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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. A 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 foram objeto de 

análise. 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. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiparentalidade; Parentalidade Socioafetiva; Reconhecimento 

Extrajudicial.  

 

 

MULTI-PARENTALITY AND EXTRAJUDICIAL RECOGNITION OF SOCIO-

AFFECTIVE MEMBERSHIP 

 

ABSTRACT: The research aims to address the extrajudicial recognition of socio-affective 

parenting and multiparenting, carried out directly in the registry offices of individuals, provided 

for in Provision n. 63/17, issued by the National Council of Justice, which took into account the 

position established by the doctrine, and jurisprudence that, consequently, opened a range of 

controversial points, given the immaturity of the new judicial decongestion tool, involving its 

application and the effects resulting from it, such as patrimonial, obligatory and related to the 

custody of socio-affective children. Aiming to reach such clarifications through a hypothetical 

deductive method, making the proper analysis of bibliographies and documents and the national 

legislation, it is possible the extrajudicial recognition of socio-affective affiliation, as it is 

already happening in other countries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 No final de 2017, mais precisamente no dia 11 de novembro, foi editado pelo CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), depois de instado pelo IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito 

de Família) por meio do Pedido de Providências nº 0002653-77.2015.2.00.0000, o Provimento 

nº63, que dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade/maternidade 

socioafetiva perante os oficiais de registro civil, em todo o território nacional, e, como 

consequência, estabeleceu a multiparentalidade.  

 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 

maternidade/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, para o sistema jurídico 

brasileiro, com o passar dos anos, fazendo com que esta deixa de se restringir aos vínculos 

biológicos advindos do casamento civil. A manifestação de novas formas de famílias, que hoje 

têm 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. 

 Através da presente pesquisa se buscará analisar sobre a multiparentalidade e o 

reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, tratando-se de medida constitucional e 

que demonstra ser procedimento menos burocrático, com maior celeridade, tendo em vista não 

ser necessário acionar o Poder Judiciário, procedimento que era realizado até antes do advento 

do Provimento n. 63, do CNJ. 

 No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, será abordado sobre a origem e evolução 

histórica da família e de sua ligação com o Direito. Posteriormente, a filiação será objeto de 

pesquisa, oportunidade que será mencionado sobre o seu conceito, principais características e 

as formas de filiação. 

 Em seguida, será discorrido sobre a socioafetividade e seus aspectos gerais, conceito e 

seu histórico, adentrando em seus preceitos fundamentais constantes no art. 227 da Constituição 

Federal, e também de sua previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



 Também será mencionado sobre os critérios socioafetivos para aferição da filiação, 

sendo três requisitos para a sua configuração, e também quais são as suas espécies, adentrando, 

em seguida, sobre o procedimento judicial para o reconhecimento da filiação socioafetiva. 

 Será abordado, ainda, acerca do reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva e 

em quais hipóteses se faz possível o seu reconhecimento, e também qual é o procedimento a 

ser adotado. Por fim, será mencionado sobre os efeitos jurídicos do reconhecimento da filiação 

socioafetiva e da multiparentalidade. 

 

2. FAMÍLIA E DIREITO 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA 

 A origem da família encontra referência em estágios primitivos e, segundo sustentado 

nas obras de Mac Lennan, e demais autores, todas as mulheres pertenciam a todos os homens, 

e também havia um tipo familiar “poliândrico” que consistia na presença de vários homens para 

uma só mulher, ou ainda do matrimônio por grupo, caracterizado pela união coletiva de algumas 

mulheres com alguns homens (PEREIRA, 2014, ebook) 

 No que diz respeito à família brasileira e sua evolução histórica, haviam grandes 

influências da família romana, canônica e germânica em sua formação.  

 Em Roma, a família era constituída por um conjunto de pessoas que estavam sob a pátria 

potestas, do ascendente comum vivo mais velho, que independia de consanguinidade, e o pater 

famílias (pai de família) exercia a sua autoridade sobre todos os seus descendentes não 

emancipados, sobre a sua esposa e sobre as mulheres casadas com os seus descendentes 

(WALD, 1999, p. 30). 

 Já no direito canônico, uma de suas principais características consistia em uma oposição 

ao divórcio, pois era considerado como um instituto contrário à índole de família e aos 

interesses dos filhos, e o matrimônio não era tido apenas como um contrato, mas também um 

sacramento, e os homens não poderiam dissolver a união realizada por Deus. 

 No Brasil, o direito de família anterior ao Código Civil era regido através do direito 

português, por força do Alvará de 12.09.1564, que determinou que fossem observadas as 

disposições do Sagrado Concílio Tridentino. 



 A Lei de 20.10.1823, manteve em vigor a legislação portuguesa, consubstanciada nas 

ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções, enquanto não se organizava um 

novo código e não fossem tais disposições especialmente revogadas ou alteradas (WALD, 1999, 

p. 39).  

 Até este período o casamento no Brasil era regido exclusivamente pela Igreja Católica. 

Apenas no Século XIX é que veio a surgir legislação que previa o casamento de pessoas que 

não eram católicas, por meio da Lei nº 1.144, de 11.09.1861.  

 Com a proclamação da República, houve a desvinculação da Igreja Católica em relação 

ao Estado, vindo a ser regulamentado o casamento civil através do Decreto 181, de 24.01.1890, 

e, com o advento do Código Civil de 1916, o homem manteve, com algumas pequenas 

restrições, a sua posição anterior de chefe de família, e a mulher dependia do marido para poder 

exercer uma profissão.  

 A partir do ano de 1930 surgiram leis que asseguravam a proteção da família, e também 

se passou a legislar a respeito da guarda de filhos menores com o fim do vínculo matrimonial. 

Em 1937 a Constituição passou a reger sobre o filho natural e, em 1949, houve o 

reconhecimento e a investigação de paternidade do filho adulterino depois do fim da sociedade 

conjugal, vindo a sofrer alterações em 1984, que passou a autorizar o reconhecimento de filho 

havido fora do casamento pelo cônjuge separado de fato há mais de cinco anos contínuos. 

 Após todo esse processo de evolução, a Constituição Federal de 1988 passou a cuidar 

em seu capítulo VII, sobre a família, a criança, o adolescente e o idoso, reconhecendo a união 

estável entre homem e mulher como entidade familiar, e facilitando a sua conversão em 

casamento. Houve, ainda, a igualdade do homem e da mulher no exercício dos direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal.  

 O vigente Código Civil de 2002, trouxe inúmeras modificações em termos de direito de 

família, consagrando e reconhecendo diferentes formas de família, fato este que se deu através 

de todas as evoluções sociais, havendo, ainda, um reforço em seu conceito, e também da 

igualdade jurídica entre os cônjuges e os filhos. 

 

2.2 FILIAÇÃO 



 A filiação pode ser conceituada como sendo a relação jurídica decorrente do parentesco 

por consanguinidade ou outra origem, estabelecida particularmente entre os ascendentes e 

descendentes de primeiro grau (TARTUCE, 2014, ebook). 

 Trata-se de relação jurídica que existe entre os pais e os filhos e que está disposto nos 

artigos 1.596 e seguintes do atual Código Civil. 

 Antes de discorrer sobre as diversas formas de filiação, necessário tecer breves 

comentários acerca do princípio da igualdade entre os filhos e, conforme previsto no art. 227, 

§6º, da Constituição Federal, “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”. 

 Em consonância ao dispositivo acima transcrito, o art. 1.596, do Código Civil dispõe 

que “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”. 

Tal princípio, consoante os artigos acima transcritos, busca uma proteção e igualdade aos filhos 

que não são tidos em uma relação conjugal, buscando impedir toda e qualquer forma de 

discriminação.  

 Além da filiação natural, o art. 1.597 do Código Civil, e seus incisos, dispõe acerca da 

presunção dos filhos concebidos na constância do casamento, e também prevê a possibilidade 

dos filhos “havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido (inciso 

III); havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 

concepção artificial homóloga (inciso IV); havidos por inseminação artificial heteróloga, desde 

que tenha prévia autorização do marido (inciso V)”. 

 De igual modo, têm-se, o reconhecimento do filho havido fora do casamento podendo 

ser reconhecido pelos pais, de forma conjunta ou separada, cujo procedimento poderá ser por 

meio do reconhecimento voluntário ou judicial, sendo este último através de ação investigatória 

de paternidade. 

 Outra forma de filiação se dá mediante a adoção, sendo ela regida pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).  

 Há também no ordenamento jurídico pátrio, o instituto denominado de “filhos de 

criação”, reconhecido pela parentalidade socioafetiva, sendo esta acolhida na IV Jornada de 

Direito Civil, realizada em outubro de 2006, com a aprovação do Enunciado nº 339, CJF/STJ, 



prevendo que “A parentalidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida 

em detrimento do melhor interesse do filho”. O seu reconhecimento também ocorreu na V 

Jornada de Direito Civil, de 2011, com o enunciado de autoria de Heloísa Helena Barboza, 

professora Titular da UERJ, com o seguinte teor: “O reconhecimento judicial do vínculo de 

parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), 

com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais” 

(Enunciado n. 519 CJF/STJ). 

 

2.3 NOVOS MODELOS DE FAMÍLIA E MULTIPARENTALIDADE  

 Pela própria evolução da sociedade, passou-se a adotar novos modelos de família, sendo 

estes baseados no afeto, os quais estão arraigados na dignidade da pessoa humana e na 

solidariedade familiar, rompendo-se a primazia dos laços sanguíneos e patrimoniais em prol do 

melhor interesse da criança e do vínculo afetivo, surgindo o fenômeno da multiparentalidade, 

que, “trata-se da possibilidade jurídica conferida ao genitor biológico e/ou do genitor afetivo de 

invocarem os princípios da dignidade humana e da afetividade para ver garantida a manutenção 

ou o estabelecimento de vínculos parentais” (PÓVOAS, 2012, p. 79). 

 No Brasil, o tema vem ganhando bastante relevo, sendo que em 2013, na Comarca de 

Ariquemes, RO, a magistrada Deisy Christian Lorena de Oliveira Ferraz, determinou o duplo 

registro de uma criança, tanto em nome do pai biológico quanto do pai socioafetivo, 

reconhecendo pela multiparentalidade, sendo a primeira decisão que reconheceu tal fenômeno 

no país (TARTUCE, 2014, ebook). 

 No ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 

898.060, com relatoria do Ministro Luiz Fux, analisou, em sede de repercussão geral, o tema 

relativo à “paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impedindo o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com efeitos 

jurídicos próprios”, vindo a julgar procedente o pedido. 

 Na ocasião, o precedente fundamentou-se, basicamente, em três pontos, sendo eles: a) 

o reconhecimento de que a socioafetividade é forma de parentesco civil; b) a afirmação da 

igualdade entre o vínculo biológico e o socioafetivo; c) a admissão da multiparentalidade, com 

reconhecimento de mais um vínculo de filiação.  



 Mais recentemente, por meio do Recurso Especial nº 1.608.005 – SC, também ficou 

reconhecida a multiparentalidade, cuja decisão deu-se em 14 de maio de 2019. 

 Por tais decisões, pode-se constatar que os entendimentos buscam o melhor interesse da 

criança, que deve preponderar sobre as formalidades, aparências e preconceitos, sendo que por 

intermédio dessas decisões históricas, pode-se observar que os novos modelos de família vêm 

cada vez mais sendo aceitos pela sociedade e pelo direito. 

 

3. SOCIOAFETIVIDADE  

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 Conforme abordado no tópico anterior, a filiação consiste em uma relação jurídica 

existente entre os pais e filhos através do vínculo biológico, seguindo-se os preceitos da 

legislação civil. Já, a socioafetividade consiste no reconhecimento do parentesco pelo afeto e 

convívio, não dispondo de vínculo consanguíneo, tratando-se da livre disposição das partes em 

constituir novas famílias, levando-se em consideração o melhor interesse da criança e o 

princípio da dignidade humana.  

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o tema passou a ganhar maior 

relevância, pois, consta em seu art. 227, que é dever da família, assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à liberdade e convivência familiar e comunitária, estipulando, ainda, 

vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação, fazendo menção ao 

instituto da adoção, por exemplo.  

 Confirmando ainda mais o disposto da Carta Magna, o art. 1.513 do Código Civil, dispõe 

ser “defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida 

instituída pela família”, tratando-se meramente do princípio da liberdade que rege o Direito de 

Família.  

 No mesmo sentido, o art. 1.565, §2º, dispõe que o planejamento familiar é de livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o 

exercício desse direito, ficando demonstrado que a legislação pátria reconhece o instituto da 

socioafetividade como forma legítima de parentesco.  



 Através dos dispositivos legais anteriormente mencionados, constata-se que houve uma 

busca na proteção dos filhos com a criação de novos tipos de famílias. Nesse sentido, a Lei 

8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 20, rege que 

os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, deverão ser tratados sem 

quaisquer distinção e discriminação com os demais filhos. Mais adiante, em seu art. 27, estipula 

que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, podendo ser exercitado 

sem qualquer restrição, confirmando ainda o reconhecimento da socioafetividade no 

ordenamento jurídico pátrio.  

 Não obstante o disposto na Carta Magna e nas demais leis que tratam do assunto, o tema 

vem tomando grandes contornos, pois, conforme mencionado na doutrina de Flávio Tartuce, 

houve o seu reconhecimento na ocasião da I Jornada de Direito Civil, aprovando o Enunciado 

nº 103, com a seguinte redação: 

 

“O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil além 

daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também 

parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução 

assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu 

material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de 

filho”. Na mesma Jornada doutrinária, aprovou-se o Enunciado n. 108 CJF/STJ 

estabelecendo que: “No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, 
compreende-se à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a 

socioafetiva”. (TARTUCE, 2014, ebook) 

  

 No mesmo sentido, nas Jornadas seguintes o tema se tornou assunto recorrente, vindo a 

serem aprovados diversos enunciados que tratam da socioafetividade e também da 

multiparentalidade. Além do mais, o assunto já é realidade no ordenamento jurídico pátrio, 

sendo reconhecido por grande parte dos Tribunais de Justiça, além do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que julgam procedentes, na maioria das vezes, 

demandas que buscam o reconhecimento judicial do parentesco socioafetivo.  

 Em sede de Direito Comparado, cita-se como exemplo o Direito Argentino, Alemão, 

Espanhol e Italiano, que reconhecem a legitimidade da socioafetividade. Inclusive, os Estados 

Unidos, reconhece legalmente a socioafetividade e multiparentalidade desde a década de 1980. 

 Resta evidente, portanto, que a socioafetividade trata-se de uma medida cujos aspectos 

buscam, de um modo geral, pelo reconhecimento das diversas formas de família, 

consubstanciado na mais clara demonstração de amor, em que o afeto é a palavra de ordem 

final. 



 

3.2 O CRITÉRIO SOCIOAFETIVO PARA AFERIÇÃO DA FILIAÇÃO 

 Rege no ordenamento jurídico pátrio uma distinção entre filiação legítima e a filiação 

decorrente de uma “paternidade responsável”. Na primeira, há uma origem através do vínculo 

que liga o filho ao pai e a mãe, sendo concebido na constância do casamento. Tal conceito, nada 

mais é do que a filiação pelos laços biológicos e genéticos.  

 Por outro lado, na “paternidade responsável”, assumiu-se uma realidade familiar 

concreta onde os vínculos do afeto se sobrepõem à verdade biológica (PEREIRA, 2014, ebook). 

É caracterizada por meio de um parentesco civil, com base na afetividade e no amor. 

 O assunto deu origem à criação do instituto da socioafetividade como forma legítima de 

filiação, deixando de lado o reconhecimento com base única e exclusivamente em laços 

genéticos, se alicerçando nas relações de carinho e amor, indo em busca do melhor interesse da 

criança, que deve se transpor sobre os vínculos genéticos e biológicos. 

 Pelo critério socioafetivo, para a verificação e configuração da filiação, a legislação 

pátria não dispõe quais são os requisitos necessários para o seu reconhecimento, prevendo, 

ainda que indiretamente no art. 1.593 do Código Civil, que o parentesco é natural ou civil, 

conforme resulte de consanguinidade ou outra origem, dando margens a interpretações 

favoráveis, como nos casos da filiação socioafetiva.  

 Em primeiro momento, os tribunais pátrios vinham reconhecendo a paternidade 

socioafetiva com base na “posse de estado do filho”, prevendo que a filiação se sustentaria 

através da vontade entre as partes de constituírem família, ou de ser pai ou mãe, levando-se em 

conta o amor consistente no afeto e desejo pelo reconhecimento judicial da paternidade 

(NOGUEIRA, 2001, p. 85) 

 Com o decorrer dos tempos, o assunto passou a ter maior relevância através das 

inúmeras demandas judiciais que requeriam o reconhecimento desse instituto, vindo a doutrina 

e a jurisprudência a criarem novos requisitos para o preenchimento do vínculo socioafetivo que, 

segundo Caio Mário da Silva Pereira, a posse do estado de filho compreende pelo nome paterno 

(nomem), o tratamento (tractus) e o conceito (fama) (PEREIRA, 2014, ebook). Além do 

referido doutrinador, este também é o entendimento dominante na doutrina pátria, sendo 

igualmente adotado pelos tribunais, em análise de demandas judiciais que tratam do assunto. 



 Pelo primeiro requisito, além da posse do estado de filho, também deve ser adotado o 

nome dos pais, de forma pública, social. Com relação a paternidade socioafetiva, a noção da 

posse de estado de filho não se funda, por óbvio no nascimento, mas num ato de vontade que 

se sedimenta no terreno da afetividade, sendo que, pelo Enunciado n 256 da V Jornada de 

Direito Civil do STJ, afirmou-se que a posse do estado de filho constituiu modalidade de 

parentesco civil. 

 Com relação ao segundo requisito, este determina que se faz necessário a criança ter 

recebido o tratamento de filho, no meio doméstico e familiar; ser educado como filho, 

compreendendo-se, ainda, como garantia indispensável à sua sobrevivência, como manutenção, 

educação, instrução e formação como ser humano. 

 A fama, que também é denominada de reputação social, dispõe que deve ter sido 

constantemente reconhecido pelos pais e pela sociedade, como filho. Ou seja, deve ser 

demonstrado perante a sociedade que há um vínculo de parentesco entre as partes, ainda que 

não advindo de laços biológicos. 

 Conforme assertivamente fundamentado pelo Ministro Luiz Fux, através de seu volto 

no Recurso anteriormente mencionado, a afetividade, enquanto critério, gozava de aplicação 

por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916, para evitar situações de extrema 

injustiça. 

 Afirmando ainda mais acerca da paternidade socioafetiva, fixou-se o entendimento no 

STF, através do Recurso Extraordinário nº 898060 de que “a parentalidade socioafetiva, 

declarada ou não em registro público, não impede o vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.   

 Sendo assim, clarividente que o vínculo socioafetivo para o seu efetivo reconhecimento 

na filiação demonstra ser de caráter imprescindível, e que esse critério é utilizado desde o 

Código Civil de 1916, confirmando que a filiação não se configura apenas por critérios 

biológicos, mas, também, pela demonstração de carinho e afeto. 

 De mais a mais, o Código Civil, em seu art. 1.597, faz menção indireta à filiação 

socioafetiva, em seu inciso V, ao reconhecer a filiação havida por inseminação artificial 

heteróloga, consistente no sêmen de outrem e aceito expressamente pelo marido como sendo 

seu filho, gerado por material genético doado por terceiro. Do mesmo modo, faz o art. 1.603, 

quando confere absoluta prevalência ao termo de nascimento como prova da filiação, sendo 



arrematado pelo artigo seguinte, que dispõe que ninguém pode vindicar estado contrário àquele 

resultante do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.  

 

3.3 O PROCEDIMENTO JUDICIAL PARA O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA  

 Antes do Provimento nº 63 do Conselho Nacional de Justiça, o reconhecimento da 

filiação socioafetiva era restrito à apreciação do Poder Judiciário, sendo em um primeiro 

momento, regido pela Lei nº 8.560/1992, que dispõe sobre a Investigação de Paternidade, 

encontrando-se parcialmente em vigor. 

 Pelo Código Civil de 2002, o assunto passou a ser tratado no Capítulo III, dispondo que 

o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente, 

não fazendo qualquer menção acerca da filiação socioafetiva, sendo que tal procedimento é 

adotado por meio de interpretação extensiva da legislação, onde os tribunais pátrios passaram 

a dispor que o reconhecimento poderia ser de caráter voluntário, litigioso e post mortem. 

 Justamente pelo fato de não haver legislação específica quanto a matéria, surgiu a 

discussão a respeito da possibilidade do reconhecimento da filiação socioafetiva na ação 

investigatória, por gerar conflito entre a verdade biológica e a socioafetiva, vindo a celeuma a 

ser resolvida, ocasião em que se firmou o entendimento na jurisprudência pátria de que a 

verdade socioafetiva deveria prosperar em tais casos, e que o reconhecimento da filiação 

socioafetiva poderia ser por meio da ação investigatória, por se tratar de uma criação doutrinária 

e jurisprudencial.  

 Até meados do ano de 2004, não havia denominação específica para a demanda que 

buscava o reconhecimento da filiação socioafetiva. No entanto, em decorrência de uma ação 

ajuizada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fora reconhecida a possibilidade da 

“ação de declaração de paternidade socioafetiva”, conforme teor da Apelação Cível 

70008795775, da 7² Câmara de Direito Privado, cuja decisão fora prolatada em 23 de junho de 

2004, colocando um ponto final na discussão.  

 A parte que possui interesse no reconhecimento da filiação socioafetiva, deverá acionar 

o Poder Judiciário por ação de jurisdição voluntária ou litigiosa, devendo demonstrar por meio 

de produção de provas que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da filiação 



socioafetiva, sendo a posse do estado de filho, o tratamento, e a fama, critérios que foram 

abordados em tópicos anteriores. 

 Além do mais, o art. 1.605 do Código Civil dispõe que a filiação poderá ser provada por 

qualquer modo admissível em direito, dispondo, ainda, a possibilidade da utilização de prova 

escrita, proveniente dos pais e também quando existirem veementes presunções resultantes de 

fatos já certos.  

 

3.4 SOCIOAFETIVIDADE E MULTIPARENTALIDADE  

 A multiparentalidade consiste em uma forma de reconhecimento concomitante do pai 

biológico e do pai socioafetivo, decorrendo de uma situação de fato que se constitui com a 

construção de um novo núcleo familiar, tratando-se de seu reconhecimento em caráter judicial, 

em que passará a constar no registro civil do filho o nome de ambos os pais. 

 A multiparentalidade é decorrente da própria evolução do homem, e também do 

conceito de família, visto que foram surgindo novos núcleos familiares no decorrer dos tempos, 

e sendo abandonada aquela figura de família “tradicional”. Aquele passou a ser constituída por 

pessoas sem nenhum laço biológico, mas pura e simplesmente pela demonstração de amor e 

afeto entre seus pares. 

 Devido ao fato de que o reconhecimento da filiação socioafetiva tornou-se realidade não 

só no ordenamento jurídico pátrio, mas também em diversos países, a multiparentalidade nada 

mais é do que uma consequência de seu reconhecimento, dispondo que não há de subsistir uma 

“escolha” entre ambos os pais, prevendo ser possível constar o nome de ambos no registro civil 

do filho.  

 Não se pode olvidar, que os vínculos afetivos possuem a mesma importância dos 

vínculos genéticos, mormente pelo fato de que, em diversos casos, aquele que é 

reconhecidamente como o genitor da criança, não demonstra todo afeto e carinho que, 

eventualmente, um parentesco socioafetivo possa dispor. 

 Ademais, como consequência da própria evolução da sociedade, cada vez mais está 

sendo deixado de lado o que anteriormente era visto como uma família “tradicional”, para que 

as pessoas possam exercer o seu direito fundamental de liberdade de escolha, e liberdade de 

constituir família e viver da melhor maneira que entendem conveniente.  



 Os tribunais pátrios, ao decidirem acerca do fenômeno socioafetivo e da 

multiparentalidade, fundamentam suas decisões com o reconhecimento do direito à busca da 

felicidade, que está previsto no inciso III, do art. 1º da Constituição Federal, intrinsicamente 

ligado ao conceito de dignidade da pessoa humana, havendo um nítido deslocamento do 

conceito de família regulamentado no plano constitucional, para um tratamento jurídico acerca 

da dignidade da pessoa humana, e dos melhores interesses da criança. 

 Sendo assim, cada vez mais a socioafetividade e a multiparentalidade vêm sendo 

reconhecidas pelos tribunais pátrios, onde o fundamento que ampara tal pedido possui seu 

alicerce no seguinte, conforme trecho extraído do Recurso Extraordinário nº 898060: 

 

A parentalidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, §7º, da 

Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe 
o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela 

relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência 

biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor 

interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 

 

 Portanto, conforme trecho extraído do Recurso Extraordinário nº 898.060, processo 

paradigma acerca do assunto, há de se entender que, atualmente, o que mais importa é o melhor 

interesse jurídico da criança, não levando apenas em consideração os dispostos pela legislação, 

conforme ocorreu por muitos anos tanto no ordenamento jurídico pátrio, quanto em diversos 

países.  

 

4 RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA FILIAÇÃO 

4.1 HIPÓTESES 

 Por meio do Provimento nº 63 do CNJ, com alteração feita em seu art. 10 por intermédio 

do Provimento nº 83 de 14 de agosto de 2019, o reconhecimento voluntário da paternidade ou 

da maternidade socioafetiva passou a ser possível de ser feito em cartório apenas em pessoas 

acima de 12 anos, perante os oficiais de registro civis das pessoas naturais. 

 O §2º, do art. 10 dispõe que apenas poderão requerer o reconhecimento os maiores de 

dezoito anos de idade, independentemente do estado civil. Já o parágrafo 4º do mesmo artigo 

dispõe que o pretenso pai ou mãe deverá ser pelo menos dezesseis anos mais velho que o filho 

a ser reconhecido. 



 Da mesma maneira em que ocorre com a adoção, a norma administrativa estipulou que 

o reconhecimento voluntário será em caráter irrevogável, e somente poderá ser desconstituído 

através da via judicial, nas hipóteses de vício de vontade, de fraude ou simulação. 

 Ficou estipulado, ainda, em semelhante reprodução do disposto pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente acerca das regras para adoção que, se o filho for menor de 18 anos, o 

reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento, nos 

termos do §4º do art. 11. Além de seu expresso consentimento, igualmente deverá haver a 

anuência dos pais biológicos, conforme se depreende do §5º do mesmo artigo. 

 Extrai-se, ainda, que a coleta da anuência dos pais biológicos e do filho maior de doze 

anos deverá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais e, na 

falta da mãe ou do pai, na impossibilidade de manifestação válida destes, quando exigido, o 

caso deverá ser apresentado ao juiz competente, nos termos da legislação local. 

 Importante mencionar, que com a alteração do art. 10 passou-se a adotar o critério etário 

para o reconhecimento extrajudicial, passando a atingir apenas os adolescentes, conforme 

definido no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, pessoas com idade entre 

doze e dezoito anos, e adultos.  

 Seguindo o estudo da norma, admite-se o reconhecimento do vínculo socioafetivo post 

mortem, nos termos do art. 11, §8º, sendo que para a sua formalização, poderá ser feito mediante 

documento público ou particular de disposição de última vontade, devendo-se observar os 

demais trâmites do provimento administrativo aqui em análise. 

 Além destas hipóteses, por força da redação do §3º, do art. 11, e também de seu art.14, 

abriu-se a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade, consoante interpretação 

extensiva da decisão do STF que gerou a norma administrativa. Sobre o tema, vale-se da lição 

de Flávio Tartuce: 

Especificamente quanto ao reconhecimento extrajudicial da multiparentalidade, ela é 

retirada do art. 14 do Provimento 63/2017 do CNJ. Conforme o seu teor, “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”. Após muitas dúvidas 

existentes nos âmbitos doutrinário e registral restou esclarecido pelo então 

Corregedor-Geral de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que a 

multiparentalidade está limitada a quatro pais no total, sendo apenas vedado que o 

reconhecimento bilateral ocorra de uma só vez (TARTUCE, 2019, ebook). 



 Apesar do entendimento acima exarado, por força da edição do Provimento n. 83/2019, 

foram acrescidos dois novos parágrafos, mantendo-se o a redação do caput sem alterações. O 

§1º do referido artigo dispõe que “somente é permitida a inclusão de um ascendente 

socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno”. Já o seu §2º assim estipula: “A inclusão de 

mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial”. 

 Sob a análise de Flávio Tartuce (2019), este manteve o seu entendimento, no sentido do 

reconhecimento da multiparentalidade pela via extrajudicial. No entanto, há uma limitação a 

apenas um pai ou mãe que tenha a posse do estado de filho. Para melhor compreensão, veja-se 

a sua manifestação: 

Se o caso for de inclusão de mais um ascendente, um segundo genitor baseado na 

afetividade, será necessário ingressar com ação específica de reconhecimento perante 

o Poder Judiciário. Nota-se, assim, a preocupação de evitar vínculos sucessivos, que, 

aliás, são difíceis de se concretizar na prática, pois geralmente a posse de estado de 

filhos demanda certo tempo de convivência. De toda forma, pela redação mantida no 

caput, não é possível que alguém tenha mais de dois pais ou duas mães no registro, ou 

seja, três pais e duas mães ou até mais do que isso. Esclareceu-se o real sentido do 

termo "unilateral" que consta do caput e que era objeto dos citados calorosos debates. 

Exatamente como opina mais uma vez Ricardo Calderón, "a redação destes novos 

parágrafos deixa mais claro o sentido do termo unilateral utilizado na redação 

originária do respectivo artigo 14. Como se percebe, o que se quer limitar é apenas a 

inclusão de mais um ascendente socioafetivo, pela via extrajudicial. Esta opção parece 

pretender acolher as situações mais comuns e singelas que se apresentam na realidade 

concreta, que geralmente correspondem a existência de apenas mais um ascendente 
socioafetivo. (TARTUCE, 2019). 

 Admite-se, ainda, o registro dos filhos havidos de técnicas de reprodução assistida, que 

anteriormente era regulamentada através do Provimento 52, sendo este substituído pelo atual 

Provimento 63, sendo o assunto tratado em seu art. 16. Inclusive, conforme seu art. 17, §2º, há 

a possibilidade do reconhecimento da reprodução assistida post mortem. 

 No mesmo sentido, o Provimento trata e regulamenta o registro dos filhos havidos de 

técnica de reprodução assistida nas hipóteses de casais homoafetivos, o que já era admitido pelo 

Provimento 52/2016, do mesmo órgão (TARTUCE, 2019). 

 Outra hipótese de reconhecimento extrajudicial da filiação, seria nos casos de adoção. 

No entanto, com a edição do Provimento nº 83/2019, apenas será possível o seu reconhecimento 

em pessoas maiores de doze anos. Da mesma maneira, se faz possível o reconhecimento do 

filho de criação, havendo a ressalva apenas com relação à idade. 

 Com a edição deste novo Provimento que alterou consideravelmente o texto original, 

Ricardo Calderón, em suas primeiras impressões sobre o Provimento 83 do CNJ, assim dispõe:  



Esta amplitude passou a sofrer alguns questionamentos, principalmente para se evitar 

que crianças muito pequenas (com meses de vida até cerca de 5 anos de idade) 

tivessem sua filiação alterada sem a chancela da via judicial. Para parte dos atores 

envolvidos com infância e juventude, os registros de filiações de crianças ainda na 

primeira infância12 (até 6 anos) deveriam remanescer com o Poder Judiciário. Uma 

das principais preocupações era que, como crianças de tenra idade podem vir a atrair 

o interesse de pessoas que pretendessem realizar “adoções à brasileira” ou então “furar 

a fila adoção”, melhor seria deixar tal temática apenas para a via jurisdicional 

(CALDERÓN, 2019). 

 Portanto, conforme demonstrado, apesar das inúmeras possibilidades de 

reconhecimento extrajudicial com o advento do Provimento nº 63, após a edição do novo 

provimento que trouxe alterações em seu texto original, houve uma diminuição em suas 

hipóteses, inclusive em seu procedimento, que será tema do próximo tópico.    

 

4.2 PROCEDIMENTO 

 O procedimento do reconhecimento extrajudicial da filiação anteriormente ao 

Provimento nº 63 era disposto pelo Provimento nº 16/2012 do CNJ, prevendo em seu art. 1º os 

casos em que poderia haver o registro da paternidade por meio do Ofício de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, encontrando-se, atualmente vigente, tratando dos casos acerca dos registros 

de menores apenas com relação à maternidade. 

 Até a edição do Provimento nº 83 do CNJ não constava expressamente no texto original 

do Provimento nº 63, quais seriam os requisitos a serem preenchidos para o reconhecimento, 

sendo utilizado os parâmetros dispostos pelo STF, e que já foram abordados no presente 

trabalho. 

 Com o novo Provimento, fora acrescido o art. 10-A, passando a sanar a omissão do texto 

original, dispondo acerca dos requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva de 

maneira extrajudicial. Para tanto, necessário transcrever o teor do referido artigo: 

Art. 10-A. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar 

exteriorizada socialmente.  

1º O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou 

maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação 

de elementos concretos. 

2º O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em direito admitidos, 

bem como por documentos, tais como: apontamento escolar como responsável ou 

representante do aluno; inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de 

previdência; registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar; vínculo de 

conjugalidade - casamento ou união estável - com o ascendente biológico; inscrição 

como dependente do requerente em entidades associativas; fotografias em celebrações 

relevantes; declaração de testemunhas com firma reconhecida. 



3º A ausência destes documentos não impede o registro, desde que justificada a 

impossibilidade, no entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo 

socioafetivo. 

4º Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser 

arquivados pelo registrador (originais ou cópias) juntamente com o requerimento. 

 Percebe-se que seus requisitos são semelhantes aos previstos tanto pela doutrina quanto 

pela jurisprudência do STF. No entanto, o vínculo afetivo deverá ser atestado pelo registrador 

mediante apuração, por força do §1º do artigo supramencionado.  

 Além desta inovação, foi acrescentado ao art. 11 o §9º, dispondo que: “Atendidos os 

requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador 

encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer”. Ou seja, com 

a edição do Provimento nº 83, o Ministério Público passou a intervir no procedimento.  

 Em seguida, em seu inciso I, do §9º, fica previsto que o registro será realizado pelo 

registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Caso seja desfavorável, fica vedado 

a ele em proceder o registro da paternidade, devendo comunicar o fato ao requerente e arquivar 

o expediente. 

 Além do mais, em caso de suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 

simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador ficará 

proibido de preceder o registro, sendo que nesse caso, deverá fundamentar a sua recusa, não 

praticando o ato, devendo encaminhar o pedido ao juízo competente, para que tome as medidas 

cabíveis, conforme previsto em seu art. 12. 

 Com relação ao foro competente para ser requerido o reconhecimento socioafetivo, 

poderá ser processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda que diverso 

daquele em que foi lavrado o assento, conforme se extrai da primeira parte do art. 11.  

 Em seguida, uma vez preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 10-A, o 

registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente, mediante 

coleta, em termo próprio, por escrito particular de sua qualificação e assinatura, devendo, ainda, 

proceder à rigorosa conferência dos documentos pessoais. Posteriormente, deverá ser mantido 

em arquivo cópia do termo de documentação do requerente, juntamente com o termo 

devidamente assinado.  

 No termo a ser assinado, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e 

do filho que constam no registro, deverá o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do 



reconhecido, no caso de menoridade. Igualmente, deverá haver o consentimento do filho menor 

de dezoito anos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, além da 

anuência do pai e da mãe biológico.  

 Após todo o trâmite acima exposto, em caso de procedência do pedido, deverá ser 

apresentado os documentos dispostos nos incisos do art. 17, para que possa ser efetuado o 

registro e a emissão da nova certidão de nascimento. 

 No Brasil, o pioneiro no reconhecimento de parentalidade socioafetiva sem a 

necessidade de ação judicial permitindo a todos os cartórios de registro civil das pessoas 

naturais, foi o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do Desembargador Jones 

Figueiredo Alves, Corregedor-Geral da Justiça, em exercício final no ano de 2013. 

 O citado provimento autoriza o reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva 

de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, perante os Oficiais de 

Registro Civil das Pessoas Naturais no âmbito do estado de Pernambuco (CASSETARI, 2017). 

 Conforme se depreende do aludido provimento, o modelo que está em vigor atualmente 

no país, possui notável semelhança com mesmo.  

 O provimento pernambucano, que é de 2 de dezembro de 2013, foi transformado,  in 

totum, pelas Corregedorias-Gerais de Justiça do Estado do Ceará, em 17 de dezembro de 2013, 

no Provimento n. 15/2013, e do Estado do Maranhão, em 19 de dezembro de 2013, no 

Provimento n. 21/2013 (CASSETARI, 2017). 

 Aderindo ao modelo pernambucano, em 11 de novembro de 2014, a Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Santa Catarina, através do Provimento nº 11, acabou por autorizar o 

reconhecimento da parentalidade socioafetiva de maneira extrajudicial, sendo este um dos 

provimentos mais completos que existem no ordenamento jurídico pátrio, segundo Christiano 

Cassetari (2017). 

 

4.3 DOS EFEITOS JURÍDICOS DO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA E DA MULTIPARENTALIDADE  

 Uma vez reconhecido extrajudicialmente a filiação socioafetiva, o filho passa a dispor 

dos mesmos direitos de que os denominados “filhos legítimos” possuem, não havendo qualquer 



distinção entre eles, sendo expressamente vedado pela legislação pátria todo e qualquer tipo de 

discriminação entre os filhos. 

 Quando uma paternidade ou maternidade socioafetiva se constitui, essas pessoas estarão 

unidas pelos laços parentais, que dará ao filho não apenas um pai e/ou uma mãe, mas também 

avós, bisavós, triavós, tataravós, irmãos, tios, primos, sobrinhos etc. (CASSETARI, 2017). 

Logo, haverá as mesmas consequências do parentesco biológico.  

 Partindo do pressuposto acima mencionado, tal fato irá aumentar o espectro de pessoas 

que possam prestar alimentos, haja vista que o art. 1.694 do Código Civil, determina, em caráter 

genérico, que os parentes podem pleitear uns aos outros alimentos.  

 Aliás, há tempos existem decisões judicias que reconhecem a obrigatoriedade de se 

pagar alimentos socioafetivos e, nesse sentido, tal tese já fora aceita pelo Conselho da Justiça 

Federal (CJF), sendo editado o Enunciado 341, cujo teor prevê que, para fins do art. 1.696, a 

relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. Tal fenômeno se dá, 

justamente pelo fato de a Constituição Federal vedar a discriminação entre os filhos, conforme 

disposto eu seu art. 227, §6º. 

 Da mesma maneira, sendo o filho menor, biológico ou socioafetivo, por força do art. 

1.634 do Código Civil, fica expressamente disposto que compete a ambos os pais o dever de 

dirigir a criação e educação, afirmando ainda mais o reconhecimento da obrigação alimentar, 

além do próprio poder familiar.  

 Ademais, já é firme na jurisprudência pátria os casos de pais que tentam se escusar de 

pagar pensão alimentícia, com base na existência de socioafetividade e ausência de vínculo 

biológico, sendo que na grande maioria dos casos, a demanda é julgada improcedente. 

 Com relação à sucessão entre parentes socioafetivos, Paulo Nader afirma que a 

desbiologização do parentesco em prol de vínculos socioafetivos não deve situar-se 

exclusivamente no plano teórico, mas produzir efeitos práticos no ordenamento jurídico como 

um todo, repercutindo, inclusive, no âmbito das sucessões. 

 Assim sendo, verifica-se que deverão ser aplicadas as regras sucessórias na 

parentalidade socioafetiva, haja vista que o seu reconhecimento se equipara aos vínculos 

biológicos. 



 Uma vez reconhecido o vínculo socioafetivo como forma de parentesco, nos termos do 

inciso I do art. 1.521 do Código Civil, não podem casar os ascendentes com os descendentes, 

seja o parentesco natural ou civil.  

 Da mesma maneira, Cristiano Cassetari, em sua obra Multiparentalidade e Parentalidade 

Socioafetiva, afirma que: 

Essa mesma regra é aplicável à proibição de casamento entre os afins em linha reta, 

pois a afinidade também se constitui no parentesco socioafetivo, já que, por exemplo, 

os cônjuges dos irmãos dos filhos socioafetivos serão seus parentes por afinidade. Isso 

também se aplica para a vedação do matrimônio na hipótese do adotante com quem 

foi casado com o adotado (nora ou genro) e do adotado com quem foi cônjuge do 

adotante (padrasto ou madrasta) (CASSETARI, 2017, ebook). 

 Vê-se, portanto, que uma vez que ficou devidamente estabelecida a parentalidade 

socioafetiva, seja extrajudicial ou judicial, institui-se uma relação de parentesco, momento em 

que serão previstos os mesmos direitos que são concedidos aos filhos legítimos. 

 No tocante aos efeitos jurídicos da multiparentalidade, que passou a ser realidade no 

Direito brasileiro, mesmo contra a vontade do pai biológico, através do Recurso Extraordinário 

898.060/SC, com repercussão geral, ficou demonstrado que o reconhecimento do vínculo é para 

todos os fins, inclusive alimentares e sucessórios. Quanto aos efeitos sucessórios, Flávio 

Tartuce afirma que: 

Na VIII Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça 

Federal em abril de 2018, aprovou-se o Enunciado n. 632, segundo o 

qual, “nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou 

materna, o filho terá direito à participação na herança de todos os 

ascendentes reconhecidos” (TARTUCE, 2019, ebook). 

 Outra questão é que uma vez que houve o seu reconhecimento, este torna-se em caráter 

irrevogável, conforme previsto no art. 10, §1º do Provimento nº 63 do CNJ. Na verdade, não se 

trata de uma inovação trazida com o novo provimento, uma vez que, antes mesmo de sua 

vigência, a irrevogabilidade do reconhecimento socioafetivo já era posicionamento majoritário 

na doutrina brasileira e na jurisprudência pátria, por uma questão lógica, haja vista que o Código 

Civil prevê que a filiação trata-se de uma relação jurídica que é decorrente do parentesco por 

consanguinidade ou outra origem, incluindo a socioafetividade e a multiparentalidade.  

 

5 CONCLUSÃO 

 Através do presente trabalho, pode-se concluir que a extrajudicialização do 

reconhecimento da filiação socioafetiva configura uma medida célere e eficiente, não havendo 



motivos para que tal reconhecimento continuasse apenas em caráter judicial, como ocorria até 

a edição do Provimento 63 do CNJ. 

 O conceito de família sofreu grandes alterações juntamente com a evolução da 

sociedade, e por tais motivos, foram surgindo diversos tipos ou núcleos familiares, se fazendo 

necessário alterações na legislação brasileira para viabilizar o reconhecimento dessas novas 

instituições familiares, buscando a defesa do melhor interesse da criança. 

 O primeiro Estado Brasileiro que adotou o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva no Brasil, foi o de Pernambuco, no ano de 2013. Nos anos seguintes, diversos 

estados brasileiros passaram a adotar a mesma medida, visando maior resultado e celeridade no 

reconhecimento do fenômeno socioafetivo. 

 Em um primeiro momento, a discussão acerca do tema se contornava acerca da 

possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade através da via extrajudicial, ficando 

demonstrado que, a medida se faz igualmente possível, por força do Recurso Extraordinário 

898.060/SC, e também em consonância com o art. 11, §3º e o polêmico art. 14, ambos do  

Provimento 63. 

 Por força do Provimento nº 83 de 14 de agosto de 2019, houve uma considerável 

alteração nos dispositivos do texto original do Provimento 63 do CNJ, ocasião em que passou-

se a definir o critério da etário para o seu reconhecimento, fato este que não estava previsto na 

redação original do provimento. 

 Além do mais, com as novas alterações, o legislador incluiu um novo artigo, em que 

dispõe acerca dos requisitos que devem ser preenchidos para que o reconhecimento possa ser 

realizado através da via judicial, sendo que anteriormente se utilizava dos requisitos dispostos 

na jurisprudência pátria, em especial do RE 898.060/SC. 

 Outra inovação, que passou a vigorar a partir do mês de agosto de 2019, é de que 

obrigatoriamente deverá haver a intervenção do Ministério Público, que deverá opinar se é 

favorável ao requerimento do reconhecimento da filiação socioafetiva em caráter extrajudicial. 

Tal inovação, conforme concluiu-se, buscou filtrar os casos em que será possível o 

reconhecimento pela via extrajudicial, deixando ao Poder Judiciário, apenas os casos que 

demonstram maior complexidade, reduzindo assim, o índice de fraudes no procedimento. 

 Nesse sentido, a presente medida além de já ser realidade no ordenamento jurídico 

pátrio, demonstra ser de extrema importância, não só para a descentralização da função 



judiciária, mas, também para viabilizar e incentivar o reconhecimento da filiação socioafetiva 

e da multiparentalidade, uma vez que tais institutos são caracterizados como direitos 

fundamentais, conforme previstos na Constituição Federal. 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS. Nota de 

esclarecimento acerca do Provimento CNJ no 63/2017 (06/12/2017). 

 

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso: em 18 nov 2019. 

 

BRASIL. Provimento n. 83 de 14 de agosto de 2019. Disponível em:  

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2975. Acesso em: 18 nov. 2019. 

 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Primeiras Impressões sobre o Provimento 83 do CNJ. 

Disponível em: 
 http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/FINAL%20Coment%C3%A1rios%20Provimento%2083-
2019%20CNJ%20(revisado%2021%20agosto)%20-%20calderon%20-%20FINAL%20-
%20com%20refer%C3%AAncias.pdf. Acesso em: 18 de nov. 2019. 

 

CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos 

jurídicos. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

NOGUEIRA, Jacqueline Figueiras. A filiação que se constrói: o reconhecimento doa feto 

como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2001. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

 

PÓVOAS, Maurício Cavallazi. Multiparentalidade – a possibilidade de múltipla filiação 

registral e seus efeitos. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v.5 : direito de família. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014.  

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

 

TARTUCE, Flávio. Análise do provimento 83/2019 do CNJ, que trata do reconhecimento 

extrajudicial da parentalidade socioafetiva. Disponível em: 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/750046252/analise-do-provimento-83-2019-do-

cnj-que-trata-do-reconhecimento-extrajudicial-da-parentalidade-socioafetiva. Acesso em: 18 

de nov. 2019. 

WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2975
http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/FINAL%20Coment%C3%A1rios%20Provimento%2083-2019%20CNJ%20(revisado%2021%20agosto)%20-%20calderon%20-%20FINAL%20-%20com%20refer%C3%AAncias.pdf
http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/FINAL%20Coment%C3%A1rios%20Provimento%2083-2019%20CNJ%20(revisado%2021%20agosto)%20-%20calderon%20-%20FINAL%20-%20com%20refer%C3%AAncias.pdf
http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/FINAL%20Coment%C3%A1rios%20Provimento%2083-2019%20CNJ%20(revisado%2021%20agosto)%20-%20calderon%20-%20FINAL%20-%20com%20refer%C3%AAncias.pdf
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/750046252/analise-do-provimento-83-2019-do-cnj-que-trata-do-reconhecimento-extrajudicial-da-parentalidade-socioafetiva
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/750046252/analise-do-provimento-83-2019-do-cnj-que-trata-do-reconhecimento-extrajudicial-da-parentalidade-socioafetiva

