biológica e 

socioafetiva, pelo legislador, sendo que, apenas a jurisprudência que incluiu a ideia 

da filiação gerada pelo afeto, inovando a norma jurídica conforme a evolução social. 

 

 Não somente a legislação traz a possibilidade do reconhecimento de filho não 

biológico, fundado apenas no vinculo afetivo existente entre eles, evidenciando 

ainda mais, a posse do estado de filho e pai, como também diversos tribunais de 

país, entendem que o nome do pai afetivo deve ser inserido no registro de 

nascimento da criança, preenchendo, assim, a espaço deixado pelo pai biológico 

inexistente na vida do filho, tanto o que não reconheceu sua paternidade, perante o 

registro, quanto o que por causa morte. Situações bastante comuns na seara do 

Direito de Família. 

 

 Mesmo não prevista de forma taxativa no ordenamento jurídico brasileiro, a 

interpretação extensiva da norma regularizar situações cotidianas, em que existe 

uma relação de pai e filho, baseadas no afeto, que traz o bem estar ambas partes, 

além de segurança paternal aos integrantes da unidade familiar. 
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 A judicialização do processo de reconhecimento espontâneo de paternidade 

acaba, dificultando a sua realização, por ser de um processo simples. A 

possibilidade de um reconhecimento de filiação socioafetiva diretamente em cartório, 

é uma forma mais prática para as famílias, não trazendo tanta formalidade a um 

processo que aconteceu, na vida dos envolvidos, de forma tão natural, que é o 

vínculo afetivo. 

 

 Comprovadamente, o reconhecimento da paternidade por vínculo socioafetivo 

em cartório, tem dado muito certo, conforme observado nos estado que já foi 

implantado por meio de provimentos, mais especificadamente em cinco estados 

brasileiros de forma inovadora. Provimento 09/2013 da Corregedoria Geral de 

Justiça do estado de Pernambuco, o provimento 15/2013 da Corregedoria Geral de 

Justiça do estado do Ceará, o provimento 21/2012 da Corregedoria Geral de Justiça 

do estado do Maranhão, o provimento nº 234/2014 do Estado do Amazonas e o 

provimento nº 11/2014 do Estado de Santa Catarina. 

 

 Os provimentos supramencionados, preveem que a paternidade socioafetiva 

seja reconhecida diretamente ao oficial do cartório do Registro Civil das Pessoas 

Naturais, sem entraves burocráticos judiciais. Procedimento bem simples, em que o 

pai socioafetivo comparece ao cartório e declara que reconhece como seu filho, 

aquela pessoa, apenas com base no sentimento, afeto existente neste núcleo 

familiar. Após a declaração ser registrada pelo pai afetivo, se o filho é menor de 

idade, a mãe é chamada para consentir, se for maior de idade, ele é que será 

chamado para dar o seu consentimento. 

 

 Enquanto os cinco estados caminham a passos largos em busca da 

desburocratização do reconhecimento da filiação socioafetiva, baseados na fé 

pública do oficial registrador do cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, o 

restante dos estados brasileiros ainda são vinculados ao parecer judicial. 
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 Ocorre que, por não existir previsão expressa no ordenamento jurídico 

brasileiro, os tabelionatos evitam lavrar escrituras públicas de reconhecimento de 

filiação socioafetiva, procedimento também evitado pelos cartórios de Registro Civil 

em relação a possibilidade de reconhecimento por instrumento particular, exigindo 

decisão judicial para tanto. 

 

 Entretanto, deve-se observar que a mutação judicial deve acompanhar a 

transformação social, e embora a lei brasileira não descreva expressamente a 

possibilidade de realização deste ato, também não o proíbe, sendo necessário fazer 

uma analogia aos dispositivos existentes. 

 

 Visto isso, no ano de 2009, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por seu Relator Ministro João Otávio de Noronha, no REsp 709.608/MS, decidiu 

sobre a validade do ato por escritura pública. 

 

 Nestes termos: 

 

REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

VIA ESCRITURA PÚBLICA. INTENÇAO LIVRE E 

CONSCIENTE. ASSENTO DE NASCIMENTO DE FILHO NAO 

BIOLÓGICO. RETIFICAÇAO PRETENDIDA POR FILHA DO 

DE CUJUS . ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. 

ATO DE REGISTRO DA FILIAÇAO. REVOGAÇAO. 

DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL. 1- 

[...] 2- .Não há que se falar em erro ou falsidade se o 

registro de nascimento de filho não biológico efetivou-se 

em decorrência do reconhecimento de paternidade, via 

escritura pública, de forma espontânea, quando inteirado o 

pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, 
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materializa-se sua vontade, em condições normais de 

discernimento, movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento 

de nobreza. Com esta decisão, encerra-se a discussão sobre a 

possibilidade de reconhecimento de filho socioafetivo por 

escritura pública, eis que o próprio judiciário entende como 

válido e legal o ato, ampliando a interpretação das normas 

existentes e sepultando a tese de que se aplicariam somente a 

paternidade biológica. 

 

 O Conselho Nacional de Justiça publicou, no ano de 2012, o Provimento n. 

16/201217 tratando do reconhecimento de paternidade a ser realizado diretamente 

nos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. O assunto foi tratado no artigo 

6ª., nestes termos: 

 

“Art. 6º. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente 

previstas, o reconhecimento espontâneo de filho poderá ser 

feito perante o Oficial de Registro de Pessoas Naturais, a 

qualquer tempo, por escrito particular, que será arquivado em 

cartório.” (grifo nosso) 

 

 Com o advento desse novo provimento, que inclusive invocou o programa Pai 

Presente, facilitou-se o reconhecimento socioafetivo espontâneo, visto que a partir 

deste, o pai afetivo, pode comparecer diretamente a qualquer cartório de Registro 

Civil do país, independentemente de onde esteja o registro natalício do filho, e 

declarar a paternidade, restando ao próprio oficial remeter ao registrador da 

serventia onde se encontra o registro de nascimento. 

 

“Art. 6º, § 2º. A fim de efetuar o reconhecimento, o interessado 

poderá, facultativamente, comparecer a Ofício de Registro de 

Pessoas Naturais diverso daquele em que lavrado o assento 

natalício do filho, apresentando cópia da certidão de 

nascimento deste, ou informando em qual serventia foi 
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realizado o respectivo registro e fornecendo todos os dados 

para induvidosa identificação do registrado.” 

e §3º “No caso do parágrafo precedente, o Oficial perante o 

qual houver comparecido o interessado remeterá, ao 

registrador da serventia em que realizado o registro 

natalício do reconhecimento, o documento escrito e assinado 

em que consubstanciado o reconhecimento, com a qualificação 

completa da pessoa que reconheceu o filho e com a cópia, se 

apresentada, da certidão de nascimento.” 

 

 O provimento não menciona, que a paternidade a ser declarada deve ser a 

biológica, apenas discrimina o reconhecimento espontâneo de filho, deixando brecha 

a interpretação extensiva em razão dos estudos já realizados sobre filiação 

socioafetiva, inclusive informações, no próprio sítio do Conselho Nacional de Justiça, 

notícias sobre os provimentos de reconhecimento de paternidade socioafetiva nos 

cinco estados, já descritos. Crível que, se o próprio órgão disciplinador, proporciona 

esse entendimento, é porque este incentiva a sua aplicação, e reconhecendo a sua 

existência tácita na legislação. 

 

Art. 8º. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de 

reconhecimento voluntário de filho, competirá ao Oficial a 

minuciosa verificação da identidade de pessoa interessada 

que, para os fins deste Provimento, perante ele comparecer, 

mediante colheita, no termo próprio, de sua qualificação e 

assinatura, além de rigorosa conferência de seus 

documentos pessoais. 

 

§ 1º. Em qualquer caso, o Oficial perante o qual houver o 

comparecimento, após conferir o original, manterá em arquivo 

cópia de documento oficial de identificação do interessado, 

juntamente com cópia do termo, ou documento escrito, por este 

assinado. 
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§ 2º. Na hipótese do art. 6º, parágrafos 2º e 3º, deste 

Provimento, o Oficial perante o qual o interessado comparecer, 

sem prejuízo da observância do procedimento já descrito, 

remeterá ao registrador da serventia em que lavrado o 

assento de nascimento, também, cópia do documento oficial 

de identificação do declarante. 

 

Insta salientar, que caberá ao próprio cartório, para fins de reconhecimento 

voluntário, minuciosa investigação, acerca das informações prestadas, mediante 

colheita de termo assinado, bem como conferência de documentos pessoais, 

independente de manifestação do Órgão Ministerial, ou decisão judicial. 

 

Art. 7º. A averbação do reconhecimento de filho realizado sob a 

égide do presente Provimento será concretizada diretamente 

pelo Oficial da serventia em que lavrado o assento de 

nascimento, independentemente de manifestação do 

Ministério Público ou decisão judicial, mas dependerá de 

anuência escrita do filho maior, ou, se menor, da mãe. 

 

§ 1º. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só 

pelo Oficial do local do registro, como por aquele, se 

diverso, perante o qual comparecer o reconhecedor. 

 

§ 2º. Na falta da mãe do menor, ou impossibilidade de 

manifestação válida desta ou do filho maior, o caso será 

apresentado ao Juiz competente (art. 4º).” 

 

 Nos casos em que o oficial de registros suspeitar de fraude, falsidade, ou má-

fé, deverá ser submetido a avaliação judicial, por escrito, juntamente com os 

motivos. 

 

“Art. 7º.§ 3º. Sempre que qualquer Oficial de Registro de 

Pessoas Naturais, ao atuar nos termos deste Provimento, 



 

 
 

10 
TOLEDO 

2016 

suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, não praticará o ato 

pretendido e submeterá o caso ao magistrado, 

comunicando, por escrito, os motivos da suspeita.” 

 

CONCLUSÃO 

 

 Desta forma, conclui-se que o reconhecimento socioafetivo extrajudicial, caso 

em que as próprias partes reconhecem o estado de pai e filho, pode ser realizado 

através de escritura pública, perante qualquer oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais, independentemente do local de registro de nascimento, perante o notário 

ou através de instrumento particular, a ser arquivado em cartório, com anuência da 

mãe, se o filho for menor de dezoito anos, ou com o consentimento do próprio filho, 

se maior de idade, e posteriormente enviado ao cartório que se foi registado o 

nascimento do filho. 

 


