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RESUMO: O presente artigo se propõe a realizar uma breve análise da 
multiparentalidade e da filiação socioafetiva, buscando compreender como os institutos 
estão atualmente regulamentados no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, 
indispensável tratar da Repercussão Geral Nº622, posição adotada pelo STF quando do 
julgamento do RE 898.060, que aprovou a tese que reconhece a possibilidade de se 
estabelecer a pluriparentalidade nas relações familiares contemporâneas, evidenciando 
a afetividade como um elemento efetivamente jurídico dentro do direito das famílias. 
Ademais, serão analisados os Provimentos Nº63/17 e Nº83/19, editados pelo Conselho 
Nacional de Justiça, possibilitando o reconhecimento extrajudicial da filiação 
socioafetiva e, eventualmente, da multiparentalidade unilateral, bem como a atuação 
do Ministério Público dentro da temática. 
 
 
ABSTRACT: The following article proposes to briefly address both multiparentality and 
socio-affective filiation, seeking to comprehend how those institutes are regulated within 
the Brazilian legal system. In order do to that, it is necessary to discuss the General 
Repercussion 622, position adopted by the STF while judging RE 898.060 that recognized 
the possibility of admitting legal protection regarding pluriparentality situations, as well 
as emphasizing affection as a legal institute in family law. Also, Provisions N. 63/17 and 
N. 83/19, edited by the National Council of Justice, will be analyzed, considering that both 
instruments authorized the extrajudicial recognition of socio-affective filiation and, 
eventually, of unilateral multiparentality, as well as how Prosecution Office’s members 
will act on the cases that intend to regulate the subject. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Multiparentalidade; Filiação Socioafetiva; Provimentos Nº63/17 e 
Nº83/19; Reconhecimento extrajudicial; Repercussão Geral Nº622 do STF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A noção clássica de “família” sofreu inúmeras modificações ao longo dos anos. 

Dentro deste período evolutivo, a concepção de parentalidade foi significativamente 

alterada, iniciando de modo restrito até culminar numa versão bastante flexível e 

diversificada, sob influência direta da centralidade do princípio da dignidade da pessoa 

humana no ordenamento jurídico pátrio.3 

 Embrionariamente a filiação esteve vinculada ao elemento biológico, havendo 

pouco espaço de discussão para eventual desconsideração ou modificação do vínculo 

por qualquer outro critério – que não a consanguinidade – que fosse igualmente 

protegido pelo direito.4 

 Atualmente, temos o afeto como um elemento basilar das relações familiares, de 

modo que, na prática jurídica, encontramos casos concretos nos quais o critério afetivo 

se iguala e, por vezes, se sobrepõe ao vínculo biológico. Tudo isso amplia o conceito de 

parentalidade e suas implicações nos mundos jurídico e dos fatos – que jamais podem 

ser vistos como universos dissociados. 

 Dentro desta discussão, parte da doutrina, como faz a escola de Maria Berenice 

Dias, chega a mencionar um “esvaziamento biológico da paternidade”, alegação que 

deve ser analisada com parcimônia no direito das famílias contemporâneo, sobretudo 

em decorrência do advento da multiparentalidade, possibilitando garantir direitos aos 

filhos e imprimir responsabilidade às figuras materna e paterna de maneira adequada5. 

 Ainda que a discussão voltada à filiação socioafetiva e pluriparentalidade seja 

relativamente recente na doutrina e jurisprudência, bem como inexista lei específica 

sobre o tema, verifica-se que as tratativas quanto ao assunto dentro do ordenamento 

são bastante avançadas, sobretudo após o advento da tese lançada pela Repercussão 

Geral Nº622, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 898.060, sobre 

a qual trataremos oportunamente. 

 
3CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
4Idem. 
5   nesse sentido uue o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da paternidade responsável, uue possui sede 
constitucional. 
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 Para além, o movimento de extrajudicialização do direito privado também 

contribuiu para que ocorressem inovações dentro da temática, culminando na edição do 

Provimento nº63 do Conselho Nacional de Justiça, cujo conteúdo foi posteriormente 

alterado e aperfeiçoado pelo Provimento nº83, também do CNJ. 

 O presente artigo científico tem por escopo proceder uma breve análise quanto 

ao “estado da arte” das tratativas acerca da pluriparentalidade e filiação socioafetiva 

dentro do ordenamento jurídico pátrio, bem como pontuar aspectos específicos da 

atuação de membros do Ministério Público dentro deste nicho do direito das famílias 

contemporâneo. 

 

2. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E MULTIPARENTALIDADE – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 A filiação socioafetiva constituída sob a perspectiva da posse do estado de filho: 

 Filiação socioafetiva é aquela que não decorre de um vínculo biologicamente 

estabelecido, tendo como pilar central a ideia de afetividade6. Também é um critério de 

aparência, que envolve o tratamento do indivíduo como se filho fosse, dentro do lar e 

diante da sociedade. Nesse viés, surgem questões como o amor, respeito, cuidado, o 

“querer bem”, dentre outros elementos eminentemente emocionais e de difícil aferição 

objetiva pelo universo jurídico, o que torna a certeza de sua configuração um grande 

desafio ao operador do direito. 

 Para Jorge Fujita “filiação socioafetiva é aquela consistente na relação entre pai 

e filho, ou entre mãe e filho, ou entre pais e filho, em que inexiste liame de ordem 

sanguínea entre eles”7 . Para complementar o conceito, o autor se utiliza do aspecto 

pessoal e da vinculação patrimonial como “elementos aglutinadores” da relação 

estabelecida. 

 
6Adriana Caldas e Rego Freitas Dabus Maluf buscam conceituar afetividade como “a relação de carinho e cuidado que se tem com 
alguém íntimo ou querido, como um estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar seus sentimentos e emoções a outrem. 
É um laço criado entre homens, sem características sexuais, cujo vínculo de amizade é bastante aprofundado.” Paulo Netto Lôbo, por 
sua vez, aponta uue a afetividade teria sua relevância impressa no mundo jurídico pelo fundamento constitucional do dever de cuidado 
e respeito no seio familiar, como um conceito trazido por extensão à luz da tutela dos direitos fundamentais básicos à vida digna do 
ser humano. IN: CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: 
Editora Atlas, 2015. p. 9-11. 
7FUJITA, Jorge. Filiação na Contemporaneidade. In: CHINELATO, Silmara Juny de Andrade; SIMÃO, José Fernando; ZUCCHI, Maria 
Cristina. (org.). O direito de família no terceiro milênio: Estudos em homenagem a Álvaro Villaça Azevedo. Atlas. 2010. p. 475. 
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 Na doutrina brasileira, Luiz Edson Fachin foi o primeiro jurista a utilizar a 

expressão “parentalidade socioafetiva”, referindo-se ao tema em sua tese de 

doutoramento. João Villela, por sua vez, elaborou e desenvolveu o tema em sua obra 

denominada “A Desbiologização da Paternidade”.8 

 O Código Civil amplia as possibilidades de filiação ao mencionar a figura do 

“parentesco civil”, o que torna claro que a parentalidade moderna ultrapassa a mera 

consanguinidade. As brechas jurídicas podem ser verificadas nos arts. 1.593/CC9, através 

da terminologia “outra origem’, e 1.596/CC10, neste caso, ao proibir a diferenciação entre 

filhos biológicos e de outras naturezas, à luz da CF/88 – ressaltando-se que, dentre elas, 

está alocada a socioafetividade11. 

 Do ponto de vista constitucional, a abertura evidente para o lócus da filiação 

socioafetiva se dá pelos princípios da igualdade entre os filhos 12  e da paternidade 

responsável13, que tornam evidente a ideia de que o Estado deve resguardar e respeitar 

o planejamento familiar dos indivíduos em suas diversas configurações. Evidencia-se, 

portanto, uma primazia pela consolidação da individualidade e do bem-estar pessoal 

que permeia as relações familiares, fazendo com que estas não se restrinjam ao mero 

biologismo. 

 Com a recepção pelo nosso ordenamento jurídico de diferentes tipos de filiação 

– biológica, registral, socioatefiva, adotiva, e assim por diante –, as famílias podem 

apresentar, dependendo fundamentalmente da análise casuística, multiplicidade de 

vínculos parentais, explicitando a atipicidade dos modelos de famílias previstos na 

Constituição Federal. Fica evidente, portanto, a possibilidade de convivência harmônica 

 
8CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
9Art. 1.593/CC. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. 
10Art. 1.596/CC. 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. 
11Os direitos da personalidade são grandes norteadores da proteção referente às relações de filiação em comento, sobretudo pelo 
ponto de vista da formação da identidade pessoal do sujeito. 
12Art. 227/CF.   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 uualificações, proibidas 
uuaisuuer designações discriminatórias relativas à filiação. (grifamos) 
13Art. 226/CF. 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 uualuuer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (grifamos) 
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entre diversos vínculos parentais, sem a necessidade de exclusão ou prevalência das 

paternidades, seja socioafetiva ou biológica. 

 Em se tratando dos elementos necessários para o estabelecimento concreto do 

vínculo parental, é possível proceder a investigação por diferentes vieses. O critério 

biológico, com o advento do exame de DNA, tornou-se de fácil aferição, sobretudo se 

consideradas as inovações tecnológicas que conferem alto grau de precisão aos 

resultados dos testes realizados em laboratórios. 

 De outra banda, hodiernamente a doutrina e a jurisprudência têm se debruçado 

extensivamente sobre o critério socioafetivo, que destaca o alcance da principiologia 

constitucional à proteção geral das relações afetivas contemporâneas. Quanto à filiação, 

todavia, é necessária a atenta investigação da realidade fática, tendo em vista que sua 

configuração decorreria do estabelecimento de uma relação cotidiana familiar pautada 

na consolidação de um vínculo, inicialmente informal, de parentalidade. 

 Thábata Fernanda Suzigan 14  afirma que o indivíduo possuiria o direito 

fundamental de conhecer a sua origem genética, sendo algo inerente ao direito de 

personalidade. Não significa dizer, todavia, que isso implica, necessariamente, na 

formação de um vínculo de filiação, cujo conceito é relacional e pautado em obrigações 

e garantias recíprocas entre pai/mãe e filhos. 

 Objetivamente, a doutrina propõe a adoção de três elementos gerais que 

possibilitariam aferir a (in)existência da filiação socioafetiva, cuja união constituiria a 

chamada “posse do estado de filho”. Portanto, deve o operador do direito analisar 

conjuntamente: a) se o sujeito/criança é tratado como se filho fosse, de forma que as 

figuras parentais seriam aquelas que o educam, criam e cuidam, externalizando a 

existência de um vínculo verdadeiro (tractatus); b) se aquele indivíduo utiliza e se 

identifica pelo nome da família, assim se apresentando (nominatio); c) por fim, se a 

relação construída é reconhecida perante a sociedade como de paternidade (reputatio). 

 Significa dizer que a filiação, em última análise, consiste numa crença15  – é a 

posse do estado de filho cumulada a uma verdade aparente. Diante desta configuração, 

 
14 SUZIGAN, Thábata Fernanda. “Filiação socioafetiva e a multiparentalidade”. 2015. Disponível em: 
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9204/Filiacao-socioafetiva-e-a-multiparentalidade>. Acesso em: 09 set. 2019. 
15 SUZIGAN, Thábata Fernanda. “Filiação socioafetiva e a multiparentalidade”. 2015. Disponível em: 
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9204/Filiacao-socioafetiva-e-a-multiparentalidade>. Acesso em: 19 set. 2019. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9204/Filiacao-socioafetiva-e-a-multiparentalidade
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9204/Filiacao-socioafetiva-e-a-multiparentalidade
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entende-se que nem mesmo eventual rompimento da convivência afastaria o vínculo 

firmado entre a criança ou adolescente16 e o pai ou mãe socioafetivos. 

 

2.2 A multiparentalidade: 

 Na obra de Christiano Cassettari17, a multiparentalidade é tida como uma das 

possíveis consequências da socioafetividade. O autor parte do pressuposto de que a 

família é uma construção cultural, e não um elemento da natureza, razão pela qual pode 

sofrer modificações ao longo do tempo, ressaltando que esta noção estaria embasada 

por diferentes teóricos – como Lacan e Strauss. 

 O psicanalista Lacan entende que a família “[…] é uma estruturação psíquica onde 

cada membro ocupa um lugar, uma função”, sem a necessidade, entretanto, de que 

estes sujeitos estejam ligados biologicamente.18 

 Temos que o embrião da ideia de multiparentalidade, quando pautada na 

existência de um vínculo de afeto, está na chamada “posse do estado de filho”, 

suprarreferida. 

 Ao longo dos anos, houve uma humanização do núcleo familiar, de modo que 

este deixou progressivamente de ser encarado somente sob o viés econômico, bastante 

típico do período patriarcal, e anteriormente ao fenômeno constitucionalização do 

direito privado. Contemporaneamente, o afeto adquiriu uma faceta jurídica, tendo sido 

consolidado através do princípio da dignidade da pessoa humana, já em 1988, com o 

advento da nova Carta Constitucional. 

 O princípio da afetividade se irradia no ordenamento através dos pilares da 

responsabilidade, solidariedade, paternidade responsável, igualdade entre filhos, e 

assim por diante19. Cassettari afirma que os laços meramente sanguíneos deixaram de 

ser exclusivamente suficientes para garantir a paternidade e a maternidade adequadas, 

 
16Ressaltando-se uue o mesmo se aplica àuueles uue já atingiram a maioridade. 
17CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
18Idem. p. xvi. 
19 Novamente, princípios trazidos de maneira explícita pela Carta Constitucional em seu Capítulo VII, denominado “Da família, da 
criança, do adolescente, do jovem e do idoso”. 
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tampouco a adoção de uma abordagem que siga uma tônica jurídica fechada dentro da 

temática20. 

 O pilar norteador da multiparentalidade, portanto, é a noção de que o vínculo 

biológico pode – e em alguns casos, deve – coexistir com o socioafetivo, em termos 

práticos, registrais e jurídicos. São situações em que resta evidente a inadequação em se 

descartar uma em detrimento da outra, uma vez que são formas de 

paternidade/maternidade revestidas de características, motivos e fundamentos 

distintos. Assim, a ideia de reconhecimento simultâneo destes vínculos permite que 

estes não sejam, necessariamente, dissociados e excludentes. 

 De modo prático, mister salientar que algumas situações podem exigir a 

prevalência do vínculo socioafetivo sobre o biológico, ou vice-versa – o que revela que a 

pluriparentalidade não consiste num efeito automático. Trata-se de um tema que, em 

que pese a necessidade de observância aos conceitos gerais e norteadores, depende 

fundamentalmente de uma atenta análise casuística, sobretudo se o intuito for fazer 

incidir materialmente os princípios constitucionais que asseguram a vida digna – como 

é o caso do princípio do melhor interesse do incapaz. 

 As situações mais comuns de vínculos multiparentais são aquelas que se 

configuram através das famílias reconstituídas 21 , sendo comum que padrastos e 

madrastas venham a consolidar um laço afetivo público, duradouro e estável, 

requerendo seu reconhecimento formal posteriormente. 

 Por fim, é relevante ressaltar que a pluriparentalidade vem acompanhada de 

todos os efeitos inerentes a um vínculo de filiação “comum22”, gerando, para todos os 

laços formalmente reconhecidos, consequências nas esferas patrimonial, sucessória, 

registral e nas questões inerentes ao direito de família – como nome, guarda, 

regulamentação de visitas, alimentos e assim por diante23. 

 Não se pode olvidar, todavia, que o vínculo constituído se dá numa perspectiva 

de bilateralidade. Portanto, em que pese possa parecer, num primeiro olhar, que os 

 
20CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
21 A multiparentalidade se mostra como uma alternativa válida às adoções unilaterais, por exemplo, resguardando o indivíduo, 
sobretudo se for incapaz, de modo ainda mais protetivo. 
22Por ser o mais simples e corriuueiro, mencionamos o vínculo biológico. 
23 Para mais informações uuanto ao tema, ler: CASSETTARI, Christiano. “Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos 
Jurídicos”. 2ª Ed – São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
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filhos inseridos na referida configuração familiar estariam em posição privilegiada24, há 

que se lembrar que também restarão proporcionalmente multiplicados os deveres 

obtidos por aqueles sujeitos enquanto partícipes da relação filial, à luz da ideia de 

assistência consagrada pela Constituição Federal em seu artigo 229, ao dispor que “os 

pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 

dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (grifei). 

Aumentados os direitos, portanto, o mesmo se aplica aos deveres decorrentes da 

situação fático-jurídica firmada. Em suma, resta evidente que a multiparentalidade 

comprova que a afetividade aparece como elemento estruturante das relações 

familiares contemporâneas. 

 

3. MULTIPARENTALIDADE À LUZ DA REPERCUSSÃO GERAL 622 DO STF 

 A tese da pluriparentalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal 

quando do julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/SC (21 de setembro de 2016), 

em sede de Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux. Oportunamente, 

colacionamos a ementa do julgado em sua integralidade: 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e 
Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. 
Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo 
central do Direito de Família: deslocamento para o plano 
constitucional. Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da 
CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das 
famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. 
Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político. 
Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-
concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades 
familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família monoparental 
(art. 226, § 4º, CRFB).Vedação à discriminação e hierarquização entre 
espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, 
biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica ampla. 
Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. 
Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade 
responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. 
Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 

 
24Falamos em “situação privilegiada” considerando a possibilidade uue o filho terá de recorrer a todos os genitores registrados para 
obtenção de alimentos, direitos sucessórios diversos, e assim por diante, aumentando as possibilidades de ter suas necessidades 
supridas adeuuadamente. 
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1. O prequestionamento revela-se autorizado quando as instâncias 
inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso 
Extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que 
a Súmula n. 279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve 
ser apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem. 

2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta 
de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos 
legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código 
Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar 
presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava 
tanto o critério biológico quanto o afetivo. 

3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento 
normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do 
tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da 
dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 

4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser 
intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em 
liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios objetivos de 
vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações 
legais definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados 
eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 

5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias 
construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios 
indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana. 

6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da 
Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do 
ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de 
autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos 
próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios 
eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. 
Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste 
Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 
14/10/2011. 

7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de 
consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à 
busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do 
Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-
concebidos pela lei. 

8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, 
reconhece como legítimos modelos de família independentes do 
casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada 
“família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que espécies 
de filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem 
equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, 
portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 
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9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência 
desta Corte como entidade familiar, conduziram à imperiosidade da 
interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição 
que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 
4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
05/05/2011). 

10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação 
da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode 
se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou 
outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela 
afetividade. 

11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de 
DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto 
para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à 
busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 
personalidade de um ser. 

12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação 
por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar 
situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de 
filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele 
utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo 
pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de 
descendente pela comunidade (reputatio). 

13. A paternidade 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. 

14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser 
exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), 
construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a 
década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse 
da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. 
Doutrina. 

15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não 
podem restar ao desabrigo da proteção a situações de 
pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, 
para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e 
biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos 
sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 
7º). 

16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a 
seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A 
paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 
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impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 
baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”25. 

 

 Da atenta leitura da ementa supracolacionada, verifica-se a superação do 

paradigma familiar vigente no Código Civil de 1916, que diferenciava os filhos entre 

“legítimos” e “ilegítimos”, ignorando os critérios atualmente tidos como centrais no 

ordenamento, quais sejam, biológico e afetivo. Esta percepção tem o condão de 

constitucionalizar o direito das famílias, na medida em que deixa de ignorar a realidade 

fática e de somente fazê-la caber dentro de modelos familiares pré concebidos, que nem 

sempre prestigiam a individualidade dos sujeitos. 

 Ademais, sob a ótica da centralidade do princípio da dignidade da pessoa 

humana no sistema legal brasileiro, o Relator evoca o implícito direito à felicidade – 

consagrado no art. 1º, III, da CF –, como argumento substancial para o reconhecimento 

da pluriparentalidade enquanto instituto legítimo e protegido pelo direito e, em última 

instância, pelo Estado, argumentando que este não poderia instrumentalizar o indivíduo 

para, meramente, se enquadrar dentro das crenças externalizadas por um seleto grupo 

de governantes. 

 É neste sentido que o Tribunal Superior menciona a pluralidade de formatos 

familiares reconhecidos constitucionalmente – a exemplo, o casamento, a união estável 

(homo e heteroafetiva), bem como a família monoparental –, além da recorrente 

referência à igualdade de filiação, que impede a discriminação entre os filhos, qualquer 

que seja a origem do vínculo parental. 

 Todo este cotejo se dá no sentido de asseverar que o direito das famílias não 

contempla uma visão reducionista da realidade, confirmando o entendimento 

previamente construído pela melhor doutrina e jurisprudência de que a tutela normativa 

das entidades familiares não pode ignorar os vínculos de ordens presuntiva, afetiva e 

biológica. Ainda mais, não deve se restringir ao mero reconhecimento destas 

configurações, confirmando, também, a efetiva proibição da preferência por qualquer 

das formas referidas em detrimento das demais. 

 
25STF, RE nº898.060, DJ: 21.09.2016. Disponível em: <https://bit.ly/2onmzoj> Acesso em: 01 set. 2019. 
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 Em que pese a filiação afetiva seja vista como “novo instituto” por muitos, 

importa salientar que sua aplicação já ocorria desde o Código Civil de 1916 para, nas 

palavras do Min. Fux, “evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do 

estado de filho, e consequentemente, o vínculo parental”26. 

 Os membros do STF também se debruçaram sobre a questão da posse do estado 

de filho, que se constitui através do preenchimento de três pilares essenciais, 

anteriormente analisados no presente artigo – a título de rememoração, a utilização e 

identificação regular pelo nome da família (nominatio), o tratamento havido entre 

pai/mãe e o filho (tractatio) e, por fim, pelo reconhecimento da relação de filiação pela 

sociedade (reputatio). 

 O julgado também evidencia o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, deixando claro que o reconhecimento concomitante dos vínculos de 

origens distintas (ex.: biológico e afetivo) deve ser privilegiado caso constitua situação 

protetiva e interessante do ponto de vista da paternidade responsável. 

 Por fim, mister salientar que o julgado também aventa o direito comparado, 

mencionando o instituto da dual paternity, utilizado pela Suprema Corte do Estado da 

Louisiana, EUA, já no século XX – mais precisamente na década de 1980. 

 Vale pontuar que o reconhecimento concomitante de paternidades ou 

maternidades não contempla somente os interesses dos filhos, mas dos próprios 

genitores, uma vez que a afetividade atinge todos os sujeitos envolvidos, conforme 

analisado em tópico anterior. 

 No julgamento do caso suprarreferido, em plenário, Ricardo Calderón, 

representando o IBDFAM, sustenta que, atualmente, a família tem o afeto como base. E, 

por este motivo, a paternidade biológica não deveria prevalecer sobre a afetiva. Também 

se menciona a questão do perigo quanto à defesa de interesses meramente patrimoniais, 

que pode ocorrer quando da desconsideração da afetividade familiar. Entretanto, o que 

o jurista sustenta, vale ressaltar, é a ideia de que não se deve estabelecer uma 

preferência apriorística quanto às formas de parentalidade, devendo o operador do 

direito ter sempre o caso concreto como norteador da análise. O papel da doutrina, 

 
26Excerto retirado da ementa supracolacionada. Recurso Extraordinário Nº 898060/SC, de 21 de setembro de 2016. 
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neste sentido, seria o de fornecer mecanismos para que o magistrado consiga verificar, 

materialmente, qual a melhor configuração familiar a partir dos vínculos estabelecidos 

entre filhos e os seus respectivos genitores. (informação verbal)27 

 Calderón também se debruça 28  acerca da diferença entre o direito de se 

investigar a ascendência genética e o direito de ter o vínculo de filiação, socioafetiva ou 

biológica, reconhecido. O primeiro seria um direito de personalidade pautado na ideia 

de formação dos atributos que constituem a pessoa humana em sua individualidade – o 

que não poderia ser confundido com o vínculo biológico, ressalta. Entretanto, o próprio 

julgado não faz a diferenciação entre paternidade e ascendência genética, optando por 

fazê-lo somente entre as paternidades biológica e socioafetiva, destacando que, 

qualquer que seja a natureza do vínculo, a filiação sempre será estabelecida em atenção 

ao princípio do melhor interesse do incapaz. 

 Todas as considerações suprarreferidas restaram sintetizadas na tese jurídica que, 

por fim, transcrevemos: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 

público, não impede o reconhecimento de vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais”. 

  

4. TRATATIVA EXTRAJUDICIAL DA PLURIPARENTALIDADE E DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

4.1 Provimentos nº63 e nº83 do CNJ: 

 Em que pese as teses da multiparentalidade e filiação socioafetiva tenham sido 

formalmente firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em data recente29, verifica-se que 

a regulamentação da temática sofreu avanços consideráveis por intermédio da atuação 

do Conselho Nacional de Justiça, na figura do Corregedor Min. João Otávio de Noronha30. 

 Como ensinam Karina Barbosa Franco e Marcos Ehrhardt Júnior, o Provimento 

Nº63 teve origem no CNJ por provocação do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

 
27STF, Pleno, RE nº898.060, Rel. Min Fux. DJ. 21.09.2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uYDKX859BnA> Acesso 
em: 02. set. 2019. 
28Idem. 
29STF, RE nº898.060, DJ: 21.09.2016. Disponível em: <https://bit.ly/2onmzoj> Acesso em: 01 set. 2019. 
30 Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências nº0002653-77.2015.2.00.0000. Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ. 
14.3.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=qYDKX859BnA
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(IBDFAM), materializada no Pedido de Providências nº0002653-77.2015.2.00.0000, 

visando a edição de um regramento geral, aplicável em todo o território nacional, que 

possibilitasse o reconhecimento da filiação socioafetiva diretamente pela via 

extrajudicial, vale dizer, perante os Registros Civis das Pessoas Naturais. A motivação 

central foi a inexistência de regramento geral sobre o tema, embora os institutos da 

filiação socioafetiva e da pluriparentalidade já fossem tratados anteriormente na 

doutrina e jurisprudência31. 

 O Tribunal de Justiça de Pernambuco foi pioneiro na regulamentação da 

socioafetividade extrajudicial através do Provimento nº9/2013, por iniciativa do 

Corregedor Jones Figueiredo. Posteriormente, houve regulamentações similares em 

outros estados brasileiros, como Maranhão, Amazonas, Ceará e Santa Catarina32. 

 Quando do julgamento do Pedido de Providências, em Plenário33, o Corregedor 

responsável pelo reconhecimento, Ministro João Otávio de Noronha, afirma que esta 

pluralidade de provimentos editados pelos Tribunais de Justiça dos estados poderia 

gerar uma situação de insegurança jurídica dentro da delicada temática do 

reconhecimento da paternidade/maternidade perante os Oficiais de Registro Civil das 

Pessoas Naturais, e, neste sentido, seria necessária uma orientação geral por parte da 

Corregedoria Nacional de Justiça (informação verbal)34, cuja competência para tratar do 

tema estaria fundamentada na possibilidade de o CNJ regulamentar e padronizar as 

certidões nos termos do art. 19, caput, da Lei de Registros Públicos, podendo editar atos 

normativos que tenham por escopo aperfeiçoar os serviços auxiliares do Poder 

Judiciário35. 

 
31FRANCO, Karina Barbosa e JÚNIOR, Marcos Ehrhardt. Reconhecimento Extrajudicial da Filiação Socioafetiva e Multiparentalidade: 
Comentários ao Provimento Nº63, de 14.11.17, do CNJ. IN: Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil. Ano 02, Vol. 17 Julho/Setembro. 
Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
32Franco e Júnior enumeram os primeiros instrumentos editados em território nacional, uuais sejam, Provimento nº234/14 (TJAM); 
Provimento nº15/13 (TJCE); Provimento nº21/13 (TJMA) e Provimento nº11/14 (TJSC). IN: Idem. 
33CNJ, Plenário, Pedido de Providências nº0002653-77.2015.2.00.0000. Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ. 14.3.2017. 
34CNJ, Plenário, Pedido de Providências nº0002653-77.2015.2.00.0000. Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ. 14.3.2017. 
35A este respeito, verifica-se uue a justificativa restou, posteriormente, exposta sob a forma de “considerandos” uuando da edição dos 
Provimentos Nº 63 e Nº83. Oportunamente, transcrevemos: “[…] CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, §4º, I e III, e 236, §1º, da Constituição Federal); CONSIDERANDO a competência da 
Corregedoria Nacional de Justiça de regulamentar a padronização das certidões de nascimento, casamento, óbito e certidão de inteiro 
teor (art. 19, caput, da Lei de Registros Públicos); [...]” (CNJ. Provimento Nº63/17. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-corregedoria.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019.) 

https://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-corregedoria.pdf
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 A ANOREG/BR alegou defender a regulamentação do reconhecimento voluntário 

de paternidade socioafetiva diretamente perante os oficiais do registro civil, requerendo 

a padronização das orientações previamente editadas por Tribunais estaduais.36 

 Aqueles que se manifestaram pelo não reconhecimento do pedido 

argumentaram quanto à inexistência de lei tratando sobre o tema até o momento, de 

modo que a edição do Provimento seria temerária e geraria uma grande ameaça à 

segurança jurídica37. 

 Nota-se que a regulamentação extrajudicial da temática se iniciou antes mesmo 

da Repercussão Geral nº622 (de 2016), fruto do julgamento do RE 898.090/SC do STF, 

uma vez que o Provimento Nº9 do TJPE data do ano de 2013, anteriormente referido38. 

Quem inicia a discussão quanto à possibilidade de reconhecimento extrajudicial da 

socioafetividade é Cassettari, ideia comprada pelo Des. Jones Figueiredo Alves, em 

Pernambuco. 

 Ao tratar da edição do Provimento Nº63/17, Ricardo Calderón faz menção ao 

fenômeno da “extrajudicialização do direito privado”, que tem como escopo retirar a 

restrição de análise da temática do Poder Judiciário, viabilizando a sua regulação na 

seara extrajudicial. Esta simplificação vem em benefício das pessoas que enfrentavam 

diversas dificuldades de ordem burocrática para regularizar seu estado de filiação de 

maneira formal, bem como para reconhecer a existência de múltiplas configurações 

familiares presentes no mundo concreto, com o escopo de suprir um vácuo registral, ou, 

nas palavras do autor, um “deficit registral” perante o Estado. A consequência formal 

seria a geração de um novo protagonismo das serventias de registro das pessoas naturais 

na seara do direito das famílias e sucessões39. 

 A importância do instituto da posse do estado de filho, suprarreferida, restou 

evidente no Provimento Nº63/17, uma vez que consiste no argumento a ser comprovado 

para que se obtenha o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Este 

reconhecimento deve ser livre de vícios – como fraude, falsificação e vícios de vontade 

 
36CNJ, Plenário. op. cit. 
37FRANCO, Karina Barbosa e JÚNIOR, Marcos Ehrhardt. Reconhecimento Extrajudicial da Filiação Socioafetiva e Multiparentalidade: 
Comentários ao Provimento Nº63, de 14.11.17, do CNJ. IN: Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil. Ano 02, Vol. 17 Julho/Setembro. 
Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
38Idem. 
39CALDERÓN, Ricardo e TOAZZA, Gabriele Bortolan. Filiação Socioafetiva: Repercussões a Partir do Provimento 63 do CNJ. Disponível 
em: <https://bit.ly/2ofT2g3> Acesso em: 02 set. 2019. 

https://bit.ly/2ofT2g3
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– e é irrevogável, gerando diversos direitos e deveres entre pais e filhos, num viés 

bilateral. 

 As disposições quanto à multiparentalidade, por sua vez, se deram à luz da 

Repercussão Geral Nº622, anteriormente analisada. O artigo 14 do Provimento Nº63/17 

falava no reconhecimento “de forma unilateral” pelo pretenso genitor socioafetivo, 

observado o limite máximo de duas mães e dois pais registrados no campo “filiação”40. 

A tese também se confirmava pela atenta leitura do artigo 11, §3º, do mesmo diploma41, 

ao se exigir a colheita de assinaturas do pai e da mãe do filho reconhecido, implicando 

no reconhecimento por terceira pessoa42. 

 Inegável o avanço do Provimento Nº63/17 na consolidação da temática 

apresentada. Entretanto, a aplicabilidade de suas disposições não se viu livre de críticas, 

sobretudo advindas dos operadores do direito que militam na área da infância e 

juventude. A principal crítica residia na notícia de reconhecimentos de crianças em tenra 

idade pela via da socioafetividade extrajudicial, abrindo portas à indesejada adoção à 

brasileira e constituindo uma burla da fila de adoção, subvertendo o escopo pensado 

quando da regulamentação do tema pelo CNJ43. 

 É neste sentido que se dá a alteração promovida pelo Provimento Nº83, datado 

de 14 de agosto de 2019, também do CNJ, cujo objetivo foi aperfeiçoar o conteúdo 

anteriormente trazido pelo Provimento Nº63/17 naquilo que se refere à filiação 

socioafetiva 44 . Com disposições mais criteriosas e restritivas, o novo instrumento 

intentou conferir maior segurança jurídica ao procedimento havido perante os Registros 

Civis das Pessoas Naturais. 

 A título elucidativo, mencionam-se as alterações promovidas, sendo a primeira 

referente à imposição de uma restrição de idade – em outras palavras, enquanto o 

 
40Provimento nº63/17 do CNJ. Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente será realizado de 
forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e duas mães no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento. 
41Provimento nº63/17 do CNJ. Art. 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o 
oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda uue diverso dauuele em uue foi lavrado o assento, mediante a exibição de 
documento oficial de identificação com foto do reuuerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem 
constar do traslado menção à origem da filiação. […] 
§3º Constarão do termo, além dos dados do reuuerente, os dados do campo FILIAÇÃO e do filho uue constam no registro, devendo o 
registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido case este seja menor. (grifamos) 
42CALDERÓN e TOAZZA. Op. cit. 
43CALDERÓN, Ricardo. Primeiras Impressões sobre o Provimento 83 do CNJ. Que alterou as disposições sobre registro extrajudicial da 
filiação socioafetiva regidas pelo Provimento 63. Disponível em: <https://bit.ly/2ZrlMng> Acesso em: 02 set. 2019. 
44O Provimento Nº63/17 também traz disposições uuanto registro de crianças havidas pelas técnicas de reprodução assistida. Neste 
aspecto, o procedimento não sofreu alterações. 
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procedimento anterior permitia o reconhecimento da filiação socioafetiva e da 

multiparentalidade para pessoas de qualquer faixa etária45, o novo Provimento limita 

sua aplicabilidade aos indivíduos com idade superior a 12 anos46. Significa que, caso se 

intente a formalização de vínculos da natureza referida para sujeitos em idade inferior, 

deverá a demanda tramitar pela via judicial. 

 Ademais, mister destacar a inclusão do art. 10-A 47 , que aumenta o rigor 

necessário à constatação de socioafetividade, análise que será realizada pelo registrador, 

ressaltando que a relação estabelecida pelos solicitantes está pautada na ideia de posse 

do estado de filho, devendo ser pública, duradoura e, evidentemente, prévia. 

 Contudo, a maior novidade do procedimento é a previsão de intervenção do 

Ministério Público, temática que será abordada com maior detalhamento em momento 

oportuno. 

 Estas primeiras modificações dão cabo às críticas tecidas no sentido da 

formalização da adoção à brasileira pelo Provimento Nº63/17, uma vez que proíbe o 

reconhecimento de vínculos envolvendo crianças de tenra idade, deixando estes casos 

para análise do Judiciário, bem como tornam mais rigorosos os critérios que deverão ser 

preenchidos para que seja inequívoca a comprovação da posse do estado de filho. 

 Por fim, em que pese mantenha a possibilidade de se estabelecer a 

multiparentalidade de forma extrajudicial, o novo regramento restringiu a previsão 

original 48  – através do Provimento Nº83/19, é possível somente a inclusão de um 

 
45Provimento Nº63/17, do CNJ. Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa de 
uualuuer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. (grifamos) 
46Provimento Nº83/19, do CNJ. Art. 1º O Provimento n.63, de 14 de novembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
I – o art. 10 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado 
perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. (grifamos) 
47Provimento Nº83/19, do CNJ. Art. 1º [...] 
II. O Provimento n.63, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 10-A: 
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 reuuerente 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 uue residem na mesma unidade domiciliar; vínculo de conjugalidade - casamento ou união estável - com 
o ascendente biológico; inscrição como dependente do reuuerente em entidades associativas; fotografias em celebrações relevantes; 
declaração de testemunhas com firma reconhecida. 
3º A ausência destes documentos não impede o registro, desde uue 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 aruuivados pelo registrador (originais ou cópias) 
juntamente com o reuuerimento. (grifamos) 
48Provimento Nº63/17 do CNJ. Art. 14. 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 duas mães no campo FILIAÇÃO do assento de nascimento. 
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ascendente pela socioafetividade. A disposição revoga o limite anterior, que permitia o 

reconhecimento de até dois pais e duas mães, bem como confirma a tese de que 

extrajudicialmente somente se admite a chamada “pluriparentalidade unilateral”49. Isso 

significa que o reconhecimento de um segundo ascendente socioafetivo deverá ser feito 

pela via judicial. A justificativa para tanto é a tentativa de se evitar a burla ao sistema 

adotivo, em observância ao princípio do melhor interesse do incapaz. 

 

4.2 A atuação do Ministério Público nos casos de reconhecimento da filiação 

socioafetiva pela via extrajudicial 

 Dentro da seara do direito das famílias, o papel do Ministério Público foi pensado, 

principalmente, sob a ótica do princípio do superior interesse da criança e do 

adolescente 50 . Por este motivo, andou bem o Provimento Nº83 da Corregedoria 

Nacional de Justiça ao inserir o §9º e seus respectivos incisos ao artigo 11, prevendo que 

“atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade 

socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério 

Público para parecer”51. 

 Isso porque o Provimento Nº63/17 recebeu inúmeras críticas quando de sua 

publicação, sobretudo quanto à fraqueza das disposições que delimitavam quais casos 

poderiam ser, inequivocamente, reconhecidos perante o oficial do registro civil das 

pessoas naturais, causando grande insegurança jurídica. 

 Nota-se, portanto, a relevância da exigência de intervenção do Ministério Público 

no procedimento52, em que pese sua tramitação pela via extrajudicial. A atuação se dá 

 
49Provimento Nº83/19 do CNJ. Art. 1º […] 
V – o art. 14 passa a vigorar acrescido de dois parágrafos, numerados como §1º e §2º, na forma seguinte: 
 “art. 14 […] 
§1º Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou materno. 
§2º A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. (grifamos) 
50Neste sentido, o artigo 178 do Código de Processo Civil dispõe: 
Art. 178/CPC. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses 
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos uue envolvam: […] 
II - interesse de incapaz; [...] 
51Provimento Nº83/19 do CNJ. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n83-14-08-2019-
corregedoria.pdf> Acesso em: 02 set. 2019. 
52Provimento Nº83/19, do CNJ. Art. 1º […] 
IV – o art. 11 passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado como §9º, na forma seguinte: 
art. 11 […] 
§9º Atendidos os reuuisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o 
expediente ao representante do Ministério Público para parecer. 
I – O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registador após o parecer favorável do Ministério Público. 

https://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n83-14-08-2019-corregedoria.pdf
https://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n83-14-08-2019-corregedoria.pdf


  311  
 

no sentido de verificação do adequado preenchimento dos requisitos suprarreferidos, 

reservando a aplicação do novo Provimento somente aos casos em que a filiação 

socioafetiva reconhecida seja consensual, inequívoca e incontroversa. Com base nessa 

análise, deverá o Parquet emitir  parecer no caso concreto, viabilizando a formalização 

do vínculo pelo oficial do registro somente na hipótese de manifestação favorável. Caso 

contrário, vale dizer, caso o Parquet se manifeste desfavoravelmente ao registro, o caso 

deverá ser levado ao Poder Judiciário, restando inviabilizado o registro diretamente em 

cartório53. 

 Portanto, seria equívoca a conclusão de que a nova formalidade adicionada ao 

procedimento tornaria seu trâmite mais burocrático e moroso. O intuito, evidentemente, 

é aumentar a segurança jurídica dentro dos cases que envolvem tema tão delicado, 

diretamente ligado aos direitos de personalidade, bem como proceder adequada 

supervisão à aplicabilidade do novo procedimento, fazendo com que o representante do 

Ministério Público assuma seu papel constitucional54  enquanto agente facilitador da 

cidadania. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo buscou proceder uma breve análise quanto à regulamentação 

acerca da multiparentalidade e da filiação socioafetiva no ordenamento brasileiro. Em 

que pese inexista lei específica tratando do tema, verifica-se que doutrina e 

jurisprudência não pouparam esforços para investigar estes importantes institutos, que 

estão diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, direitos de 

personalidade e à configuração contemporânea do direito das famílias, prezando pela 

proteção e inclusão de diversas configurações familiares existentes no mundo fático. 

 Dentro da discussão traçada, restou evidenciada a relevância da posse do estado 

de filho enquanto elemento fundamental, que deve ser amplamente conhecido por 

 
II – Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá o registro de paternidade ou maternidade socioafetiva, e comunicará o 
ocorrido ao reuuerente, aruuivando-se o expediente. 
III – Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. 
53CALDERÓN, Ricardo. Primeiras Impressões sobre o Provimento 83 do CNJ. Que alterou as disposições sobre registro extrajudicial da 
filiação socioafetiva regidas pelo Provimento 63. Disponível em: <https://bit.ly/2ZrlMng> Acesso em: 02 set. 2019. 
54Art. 127/CF. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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juristas e operadores do direito, notadamente se considerada sua nova aplicabilidade 

quando da regulamentação da socioafetividade e da pluriparentalidade, tanto pela via 

do Poder Judiciário, quanto extrajudicialmente – sobretudo extrajudicialmente, ressalta-

se. 

 A Repercussão Geral Nº622, havida do julgamento do Recurso Extraordinário 

898.060/SC, confirmou a recepção da multiparentalidade pelo ordenamento jurídico 

pátrio, prestigiando a filiação socioafetiva sem que se diminua a relevância dos vínculos 

biológico e registral, tendo em mente o direito à busca pela felicidade, o princípio do 

melhor interesse do incapaz e a centralidade da proteção aos direitos da pessoa humana 

na constituição da personalidade dos sujeitos. 

 O CNJ, provocado pelo IBDFAM e outros atores, avançou ainda mais na temática, 

permitindo através do Provimento Nº63/17, posteriormente modificado pelo 

Provimento Nª83/19, o reconhecimento da filiação socioafetiva e, por vezes, da 

pluriparentalidade, diretamente nos registros das pessoas naturais, impulsionando o 

movimento de extrajudicialização do direito civil, numa tentativa de suprir o deficit de 

informação existente quanto às famílias faticamente constituídas, sem a 

regulamentação e proteção jurídica formais. 

 A este respeito, ainda mais na seara extrajudicial, a atuação do Ministério Público 

se mostra absolutamente relevante, devendo estar norteada pelo princípio do melhor 

interesse do incapaz, a fim de se obstaculizar a consolidação de situações indesejadas – 

como a adoção à brasileira e a burla à fila adotiva –, conferindo maior segurança jurídica 

e credibilidade ao procedimento, que deve se restringir às situações inequívocas e 

consensuais, prestigiando o direito das famílias brasileiros em sua melhor aplicabilidade. 
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