
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.531.921 - MG (2013/0190837-0)
  

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

RECORRENTE : J B DA S L 
ADVOGADO : BRENO VALADARES DE ABREU  - MG179944 
RECORRIDO : B R DA S 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por J. B. DA S. L., com fundamento nas 

alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO 
CIVIL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - HIPÓTESE 
NÃO PREVISTA NO ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL.
- A apuração da maternidade socioafetiva, ainda que essencial para o 
reconhecimento dos vínculos familiares advindos do afeto e da criação, 
não tem o condão de desconstituir o registro civil de paternidade. O 
reconhecimento da paternidade enseja averbação no registro civil, 
gerando os mesmos efeitos, sem que haja questionamento ultra legem do 
registro já constituído." (e-STJ, fl. 104) 

Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação dos arts. 295, III, do 

CPC/73, 1.593, IV, 1.596, 1.597, V, e 1.605, II, do Código Civil, bem como divergência 

jurisprudencial. Alega que cuida do filho da ex-companheira, desde o nascimento, como se 

fosse seu filho, pugnando para ser reconhecida como mãe socioafetiva, de forma que na 

certidão de nascimento do menor passe a constar seu nome. Sustenta que a impossibilidade 

jurídica do pedido somente poderá ser reconhecida nas hipótese em que o ordenamento 

jurídico proíbe expressamente a dedução de determinado pedido, o que não é o caso dos 

autos.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do 

recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do 

Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

J. B. DA S. L. ajuizou ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva em 

desfavor de B. R. DA S., alegando que: manteve um relacionamento homoafetivo com a 

requerida, no entanto, mesmo durante o relacionamento, a ré engravidou de pai desconhecido 

e, em agosto de 2002, nasceu o menino A. V. DA S.; com o passar dos anos, o casal 

homoafetivo permaneceu unido, cuidando do menor em questão e dos outros filhos da autora; 

repentinamente, a requerida saiu de casa e deixou o filho sob os cuidados da autora, 

juntamente com os outros "irmãos"; desde então, mais do que nunca, a autora assumiu os 

cuidados da criança, intensificando a relação materno-filial de amor e afeto, sendo que o 

menor a chama de "mãe" e a mãe biológica de "pai"; desde que a requerida abandonou o lar, 

tem dispensado pouca atenção, sendo mínimo o contato e o afeto mantidos com o filho.

O Juiz de Direito julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, I c/c art. 

295, I, do CPC/73, em razão de impossibilidade jurídica do pedido.

Seguiu-se apelação, a que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

por maioria, negou provimento, consignando que o pedido de reconhecimento de maternidade 

socioafetiva não enseja a desconstituição daquele já realizado, em nome da mãe biológica. 

Concluiu carecer "de possibilidade jurídica do pedido a ação em questão, exigindo 

ajuizamento de ação de desconstituição do poder familiar, cominada de adoção, nos termos 

apresentados na sentença"  (e-STJ, fl. 107).

No que se refere à possibilidade jurídica do pedido, a insurgência merece 

prosperar. 

Com efeito, no exame das condições da ação, considera-se juridicamente 

impossível o pedido, quando este for manifestamente inadmissível, em abstrato, pelo 

ordenamento jurídico, ou seja, deve haver vedação legal expressa a respeito do pedido que se 

busca com a demanda. 

No caso em apreço, não há vedação legal ao pedido de reconhecimento de 

maternidade com base na socioafetividade. Ao revés, esta Corte já reconheceu, em diversas 

oportunidades, o estado de filiação decorrente de relações socioafetivas, demonstrando ser o 

pedido juridicamente possível, merecendo ser apreciado pelo Poder Judiciário. 

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 
FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE EXTINGUIRAM O 
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FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA 
RECURSAL DA AUTORA. CONDIÇÕES DA AÇÃO - TEORIA DA 
ASSERÇÃO - PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO NO 
ORDENAMENTO PÁTRIO - POSSIBILIDADE JURÍDICA 
VERIFICADA EM TESE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Ação declaratória de maternidade ajuizada com base com os laços de 
afetividade desenvolvidos ao longo da vida (desde os dois dias de idade 
até o óbito da genitora) com a mãe socioafetiva, visando ao 
reconhecimento do vínculo de afeto e da maternidade, com a 
consequente alteração do registro civil de nascimento da autora.
1. O Tribunal de origem julgou antecipadamente a lide, extinguindo o 
feito, sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da 
ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido.
1.1. No exame das condições da ação, considera-se juridicamente 
impossível o pedido, quando este for manifestamente inadmissível, em 
abstrato, pelo ordenamento jurídico. Para se falar em impossibilidade 
jurídica do pedido, como condição da ação, deve haver vedação legal 
expressa ao pleito da autora.
2. Não há óbice legal ao pedido de reconhecimento de maternidade com 
base na socioafetividade. O ordenamento jurídico brasileiro tem 
reconhecido as relações socioafetivas quando se trata de estado de 
filiação.
2.1. A discussão relacionada à admissibilidade da maternidade 
socioafetiva, por diversas vezes, chegou à apreciação desta Corte, 
oportunidade em que restou demonstrado ser o pedido juridicamente 
possível e, portanto, passível de análise pelo Poder Judiciário, quando 
proposto o debate pelos litigantes.
3. In casu, procede a alegada ofensa ao disposto no inciso VI do artigo 
267 do Código de Processo Civil e ao artigo 1.593 do Código Civil, 
visto que o Tribunal de origem considerou ausente uma das condições 
da ação (possibilidade jurídica do pedido), quando, na verdade, o 
pedido constante da inicial é plenamente possível, impondo-se a 
determinação de prosseguimento da demanda.
4. Recurso especial PROVIDO, para, reconhecendo a possibilidade 
jurídica do pedido, determinando-se o retorno dos autos à instância de 
origem, de modo a viabilizar a constituição da relação jurídica 
processual e instrução probatória, tal como requerido pela parte."
(REsp 1291357/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015)

"FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
IDENTIDADE GENÉTICA. ANCESTRALIDADE. ARTIGOS 
ANALISADOS: ARTS. 326 DO CPC E ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação de investigação de paternidade ajuizada em 25.04.2002.
Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/03/2012.
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2. Discussão relativa à possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai 
registrário impedir o reconhecimento da paternidade biológica.
3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
4. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu reconhecimento 
jurídico decorrente da relação jurídica de afeto, marcadamente nos 
casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança 
por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados 
inerentes à relação pai-filho.
5. A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à 
biológica tem como principal fundamento o interesse do próprio menor, 
ou seja, visa garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias de 
paternidade, quando é inequívoco (i) o conhecimento da verdade 
biológica pelos pais que assim o declararam no registro de nascimento e 
(ii) a existência de uma relação de afeto, cuidado, assistência moral, 
patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos.
6. Se é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo 
biológico com outrem, porque durante toda a sua vida foi induzido a 
acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles que o 
registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da 
paternidade socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão.
7. O reconhecimento do estado de filiação constitui direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, 
portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros.
8. Ainda que haja a consequência patrimonial advinda do 
reconhecimento do vínculo jurídico de parentesco, ela não pode ser 
invocada como argumento para negar o direito do recorrido à sua 
ancestralidade. Afinal, todo o embasamento relativo à possibilidade de 
investigação da paternidade, na hipótese, está no valor supremo da 
dignidade da pessoa humana e no direito do recorrido à sua identidade 
genética.
9. Recurso especial desprovido."
(REsp 1401719/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)

"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 
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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, 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 
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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 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."
(REsp 1328380/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014)

Vale dizer, então, que o pedido constante da inicial é juridicamente possível, 

ao contrário do que restou consignado pelas instâncias ordinárias. Efetivamente, nos casos em 

que a genitora, além de um comportamento notório e contínuo, demonstra, reiteradamente, ser 

a mãe, não há razão que a impeça de ter reconhecida sua maternidade socioafetiva, embora 

sem a exclusão do registro da mãe biológica. 

Embora não haja aparentemente nenhum motivo para a destituição do vínculo 

entre a mãe biológica e o filho, é possível o reconhecimento da maternidade socioafetiva em 

favor da ex-companheira, autora da ação, com o deferimento de guarda compartilhada entre 

as duas mães. 

Como bem expôs o ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. João Pedro 

de Saboia Bandeira de Mello Filho: "não há nenhum motivo aparente nos autos para a 

destituição do vinculo entre a mãe biológica e o filho. Mas o simples reconhecimento do 

vínculo familiar de forma socioafetiva, com o deferimento de guarda compartilhada entre as 

duas mães é, sim, completamente possível em nosso ordenamento"; "J. B. alega que, embora 

não seja mãe biológica do menor, merece ter o seu vínculo reconhecido juridicamente, de 

forma a poder exigir a posse do filho"; "não entendo aqui que exista qualquer motivo para a 

Documento: 78426214 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 17/11/2017 Página  6 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

desconstituição do vinculo entre o filho e a mãe biologia, mas o reconhecimento de vínculo 

entre a ex-companheira e o menor pelo convívio sócio afetivo de anos – com a alegação, 

inclusive de que o menor a chama de mãe – merece a devida atenção e discussão visando o 

melhor interesse do menor não restando razão em se falar em pedido juridicamente 

impossível" (e-STJ, fls. 207/209).

Assim, a decisão de origem merece ser revista, a fim de conferir à parte autora, 

ora recorrente, o direito de ver seu pedido apreciado pelo Poder Judiciário, bem como o 

direito de produzir provas destinadas a comprovar suas alegações, sobretudo a relação 

socioafetiva alegada.

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento 

ao recurso especial para que, reconhecendo a possibilidade jurídica do pedido, anular a 

sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a 

constituição da relação jurídica processual e a instrução probatória.

Publique-se. 

Brasília, 14 de novembro de 2017.

MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES   
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) 

Relator
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