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RESUMO 
 

A pesquisa se propõe a abordar o reconhecimento extrajudicial da parentalidade socioafetiva e 
multiparentalidade, realizado diretamente nos cartórios de registro de pessoa natural, com previsão no 
Provimento nº 63/17, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, que levou em conta o posicionamento 
firmado pela doutrina e jurisprudência que, por consequência, abriu um leque para pontos controversos, diante 
da imaturidade da nova ferramenta de descongestionamento judicial, envolvendo sua aplicação e os efeitos 
decorrentes dela, como os patrimoniais, obrigacionais e relacionados à guarda dos filhos socioafetivos. 
Objetivando alcançar tais esclarecimentos por meio de um método hipotético dedutivo, fazendo a devida 
analise de bibliografias e documentos e da legislação nacional, se faz possível o reconhecimento extrajudicial 
da filiação socioafetiva, conforme já vem ocorrendo em outros países. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 No dia 11 de novembro de 2017 foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça o 
Provimento nº 63, que dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da 
paternidade socioafetiva perante os ofícios de registro civil em todo o território nacional, 
estabelecendo a multiparentalidade. 
 Tal provimento se deu por meio do Pedido de Providências nº 0002653-
77.2015.2.00.000 de titularidade do Instituto Brasileiro de Direito de Família, sendo que a 
fundamentação de tal requisição se deu pelo fato de não existir regramento legal que 
discipline sobre a matéria, mesmo que haja reconhecimento jurídico da paternidade 
socioafetiva em doutrinas e jurisprudências nacionais, observadas também as emissões de 
provimentos pelas corregedorias de alguns estados que regulamentaram a formalização da 
extrajudicialização da paternidade socioafetiva. 
 Tal feito tem por base a evolução da definição de família que, com o passar dos 
anos, fez com que esta deixasse de se restringir aos vínculos biológicos advindos do 
casamento civil. A manifestação de novas formas de família que hoje tem como caráter 
predominante a autonomia de vontade de seus indivíduos, fez necessário o debate do 
porquê da intervenção judicial para o efetivo reconhecimento de tais entidades, tendo em 
vista a vontade dos membros de formação da família. 
 Para muitos doutrinadores, como, Flávio Tartuce, por exemplo, esse assunto está 
ligado ao que se tem de mais íntimo à natureza humana, visto que é no ciclo familiar que o 
indivíduo adquire sua base para a iniciação da vida em sociedade, como um ser cidadão. 
 Sendo assim, o ramo do Direito de Família que antes era centrado em uma visão 
patrimonialista, passou a desenvolver um caráter mais sentimental, centrado em laços de 
afetividade e preservação do crescimento pessoal do indivíduo. Como exemplo, pode ser 
dado o reconhecimento da socioafetividade como parentesco pelo Corregedor Nacional de 
Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, com amparo legal nos arts. 1º, inciso III; 227, 
caput, e §6º da Constituição Federal. Arts. 1.593 e 1.596 do Código Civil, além do Art. 4º 
do ECA, que também admitiu a necessidade de uniformização do procedimento, 
entendendo pelo reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva. 
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 Com destaque para a afetividade como base da família e seu novo conceito de 
pluralidade familiar, faz-se surgir um leque de questionamentos envolvendo a fragilidade e 
delicadeza do instituto abarcado.  
 Sendo assim, faz-se necessário trazer alguns questionamentos que serão objeto 
desta pesquisa, para que fique demonstrado se a padronização e regulamentação do 
procedimento de reconhecimento de paternidade socioafetiva extrajudicial em todo território 
nacional é suficiente para trazer a devida segurança jurídica para a sociedade, diante 
desses novos parâmetros familiares calcados na afetividade. 
 
2 METODOLOGIA 
 
 O procedimento utilizado na pesquisa é o de natureza bibliográfica e documental de 
obras doutrinárias, de legislação nacional e internacional pertinente, de jurisprudência e 
documentos eletrônicos, e o método de pesquisa é o exploratório, e quanto à abordagem é 
o hipotético-dedutivo, a fim de atingir os objetivos desse estudo.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O tema se faz relevante por se tratar de uma das diversas estratégias que tem por 
objetivo descongestionar a função judiciária, se utilizando de auxílios de entidades 
extrajudiciais, como forma de resoluções mais céleres e eficientes para determinadas 
situações de interesse social. 
 Dos resultados pretendidos pela realização dessa pesquisa, que se encontra em 
andamento, pretende-se constatar que o reconhecimento extrajudicial da filiação 
socioafetiva seria uma medida célere e eficiente e que ocasionaria grande redução em 
demandas judiciais que discutem a matéria, não fazendo-se necessário, portanto, acionar 
o Poder judiciário para a sua procedência. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 Pelo o que já foi desenvolvido na presente pesquisa, pode-se concluir, 
provisoriamente, que a extrajudicialização do reconhecimento da filiação socioafetiva 
configura uma medida célere e eficiente, não havendo motivos para que tal reconhecimento 
se dê apenas em caráter judicial, conforme vem ocorrendo. 
 Ademais, fica claro que o procedimento realizado por meio da via judicial chega ao 
mesmo resultado que se almeja com a medida realizada extrajudicialmente. No entanto, há 
um menor custo e sua tramitação não demandaria tanto tempo conforme ocorre pela via 
judicial. 
 Conforme demonstrado, o conceito de família sofreu grandes alterações juntamente 
com a evolução da sociedade e, diante dessas alterações, foram surgindo diversos tipos 
de família, se fazendo necessário alterações na legislação para viabilizar o reconhecimento 
dessas novas instituições familiares.  
 Portanto, a presente medida além de ser de extrema importância para a 
descentralização da função judiciária, também se faz necessária para viabilizar o 
reconhecimento da filiação socioafetiva, uma vez que tal instituto é tido como direito 
fundamental, conforme previsto na Constituição Federal.   
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