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RESUMO  

  

A filiação socioafetiva é um parentesco de primeiro grau em linha reta que, ante ausência de 

vínculo consanguíneo, consubstancia-se na posse do estado de filho. A referida parentalidade, 

muito embora já tenha sido introduzida, há tempos, nos relacionamentos familiares, não foi 

reconhecida, ao menos de maneira expressa, no ordenamento jurídico brasileiro. À vista disso, 

com o objetivo de averiguar se foi realizado o reconhecimento jurídico desse parentesco no 

território nacional, adotou-se como metodologia de pesquisa a de revisão bibliográfica e de 

análise de documentos, das quais, mediante leitura seletiva, analisou-se doutrinas relativas ao 

Direito de Família, artigos científicos e dissertações de mestrados, a legislação brasileira e 

alguns dos projetos de leis propostos nas Casas Legislativas Federais. Ademais, foram 

abordados alguns entendimentos jurisprudenciais, sobremaneira os Recursos Especiais de n.º 

1.000.356/SP e de n.º 1.1189.663/RS e o Recurso Extraordinário de n.º 898.060/SP, bem como 

os Provimentos de n.º 63/17 e 83/19, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça. Superado tal 

premissa, tem-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em que pese 

silente no reconhecimento expresso, contribuiu e muito para o reconhecimento jurídico desse 

parentesco, uma vez que, por meio dos princípios implícitos da afetividade e da 

multiparentalidade, reconheceu, respectivamente, que os filhos, independentemente da origem 

do vínculo de parentesco, são iguais e o ser humano, ao longo da vida, objetivando satisfazer os 

anseios se sua individualidade, pode possuir mais um vínculo de filiação. Outrossim, o Código 

Civil de 2002, além de conferir maior abertura à socioafetividade, ao dispor que o parentesco 

pode, além da natural ou civil, ter outra origem, subsidiou à doutrina e à jurisprudência a criarem 

o instituto da posse do estado de filho, a fim de viabilizarem, através da presença da tractatus, 

nominatio e reputatio, o reconhecimento do vínculo familiar alegado. Não obstante as 

disposições legais, o reconhecimento jurídico, de fato, da filiação socioafetiva foi realizado 

mediante os entendimentos jurisprudenciais, visto que o Poder Judiciário, conforme Recurso 

Especial de n.º 1.000.356/SP, reconheceu, inclusive em ações que versavam sobre adoção à 

brasileira, que o afeto atrelado à convivência é capaz de gerar um parentesco de primeiro grau 

em linha reta. Além disso, em razão da ausência de nominação do instrumento e de atos 

processuais próprios para regularização de uma parentalidade socioafetiva, restou, de acordo 

com o Recurso Especial de n.º 1.1189.663/RS, autorizada uma mitigação no formalismo 

processual, para salvaguardar os direitos fundamentais dos membros desse tipo de relação 

paterno/materno-filial. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, na esteira do princípio 

implícito da multiparentalidade, reconheceu, por meio do Recurso Extraordinário de 

898.060/SP, que havendo a coexistência de dois vínculos de filiação ambos devem, igualmente 

produzir todos os efeitos jurídicos. Por fim, além do reconhecimento na via judicial, restou 

autorizado, por meio dos Provimentos de n.º 63/17 e 83/19, da CNJ, a regularização do estado 

de filiação socioafetiva de pessoas com mais de doze anos de idade, desde que comprovada a 

posse do estado de filho e após parecer favorável do Ministério Público Estadual, na via 

extrajudicial.  

   

Palavras- chave: Direito de família. Filiação socioafetiva. Multiparentalidade.  

  

  

  

  

 

   

  

     



 

ABSTRACT  

  

Socio-affective affiliation is a first-degree kinship in a straight line that, in the absence of an 

inbreeding bond, is embodied in the status of a child. Corrected parenting, even though it was 

introduced some time ago in the family, was not recognized, at least expressly, in the Brazilian 

legal system. In view of this, in order to ascertain whether the legal recognition of this 

relationship was carried out in the national territory, the research methodology was that of 

bibliographic review and document analysis, of which, through selective reading, doctrines 

related to Family Law, scientific articles and master's theses, Brazilian legislation and some of 

the bills proposed in the Federal Legislative Houses. In addition, some jurisprudential 

understandings were dealt with, especially the Special Appeals of nº 1.000.356/SP and of 

1.1189.663/RS and the Extraordinary Appeal of nº 898.060/SP, as well as the Provisions of n. 

63/17 and 83/19, both from the National Justice Department. Having overcome this premise, 

the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil, despite its silent recognition, 

contributed significantly to the legal recognition of this relationship, since, through the implicit 

principles of affectivity and multiparenting, recognized, respectively, that the children, 

regardless of the origin of the kinship bond, are equal and the human being, throughout life, 

aiming to satisfy the desires if their individuality, may have one more bond of 

affiliation.Furthermore, the Civil Code of 2002, in addition to giving greater openness to socio-

affection, by providing that kinship may, in addition to natural or civil, have another origin, 

supported the doctrine and jurisprudence to create the institute of possession of the state of son, 

in order to make possible, through the presence of tractatus, nominatio and reputatio, the 

recognition of the alleged family bond. Notwithstanding the legal provisions, the legal 

recognition, in fact, of socio-affective affiliation was carried out by means of jurisprudential 

understandings, since the Judiciary, according to Special Appeal No. 1.000.356/SP, recognized, 

including in actions that dealt with adoption to Brazilian, that affection linked to coexistence is 

capable of generating a first degree kinship in a straight line. In addition, due to the lack of 

nomination of the instrument and proper procedural acts to regularize socio-affective parenting, 

according to Special Appeal No. 1.1189.663/RS, a mitigation in the procedural formalism was 

authorized to safeguard the fundamental rights of members of this type of paternal / maternal-

filial relationship. Furthermore, the Federal Supreme Court, in line with the implicit principle 

of multi-parenting, recognized, through the Extraordinary Appeal of 898.060/SP, that in the 

event of the coexistence of two affiliation bonds, both must equally produce all legal effects. 

Finally, in addition to recognition in the judicial system, the CNJ authorized, through Provisions 

No. 63/17 and 83/19, to regularize the status of socio-affective affiliation of people over twelve 

years of age, since that the possession of the child state is proven and after a favorable opinion 

from the State Public Ministry, in the extrajudicial way.  

 

Keywords: Family right. Socio-affective affiliation. Multiparenting.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

 A família sofreu, ao longo dos anos, diversas alterações em sua estrutura e o Poder 

Legislativo, por sua vez, embora tenha a incumbência, nem sempre consegue, ao menos de 

maneira célere, adequar o ordenamento jurídico pátrio às essas modificações e novos tipos de 

relacionamentos familiares.  

O surgimento da filiação socioafetiva, sem dúvidas, é um grande exemplo disso, uma 

vez que esse instituto, em que pese já tenha sido, há tempos, introduzido no mundo fático, não 

foi, até ao momento, reconhecido tampouco regulamentado, de maneira expressa, pela 

legislação brasileira.   

À vista disso, e considerando que, apesar de não contemplado na legislação brasileira, o 

referido instituto possui, por estar intrinsecamente ligado à direitos fundamentais, como o 

direito à identidade, repercussão na esfera jurídica, a presente pesquisa tem como objetivo 

averiguar se foi realizado o reconhecimento jurídico desse parentesco na República Federativa 

do Brasil.  

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: conceituar a filiação 

socioafetiva, identificar se o ordenamento jurídico pátrio, ainda que mediante disposições 

implícitas, reconheceu esse tipo de parentalidade, analisar o entendimento jurisprudencial, 

notadamente os Recursos Especiais de n.º 1.189.663/RS e de n.º 1.000.356/SP e o Recurso 

Extraordinário de 898.060/SP e, por fim, averiguar se há a possibilidade de regularização do 

estado de filiação socioafetiva na via extrajudicial.  

Para tais desideratos, adotou-se como metodologia de pesquisa a de revisão 

bibliográfica e de análise de documentos, nas quais, através leitura seletiva, analisou-se 

doutrinas relativas ao Direito de Família, especialmente no que tangem ao direito de filiação, 

artigos científicos e dissertações de mestrados, a legislação brasileira e projetos de leis 

propostos tanto na Câmara de Deputados, quanto no Senado Federal.  

Além disso, serão abordados os Recursos Especiais de n.º 1.000.356/SP e de n.º 

1.189.663/RS, bem como o Recurso Extraordinário de n.º 898.060/SP e a tese de repercussão 

geral de n.º 622. De mais a mais, serão analisados os Provimentos das Corregedorias Gerais de 

Justiça, notadamente os de n.º 009/13 da CGJ/PE e 149/17 da CGJ/MS, e os Provimentos de n.º 

63/17 e 83/19, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça.  

Superadas essas premissas iniciais, o primeiro capítulo tem o escopo de apresentar o 

conceito desse parentesco de primeiro grau em linha reta. Já o segundo tem como finalidade 
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averiguar, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e demais 

legislações infraconstitucionais, como a filiação socioafetiva, ainda que implicitamente, é 

abordada no ordenamento jurídico pátrio.  

Ademais, demonstrar-se-á que o Poder Legislativo, não restou, de todo modo, inerte, 

visto que foram localizados projetos de leis em ambas as Casas Legislativas Federais. 

Outrossim, serão tecidos comentários às proposições legislativas de n.º 4946/2005, 506/2007, 

5682/2013, 5081/2016 e 5041/2016, oriundas da Câmara de Deputados, e ao Projeto de Lei do 

Senado Federal de n.º 419/2016.  

O terceiro capítulo tem como objetivo demonstrar, com fulcro nos entendimentos 

doutrinários e nos Recursos Especiais de n.º 1.000.356/SP e de n.º 1.189.663/RS, qual foi o 

caminho trilhado pelos Tribunais de Justiça no reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva, 

bem como se, ante a ausência de regulamentação legal, houve a necessidade de eventual 

mitigação no formalismo processual das ações que visavam a regulamentação desse tipo de 

parentesco.  

Nesse capítulo será comentado, ainda, qual foi o entendimento prolatado pelo Supremo 

Tribunal Federal, com base no Recurso Extraordinário de n.º 898.060/SP e na tese de 

repercussão geral de n.º 622, com o intuito de colocar fim à divergência doutrinária e, até 

mesmo, jurisprudencial, acerca da multiparentalidade.  

Por fim, o quarto capítulo tratará, com respaldo nos provimentos estaduais, 

especialmente os de 009/13 da CGJ/PE e 149/17 da CGJ/MS, e os provimentos de n.º 63/2017 

e 83/19, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, da possibilidade de regularização da 

filiação socioafetiva na via extrajudicial.  

Ao final, analisando-se as informações obtidas ao longo dessa pesquisa, objetiva-se 

averiguar se houve o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva na República Federativa 

do Brasil e, igualmente, se ele ocorreu, ainda que por meio de disposições implícitas, no 

ordenamento jurídico e em entendimentos jurisprudenciais. Pretende-se, ademais, verificar se a 

regularização desse parentesco somente restou autorizada na via judicial ou se o 

reconhecimento voluntário pode ser realizado perante Oficiais de Cartórios de Registro Civil 

de Pessoas Naturais.  
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2 CONCEITO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA  

   

A filiação é um parentesco de primeiro grau em linha reta, ou seja, é vínculo existente 

entre pais e filhos, e divide-se em natural ou civil. Esta provém de fato jurídico, isto é, de um 

acontecimento social com repercussão no âmbito jurídico (TARTUCE, 2017, p. 300) e aquela 

da consanguinidade (VENOSA, 2017, p. 230-231).   

No que tange à filiação civil, a doutrina e jurisprudência, durante muitos anos, foram 

pacíficas ao mencionar a adoção como única e exclusiva forma de aquisição deste tipo de 

parentalidade, haja vista que esta se constitui através de uma sentença judicial (art. 47 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente) (VENOSA, 2017) e é, portanto, um notório exemplo de 

ato jurídico em sentido estrito (SOUZA, 2016, p. 04).   

Ocorre que a família sofreu modificações em sua estrutura, sobretudo com a valorização 

do afeto, as quais, por ela ser um instrumento de realização pessoal do ser humano, repercutiram 

diretamente na esfera jurídica. Sendo assim, atrelado ao avanço da ciência, surgiram dois novos 

tipos de parentescos civis, a saber: os oriundos de filiação artificial heteróloga 1  e da 

socioafetividade (TARTUCE, 2017, p. 244).   

Este, por sua vez, pode ser considerado sinônimo do civil e, por conseguinte, um gênero 

no qual a própria adoção, a inseminação artificial heteróloga e a filiação oriunda do 

padrastio/madrastio, por exemplo, são espécies, pois a primeira, em que pese tenha como um 

requisito legal2 para sua configuração uma sentença judicial, se constitui no mundo fático, assim 

como as demais, ante a ausência de vínculo biológico, através de um elo afetivo (WELTER, 

212, p. 133, apud CASSETARI, 2017, p. 24).  

A propósito, de acordo com a visão eudemonista, a filiação fática, com ou sem 

consanguinidade, deve se fundar no afeto, caso contrário, não há que se falar em pais e filhos, 

mas sim em genitores e proles. Nestes há mero vínculo biológico, uma vez que as 

reponsabilidades para com as proles são impostas pela lei e, comumente, cumpridas mediante 

coerção judicial (LÔBO,2006, p. 02 apud ARTONI, 2019, p. 25-26). Naquelas há o 

fornecimento volitivo de todos os elementos necessários ao pleno desenvolvimento do filho.   

Nesta senda, pode-se seguramente afirmar que o vínculo biológico, por si só, não é capaz 

de gerar um filho, e sim uma vida, mas a afetividade apenas também não tem o condão de 

                                                 
1 “[...] reprodução assistida, na qual terá de ser utilizado material genético alheio de doador anônimo, em banco de 

sêmen ou de óvulo, quando o marido ou a mulher não conseguirem produzir material genético apto a gerar a vida 

humana” (CASSETARI, 2017, p.42).  
2 A adoção possui três requisitos, a saber: o estágio de convivência, período em que o adotante e adotado dispõem 

para estabelecer laços afetivos entre si; a sentença judicial, responsável por extinguir um poder familiar e constituir 

outro; e a o registro da nova filiação em Cartório de Registro Civil (VENOSA, 2017, p. 303-306).  
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constituir uma parentalidade, pois se fosse todos os relacionamentos afetivos, como as 

amizades, importariam em uma espécie de instituição familiar (BARROS, 2002, p. 09, apud 

MANERICK, 2006, p. 528).  

Corrobora Lôbo (2004) ao afirmar que a configuração de uma família está condicionada 

à três elementos – os quais podemos, de certo modo, estender a própria filiação, a saber: a 

afetividade, a estabilidade e a ostensibilidade. A afetividade é a razão principal de uma família 

que, por sua vez, é contrária à visão patrimonialista. A estabilidade porque, de modo geral, não 

se depreende afeto em relacionamentos esporádicos e, por fim, a publicidade, ou seja, a 

exteriorização do sentimento de pertencimento a uma determinada instituição familiar.   

E na mesma esteira, Fachin (1996, p. 59, apud CASSETARI, 2017, p. 24) assevera 

acerca da filiação que:  

  

A verdade socioafetiva pode até nascer de indícios, mas toma expressão na prova; nem 

sempre se apresenta desde o nascimento. Revela o pai que ao filho empresta o nome, 

e que mais do que isso o trata publicamente nessa qualidade, sendo reconhecido como 

tal no ambiente social; o pai que ao dar de comer expõe o foro íntimo da paternidade, 

proclamada visceralmente em todos os momentos, inclusive naqueles em que toma 

conta do boletim e da lição de casa. É o pai de emoções e sentimentos, e é o filho do 

olhar embevecido que reflete aqueles sentimentos. Outro pai, nova família.  

  

Do parágrafo retro, denota-se que a relação paterno-filial, pode até ter o afeto como um 

princípio, mas sua concretização depende do desempenho da paternidade/maternidade em todos 

os seus pormenores, ou seja, da capacidade e, frise-se, desejo de prover às necessidades 

materiais básicas do filho e, especialmente, às afetivas, com o fim de propiciá-lo, por amor, 

condições para sua realização pessoal, melhor dizendo, para sua felicidade.   

Logo, a paternidade não nasce concomitantemente, como já dito, com o nascimento de 

uma criança ou com uma adoção judicial ou “à brasileira”3, longe disso, a filiação fática é gerada 

paulatinamente por aquele que exerce a função de pai ou mãe, ou seja, quem cria, educa e ama, 

e por aquele que, com ou sem vínculo biológico, acolheu-o naturalmente não só em sua mente 

ou coração, mas também publicamente como seu pai ou sua mãe (CHAVES; ROSELVALD, 

2015, p. 591-593).  

Aliás, consegue-se inferir que a filiação, assim como o próprio ser humano, é fruto de 

uma construção cultural e social, porquanto é justamente ao passo que as funções de pais são 

plenamente exercidas, seja por tios, avós ou por outrem desvinculado biologicamente, é que a 

                                                 
3 A adoção “à brasileira” é a adoção em que alguém, sabendo não ser o genitor ou genitora de uma criança, registra-

a como se sua fosse.  Nesta, assim como na judicial, há, ao longo da convivência e das demonstrações de afeto e 

zelo, uma verdadeira filiação socioafetiva. Contudo, a referida conduta é tipificado como crime no artigo 242 do 

Código Penal Brasileiro (CASSETARI, 2017, p. 39-40).  
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criança sente-se amada, protegida e ocupa o seu lugar de filho em uma família e, ademais, 

constitui, simultaneamente, sua identidade e a própria relação paterno-filial (CINTRA, 2018, p. 

64).     

Esta relação, como citado, origina-se de um singelo afeto, consolida-se 

despretensiosamente ao longo da convivência e exterioriza-se através do zelo, do amor e 

solidariedade recíprocos. A comunidade, por sua vez, ao se deparar com comportamentos tão 

característicos deste tipo de parentesco nem sequer ousa tratar pais e filhos afetivos, tampouco 

vê-los de outra forma, a não ser como verdadeiros pais e filhos.  

Isto posto, conclui-se que a filiação socioafetiva, enquanto espécie do gênero filiação, 

para fins jurídicos, é um vínculo gerado entre pais e filhos tão somente pela convivência e afeto 

que, apesar da divergência genética, configura um parentesco, pois repercute tanto na esfera 

social quanto jurídica e, diante disso, merece amparo legal, ainda que por interpretação 

analógica, uma vez que, como será visto, a legislação não a prevê expressamente em seu texto.  
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3 RECONHECIMENTO EM ÂMBITO LEGISLATIVO  

  

A filiação socioafetiva, embora já tenha sido consolidada no mundo fático, ainda não o 

foi no ordenamento jurídico brasileiro, já que a legislação não a prevê, ao menos expressamente, 

em nenhum dispositivo legal, seja constitucional ou infraconstitucional, como é o caso do 

Código Civil de 2002 e demais legislações federais (ARTONI, 2019, p. 34).  

Não obstante isso, é notório que o advento da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e do novo Código Civil brasileiro, ainda que mediante disposições implícitas, 

contribuíram e muito para o reconhecimento jurídico do referido parentesco.  

      

3.1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

  

A CRFB/88, em que pese não conste em seu texto o termo filiação socioafetiva, 

importou em um significativo avanço para o referido parentesco, tendo em vista, sobretudo, a 

instituição dos princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade e do pluralismo 

familiar, senão vejamos.  

A filiação e os direitos dela decorrentes sempre foram regulamentados com o fim de 

conservar a entidade e patrimônio familiar e, diante disso, no ordenamento pátrio o 

reconhecimento do direito à filiação, ante à classificação discriminatória vigente no Código 

Civil de 19164, era restrito à poucos (DIAS, 2017, p. 628).  

Ademais, não obstante o antigo Código Civil reconhecesse a adoção judicial como um 

parentesco civil de primeiro grau em linha reta, fazia com ressalvas, dado que perdurou, até o 

ano de 1977, uma hierarquização, no que toca ao direito à herança, entre os filhos adotivos e os 

biológicos havidos na constância do matrimônio5.  

                                                 
4 O Código Civil de 1916, segundo Amarilha(apud CINTRA, 2018, p. 31), dispunha sobre quatro tipos de filhos, 

a saber: “(i)Os legítimos, ou seja, aqueles havidos na constância do casamento (aplicando-se aí a presunção pater 

is est, preceituada no art. 338, CC/1916; (ii) os legitimados, quais sejam: aqueles concebidos ou nascidos antes das 

núpcias de seus genitores (CC/1916, art, 353), encontrando-se estes equiparado, para fins registrais, assistenciais 

e patrimoniais legítimos; (iii) os ilegítimos, assim considerados aqueles que não se originavam de justas núpcias 

de seus pais e que ainda se subcategorizavam, conforme o grau de impedimento de seus ascendentes para o 

casamento entre si, em (iii.a) naturais e (iii;b) espúrios, bem como, dentre dessa última subcategoria, em (iii.b1) 

adulterinos ou (iii b.2) incestuosos; e por fim, (iv) os adotivos”. A referida classificação, de acordo com Dias 

(2016, p. 628), era cruel, haja vista que, sob o fundamento de que a entidade familiar e, sobretudo, seu patrimônio, 

deveriam ser preservados, o filho à depender, exclusivamente, do estado civil dos genitores à época da concepção 

ou nascimento, teria ou não direitos, como por exemplo, o próprio direito à identidade  
5 A Lei de nº 6.515/77, mais conhecida como Lei do Divórcio, refletiu diretamente no direito de filiação, já que 

atenuou, de certa forma, a categorização dos filhos existente no Código Civil de 1916, tendo em vista que 

equiparou-os, no que toca ao direito à herança, e previu a possibilidade de regularização do estado de filiação 

extramatrimonial, ainda na constância do casamento, através de testamento cerrado (CINTRA, 2018, p. 33-34).  
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Depreende-se, portanto, que a legislação brasileira apesar de, paulatinamente, 

reconhecer que a relação paterno-filial no Brasil é multifacetada, isto é, não se origina apenas 

da consanguinidade, permaneceu remansosa na manutenção de normas que buscavam, 

primordialmente, a conservação do patrimônio familiar e de privilégios a determinadas 

categorias de filhos (CINTRA, 2018, p. 48).  

Outrossim, este caráter patrimonialista que fundava a legislação familiar foi apartado 

somente com a promulgação da CRFB de 1988(CINTRA, 2018, p. 48), visto que a referida 

Carta, ao instituir a dignidade da pessoa humana como princípio e fundamento da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, III, CRFB/88), realocou o ser humano e a instituição familiar na 

ordem jurídica.   

De modo que esta passou a ser vista no ordenamento jurídico pátrio sob a ótica 

eudemonista, isto é, como instrumento de realização de cada um de seus membros e não como 

um fim em si mesma (ARTONI, 2019, p. 21) e aquele, por sua vez, foi reconhecido como o 

verdadeiro centro e fim último de direito (MANERICK, 2006, p. 526).  

À vista disso, e em decorrência do princípio da supremacia da CRFB de 1988 frente às 

demais normas, alterou-se o modo de interpretação de todas as normas relativas à filiação 

(CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 34-35), haja vista que, desde então, estas devem estar em 

consonância à Carta Magna e serem aplicadas, portanto, com o intuito de resguardar, acima de 

tudo, a inviolabilidade da pessoa física.  

A propósito, de acordo com Welter (2008, p.19-22), apesar da humanização trazida pela 

Carta Magna, a legislação familiar somente promoverá, de fato, a dignidade da pessoa humana 

se os operadores do direito aplicarem-na à luz da tridimensionalidade do homem, a saber: da 

biologia, da afetividade e da ontologia.  

Segundo o Welter (2008), o homem é um ser biológico, visto que é através da genética 

que ele se reproduz, herda e transfere traços e características físicas. O afeto, por sua vez, é a 

via pela qual o ser biológico, mediante relacionamentos sociais, em especial os familiares, 

obtêm elementos que subsidiarão a ontologia, ou seja, o processo de auto relacionamento e 

conhecimento, na construção de sua identidade, personalidade e modo de ser mundo.  

Assim sendo, ante a indissolubilidade fática de um vínculo biológico, o homem não pode 

ser privado do direito de conhecer sua origem, pois, se assim o for, o impossibilitarão de viver 

em plenitude e, da mesma maneira, não se pode restringi-lo, unicamente, à perspectiva genética, 

porquanto que a afetividade somente será satisfeita no convício social, especialmente, no seio 

familiar harmônico.                                                                                                                                                         
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Ocorre que, o seio familiar capaz de suprir às necessidades afetivas do ser humano nem 

sempre provirá do parentesco biológico (CAMPOS, 1997, p. 271, apud ARTONI, 2019, p. 22), 

e o Estado, reconhecendo isto, bem como a imprescindibilidade do afeto à realização pessoal 

do ser humano e, por conseguinte, de sua dignidade, (MANERICK, 2006, p. 530) institui os 

princípios da afetividade e do pluralismo familiar6.  

Neste a CRFB/88, ao alargar o conceito de instituição familiar, reconheceu que o ser 

humano, visando satisfazer os anseios de sua individualidade, é capaz de possuir uma 

multiparentalidade, ou seja, além do parentesco natural, por exemplo, ele pode, ao longo da 

vida, gerar um parentesco exclusivamente afetivo (COELHO; MARQUES, 2019, p. 117).  

 E naquele, embora de maneira implícita, atribuiu valor jurídico ao afeto no âmbito 

familiar, visto que foi reconhecido que os filhos são iguais, ou seja, gozarão, em paridade de 

condições, de todos os direitos decorrentes da filiação, independentemente do vínculo que gerou 

o parentesco (art. 227, §6º da CRFB/1988) (DIAS, 2016, p. 58-59).  

De mais a mais, é importante consignar que a CRFB/1988 equipara, expressamente, 

apenas os filhos oriundos ou não de um enlace matrimonial e os adotivos, ou seja, aqueles que 

proveem de um parentesco natural ou civil. Tem-se, porém, que, como retrocitado, a adoção 

judicial, durante muitos anos, foi tida como sinônimo de filiação civil, uma vez que para os 

doutrinadores e juristas brasileiros esta e a consanguinidade eram as únicas formas de aquisição 

do referido parentesco.  

Todavia, com as constantes alterações na própria instituição familiar7, oportuno citar as 

chamadas famílias-mosaicos8 e o surgimento de técnicas de reprodução assistida, a filiação civil 

passou a ser um gênero, do qual a adoção e a filiação socioafetiva, são espécies, logo, a 

disposição constitucional, atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana, possibilitou a 

realização de interpretação analógica pela doutrina e jurisprudência, com fim de, sobretudo, 

salvaguardar os direitos fundamentais da pessoa física (ARTONI, 2019, p. 35).  

                                                 
6 O princípio do pluralismo familiar é o responsável por alargar o conceito de instituição familiar, a qual, até 

outrora, em decorrência do eminente caráter patrimonialista e legalista que permeava o direito de família, era 

definido, estritamente, como um grupo de pessoas formado, a partir de um casamento civil, por genitores e filhos 

biológicos ou adotivos (DIAS, 2016, p. 54).  
7 As uniões informais sempre existiram no mundo fático (CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 591-593), mas em 

1977 com a instituição do divórcio se tornou cristalino que novos arranjos familiares existiam, uma vez que com 

a dissolução de um vínculo matrimonial as pessoas, comumente, constituem uma união estável ou outro casamento 

(CASSETARI, 2017, p.44). Famílias-mosaico são aquelas em que, um dos cônjuges ou companheiros, pelo menos, 

já tem proles frutos de outros enlaces e que, ao conviverem, estabelecem, em razão do afeto e do efetivo 

desempenho da paternagem ou maternagem em favor do filho do consorte, uma verdadeira relação paterno-filial 

(CASSETARI, 2017, p. 44). 
8 Famílias-mosaico são aquelas em que, um dos cônjuges ou companheiros, pelo menos, já tem proles frutos de 

outros enlaces e que, ao conviverem, estabelecem, em razão do afeto e do efetivo desempenho da paternagem ou 

maternagem em favor do filho do consorte, uma verdadeira relação paterno-filial (CASSETARI, 2017, p. 44). 
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Da análise desses princípios constitucionais, denota-se que a CRFB/88, apesar de 

romper o caráter patrimonialista das normas referentes à filiação, não reconheceu, de maneira 

estreme de dúvidas, que a socioafetividade é, assim como a adoção judicial e o vínculo 

consanguíneo, elemento gerador de um parentesco de primeiro grau em linha reta.   

É, todavia, inquestionável que a Carta Magna importou, ainda que através de disposições 

implícitas, em um significativo avanço à filiação socioafetiva, haja vista que, conforme será 

abordado em capítulo próprio, conferiu, em consonância ao novo Código Civil brasileiro, à 

doutrina e, especialmente, à jurisprudência, fontes para que, cada vez mais, por intermédio de 

decisões judiciais, fosse reconhecido nos casos sub judice o referido parentesco e atendido, por 

conseguinte, a dignidade da pessoa humana, preceito máximo da CRFB/88.   

  

3.2 Lei nº 10.406/02 (Código Civil brasileiro)  

  

Conquanto o crescimento das correntes doutrinárias e jurisprudenciais que, com fulcro 

nos princípios constitucionais, reconheciam o parentesco socioafetivo, as legislações 

infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), Lei de 

Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973) e Lei da Investigação de Paternidade (Lei nº 8.560/92) 

não dispensaram atenção ao parentesco socioafetivo, pelo contrário, restringiram-se à 

regulamentação do biológico e/ou adotivo (ARTONI, 2019, p. 35).  

No ano de 2002, entretanto, adveio o novo Código Civil brasileiro que, muito embora 

não disponha expressamente, conferiu maior abertura à socioafetividade, visto que prevê em 

seu art. 1.593 que os parentescos podem, além da natural ou civil, terem outra origem 

(DIAS,2016, p. 652-653).  

Ademais, o CC/02, contribuiu para o reconhecimento jurídico e, por conseguinte, para 

a regularização do estado de filiação oriundo de um elo afetivo, ao dispor que  

  

Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação 

por qualquer modo admissível em direito:   
I - quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta 

ou separadamente;  
II - quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.”  

(BRASIL, 2002). Grifei.  

  

Esse dispositivo normativo, assim como as disposições constitucionais e o art. 1.593 do 

CC/02 fundamentaram a criação do instituto da filiação socioafetiva, subsidiou o surgimento da 

chamada posse do estado de filho que, nada mais é, que um conjunto de requisitos criados pela 
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doutrina e jurisprudência para garantir que o reconhecimento do referido parentesco seja 

realizado de maneira estreme de dúvidas (CASSETARI, 2017, p. 44).  

Diante disso, a filiação socioafetiva, em que pese nasça de um elemento psíquico, isto 

é, do afeto, somente será comprovada mediante a demonstração da posse do estado de filho que, 

segundo a doutrinadora Dias (2016, p. 651-652), não se resume ao mero sentimento de 

pertencimento a uma determinada ramificação familiar, pois o parentesco apenas restará 

configurado se, de maneira sincrônica, houver a posse do estado de pai/mãe, isto é, a afeição e, 

consequentemente, o efetivo desempenho da paternagem/maternagem na vida do filho afetivo.   

Pode-se, portanto, dizer que na parentalidade socioafetiva deve haver reciprocidade não 

só no afeto, mas também na solidariedade diária e inerente às relações paterno-filiais 

(CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 593). Não obstante isso, nesse parentesco, diferentemente 

do ocorre em um relacionamento entre consortes, a perenidade afetiva não é um requisito, já 

que o vínculo familiar é indissolúvel.  

Ademais, para a doutrina majoritária, além da reciprocidade, é necessário que haja a 

publicidade da filiação socioafetiva, isto é, a sociedade deve reconhecer que há, de fato, entre o 

filho e o pai/mãe socioafetivo uma verdadeira relação paterno-filial, e não um singelo afeto 

(DIAS, 2016, p.652).   

Sendo assim, a posse do estado de filho, que, conforme será visto, é utilizada para 

fundamentar as decisões judiciais e viabilizar o reconhecimento do parentesco socioafetivo na 

via extrajudicial, é composta por três requisitos, quais sejam: a tractatus, nominatio e reputatio 

(DIAS, 2016, p. 652).  

Segundo Pontes de Miranda (1971, p. 46-47, apud CASSETARI, 2017, p. 34), eles são, 

respectivamente, o recebimento de tratamento inerente à condição de filho, a utilização do nome 

de família do pai/mãe socioafetivo, e o reconhecimento, pela comunidade na qual estão 

inseridos, da filiação existente.  

Acerca da nominatio, alguns doutrinadores asseveraram que este, ao contrário dos 

demais, é dispensável, haja vista que os filhos, habitualmente, são conhecidos somente pelo 

prenome (CASSETARI, 2017, p. 34). O entendimento é acertado, sobretudo no que se refere às 

crianças de tenra idade, visto que o círculo social destas, comumente, restringe-se ao seio 

familiar e ao ambiente escolar (CORDEIRO, 2018, p. 96-97; 106-107).   

No que tange aos adolescentes, entretanto, considerando que estes, além do âmbito 

familiar e escolar, na maioria das vezes, se valem das redes sociais para se relacionarem 

(ASSUNÇÃO; MATOS, 2014, p. 540), é mais fácil constatar a presença do referido requisito, 
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visto que o filho socioafetivo poderá utilizar o sobrenome do pai/mãe socioafetivo, ainda que 

não consignado na certidão de nascimento, em seu perfil no facebook, instagram, entre outros.  

Superado o ponto, tem-se que, não raro, o afeto, atrelado à convivência e ao desiderato 

de atender aos anseios da individualidade de cada ser humano, geram, a partir de uma relação 

de padrastio/madrastio, por exemplo, uma verdadeira relação paterno/filial.  E isto porque, 

conforme assevera Cassetari (2017, p. 44), nas famílias-mosaico, habitualmente, as 

necessidades da criança são supridas pelo padrasto/madrasta, uma vez que não é incomum o 

genitor/genitora, após o término do enlace matrimonial, deixar o filho, de certo modo, 

desamparado, sobretudo, afetivamente.   

Outrossim, salienta-se que o padrasto/madrasta, ao criar, educar e amar o enteado, 

satisfaz não apenas as necessidades afetivas do filho socioafetivo, mas também as que lhes são 

inerentes, uma vez que o efetivo desempenho da paternagem/maternagem é um dos mecanismos 

mais sublimes de realização do pessoal do ser humano (CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 

542-543).  

Além disso, apesar de ter sido consignado que o a filiação socioafetiva nas relações de 

padrastio/madrastio é constituída em decorrência de eventual abandono afetivo pelo 

genitor/genitora do filho, cabe destacar que, assim como já citado, o ser humano, visando 

atender aos anseios de sua individualidade, pode possuir uma multiparentalidade, isto é, uma 

paternidade biológica e uma afetiva, por exemplo.  

Sendo assim, ainda que o filho nutra vínculos afetivos com o genitor/genitora e este, por 

sua vez, desempenhe, em todos os seus pormenores, a paternagem/maternagem que lhe é 

inerente, com o afeto e convivência, de maneira natural e despretensiosa, gera-se uma relação 

paterno-filial entre o enteado e o padrasto/madrasta (CASSETARI, 2017, p. 44). Neste caso, 

conforme entendimento prolatado no Recurso Extraordinário de n.  898.060/SP- o qual será 

abordado em subcapítulo próprio-, haverá a coexistência das duas filiações que, igualmente, 

produzirão todos os efeitos jurídicos inerentes ao parentesco.   

Ante todo o exposto, depreende-se que o Código Civil de 2002, tal como a CRFB/88, 

contribuiu para o avanço do direito à filiação socioafetiva, pois reconheceu que o parentesco 

pode, além da biológica ou judicial, ter outra origem, da qual se subentende que esteja inclusa 

a afetiva. De mais a mais, assistiu a doutrina e a jurisprudência a condicionarem, a fim de trazer 

maior segurança jurídica, à regularização desse tipo filiação à presença da tractatus, nominatio 

e reputatio, visto que o afeto, por si só, é incapaz de constituir um parentesco. 
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3.3 Projetos de Leis  

  

O Poder Legislativo brasileiro não restou, de todo modo, inerte, mas sim moroso, no que 

tange à análise e à aprovação, uma vez que, a partir de simples busca nos sítios eletrônicos das 

duas casas legislativas federais, isto é, do Senado Federal e da Câmara de Deputados, é possível 

localizar projetos de lei versando sobre o reconhecimento e regulamentação da filiação 

socioafetiva. Diante disso, é mister tecer comentários à alguns desses projetos.   

  

3.3.1 Projetos de Leis n.º 4946/2005 e n.º 506/2007  

   

O Projeto de Lei n.º 4946/2005, de autoria do deputado federal Antônio Carlos Biscaia 

(PT/RJ), foi sugerido pelo IBDFAN (Instituto Brasileiro de Direito de Família) e apresentado 

no dia 23 de março de 2005. O referido PL visava, precipuamente, alterar o art. 1.601 do Código 

Civil de 20029, o qual dispõe acerca do direito do cônjuge de impugnar à paternidade a ele 

atribuída em razão do enlace matrimonial com a genitora da criança.  

 Para o legislador, entretanto, a presunção de paternidade não pode ser afastada em 

decorrência, tão somente, da ausência de consanguinidade, uma vez que, na esteira do já 

crescente entendimento doutrinário e jurisprudencial à época da proposição da lei, a 

parentalidade pode se originar, dentre outros, de um vínculo afetivo.   

E, à vista disso, com fulcro no princípio do melhor interesse da criança (art. 227, caput, 

da CRFB/88), propôs a seguinte redação ao artigo:   

      

Art. 1.601. Cabe exclusivamente ao marido o direito de impugnar a paternidade dos 

filhos nascidos de sua mulher.                                                                          
§ 1º Impugnada a filiação, os descendentes ou ascendentes do impugnante têm direito 

de prosseguir na ação.                                                                                                       
§ 2º Não se desconstituirá a paternidade caso fique caracterizada a posse do 

estado de filiação, ou a hipótese do inciso V do art. 1.597. (BRASIL, 2005) Grifei.  

  

Da proposição retro, depreende-se que o deputado federal objetivava, por meio de sutil 

alteração legislativa, apenas obstar a desconstituição de um parentesco socioafetivo já 

consolidado. Entretanto, é inquestionável que o projeto de lei, se aprovado, teria tornado o 

reconhecimento desse tipo filiação muito mais célere, visto que haveria ao menos um 

                                                 
9 Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação 

imprescritível.                                                                                                                                             

Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. (BRASIL,  

2002.  

   



19 

  

dispositivo legal dispondo que a relação paterno-filial pode ser constatada mediante a posse o 

estado de filho.  

O projeto foi recebido e submetido à apreciação das Comissões de Seguridade Social e 

Família (CSSF) e de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), contudo, não obstante aquela 

tenha aprovado a proposição em 03 de novembro de 2005, houve o decurso da legislatura sem 

que esta tivesse, sequer, recebido a PL. Assim sendo, com fulcro no art. 105 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados (RICD)10, o projeto de lei foi arquivado no dia 31 de janeiro 

de 2007.   

Por esse motivo, o deputado federal Sérgio Barradas Carneio (PT/BA) apresentou no dia 

20 de março de 2007, nos mesmos termos da PL de n.º4946/2005, a proposição legislativa de 

n.º 506/2007. A referida, embora tenha recebido o parecer favorável da CSSF no dia 29 e junho 

de 2007, foi arquivada, pelos mesmos motivos da anterior, no dia 31 de janeiro de 2011.  

Ocorre que, em atendimento ao requerimento autoral (parágrafo único, do art. 105, do 

RICD), a mesa diretora da casa legislativa determinou, no dia 17 de fevereiro de 2011, o 

desarquivamento do feito. Destarte, a proposição legislativa foi submetida à apreciação da CCJ, 

a qual, por meio de seu relator, o deputado Vieira da Cunha (PDT/RS), votou, no dia 08 de 

agosto de 2011, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Quanto ao mérito, 

entretanto, votou pela aprovação, desde que nos termos do seguinte texto substitutivo:  

  

Art. 1.601. Cabe exclusivamente ao marido o direito de impugnar a paternidade dos 

filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. § 1º Impugnada a filiação, 

os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação.   
§ 2º Não se desconstituirá a paternidade caso, mesmo após ter ciência de não ser seu 

o filho da esposa, o marido seguir conferindo-lhe a posse do estado de filiação, ou 

fique caracterizada a hipótese do inciso V, do art. 1.597. (BRASIL, 2011) Grifei.  

                                                              

 

O relator justificou a alteração do texto, pois a PL apresentada pelo legislador ia de 

encontro ao que dispõe o art. 1.604, do CC/02, uma vez que impediria, em nome da posse de 

estado de filho, a desconstituição de parentesco consignado em registro civil de nascimento, 

                                                 
10 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 

deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 

pareceres ou sem eles, salvo as:   
I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;   
[...]  
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 

primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a 

tramitação desde o estágio em que se encontrava. (BRASIL, 1989).  
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ainda que restasse comprovado que o reconhecimento na via extrajudicial foi realizado 

mediante erro.  

O referido PL, muito embora tenha avançado mais na casa legislativa que o de n.º 

4946/2005, restou, igualmente, arquivado, pois a legislatura findou sem que a proposição, 

tampouco o substitutivo fossem aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e de 

Cidadania (Art. 105, do RICD)11.  

  

3.3.2 Projetos de Leis n.º 5682/2013, 5081/2016 e n.º 5041/2016  

  

O Projeto de Lei n.º 5682/2013 foi proposto pelo deputado federal Newton Cardoso 

(PMDB/MG) no dia 03 de junho de 2013 e, diferentemente dos Projetos de Lei de n.º 4946/2005 

e de n.º506/2007 que visavam apenas impedir a desconstituição de um parentesco já consignado 

em registro civil de nascimento, pretendia, de maneira clara e inequívoca, autorizar que uma 

filiação socioafetiva consolidada, tão somente, no mundo fático, fosse reconhecida.   

Para tanto, o deputado federal propôs alterar a redação do artigo 27, da Lei n.º 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)12, a fim de que o referido dispusesse que:   

  

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível 

e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais, biológicos ou socioafetivos, 

ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.   
Parágrafo único. O reconhecimento do estado de filiação socioafetiva não decorre de 

mero auxílio econômico ou psicológico. (BRASIL, 2013).  

  

Segundo o autor da proposição, a alteração legislativa era necessária porque, embora o 

próprio Superior Tribunal de Justiça já tivesse prolatado o entendimento de que o ajuizamento 

de ação judicial para viabilizar o reconhecimento de uma parentalidade socioafetiva era 

cabível13, as relações familiares advindas de um elo meramente afetivo careciam, em razão da 

ausência de expressa previsão legal, de uma maior segurança jurídica.  

O PL foi aprovado no dia 27 de março de 2014 pela CSSF que, por meio de sua relatora, 

a deputada federal Jô Moraes (PCdoB/MG), consignou ser oportuna a aprovação da alteração 

                                                 
11 Cabe salientar que tanto o PL quanto o substitutivo foram submetidos à apreciação da CCJ na septuagésima 

sétima reunião ordinária, contudo, o deputado Osmar Serraglio, na oportunidade, requereu vista do processo 

legislativo o que, por conseguinte, adiou a votação do parecer.   
12 Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 

ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. (BRASIL, 

1990).  
13 Oportuno esclarecer que o deputado federal não citou em qual decisão o STJ assentou o referido entendimento, 

apenas que a Ministra Nancy Andrighi consignou que a filiação socioafetiva é uma construção doutrinária e 

jurisprudencial.   
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legislativa, pois é incumbência do Poder Legislativo adequar a norma abstrata às necessidades 

sociais já manifestas, como é o caso da filiação socioafetiva.  

Não obstante a aprovação da CSSF, o PL foi arquivado no dia 31 de janeiro de 2015 

porque a legislatura findou sem que fossem emitidos os pareceres de todas as comissões 

designadas (art. 105 do RICD). E, em decorrência disso, no dia 26 de abril de 2016, o deputado 

federal Carlos Bezerra (PMDB/MT) reapresentou a proposição através do Projeto de Lei n.º 

5081/2016, o qual, pelo mesmo motivo do anterior, foi arquivado no dia 31 de janeiro de 2019.  

O PL, todavia, foi desarquivado, em razão do requerimento do deputado federal 

(parágrafo único, do art. 105 do RICD), no dia 12 de março de 2019 e, até ao presente, encontra-

se tramitando na Câmara de Deputados e apensado14, em virtude da matéria, ao Projeto de Lei 

n.º 5041/2016.  

Este PL, por sua vez, foi apresentado no dia 18 de abril de 2016 pelo deputado federal 

Augusto Carvalho (SD/DF), e tem como objeto reconhecer, por meio de expressa previsão legal, 

o instituto jurídico da filiação socioafetiva. Para isso, o legislador propôs alterar, da seguinte 

forma, a redação do art. 1.59615, do Código Civil de 2002:  

  

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, por adoção ou por 

socioafetividade, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação.  
§1º. A filiação socioafetiva equipara-se, no que couber, à adoção, devendo ser 

regulamentada por legislação específica. (BRASIL, 2016)  

  

Outrossim, o deputado federal consignou em sua justificativa que visa, em consonância 

à incumbência do Poder Legislativo, apenas atender à uma notória exigência social. Ademais, 

aduziu que a alteração é cabível, pois o próprio Código Civil reconhece, em seu art. 1.593, que 

o parentesco pode, além da natural ou civil, ter outra origem, como é o caso, justamente, da 

socioafetividade.   

O Projeto de Lei foi recebido e submetido à apreciação das Comissões de Seguridade 

Social e Família e de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 27 de abril de 2016, contudo, 

embora ainda esteja tramitando na Câmara de Deputados16, não recebeu, até ao momento, o 

parecer de nenhuma das comissões designadas.   

                                                 
14 Nesse caso, conforme dispõe o inciso II, do art. 142 do Regimento Interno da Câmara de Deputados, o relator, 

em um único parecer, pronunciar-se-á sobre as duas proposições de alterações legislativas.  
15 Art. 1.596. 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. (BRASIL, 2002).  
16 Cabe salientar que o Projeto de Lei, assim como os demais citados, restou arquivado no dia 31 de janeiro de 

2019. Entretanto, a mesa diretora da Câmara de Deputados, com fulcro no parágrafo único, art. 105, do CICD, 

determinou o desarquivamento da proposição no dia 12 de março de 2019.   
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3.3.3 Projeto de Lei do Senado n.º 419/2016  

  

Os projetos de leis discorridos até aqui visam, mediante alteração no Código Civil 

Brasileiro ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, autorizar o reconhecimento ou, até 

mesmo, obstar a desconstituição de uma filiação socioafetiva consignada em registro civil de 

nascimento, desde que consubstanciada na posse do estado de filho.  

Ao contrário desses, o Projeto de Lei do Senado n.º 419/2016, proposto no dia 17 de 

novembro de 2016 pelo Senador Lasier Martins (PTD/RS), tem como objeto impedir que os 

casos de adoção de fato e de padrastio/madrastio constituam uma filiação socioafetiva, tão 

somente, em razão da posse do estado de filho e, ademais, estabelecer o direito do filho maior 

impugnar o referido vínculo de parentesco, desde que o reconhecimento tenha sido realizado 

enquanto ainda não gozava de plena capacidade civil.  

E, para tais pretensões, propôs acrescentar os seguintes parágrafos ao art. 1.593 do 

Código Civil brasileiro:   

  

§ 1º Não autorizará a formação do vínculo de filiação socioafetiva o fato de uma 

pessoa, por motivos nobres ou afetivos, cuidar de outra tratando-a como se fosse filha, 

se inexistir intenção expressa e inequívoca de imprimir efeitos jurídicos de filiação a 

essa relação mediante declaração em instrumento particular com firma reconhecida 

por autenticidade, em instrumento público ou em testamento.  
§ 2º Não se caracterizará a filiação socioafetiva com terceiros se o pai ou a mãe 

registrais mantiverem proximidade afetiva com o filho, ainda que por meio do 

exercício do direito de visita nas hipóteses em que não detiverem a guarda, salvo se 

presente, ao menos, uma das seguintes condições:  
I – consentimento, conjunto do pai e mãe 

registrais ou, na falta de um deles, consentimento do 

supérstite;   
II – pai e mãe registrais já estiverem falecidos; ou  

III – pedido escrito do filho capaz.   
§ 3º O filho maior pode, a qualquer tempo, impugnar a filiação socioafetiva, salvo se 

o reconhecimento desse vínculo tiver sido fruto de sua iniciativa após a maioridade. 

(BRASIL, 2016)  

 

Da proposição retro, denota-se que a constituição de um parentesco socioafetivo será 

condicionada à cumulação de dois novos requisitos, senão vejamos.  

 Nos casos de adoção de fato, além da posse do estado de filho, é imprescindível que o 

pai/mãe de criação manifeste, mediante instrumento público particular com firma reconhecida, 

instrumento público ou em testamento, a vontade de regularizar a relação paterno/materno filial, 

bem como que o pais registrais e o filho não mantenham laços afetivos.  

Agora, tanto nos casos de adoção de fato, quanto nos padrastio/madrastio, restando 

comprovado que o pai/mãe registral e o filho conservam, em razão da convivência, um vínculo 
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afetivo, é necessário que, fora a posse do estado de filho e a manifestação inequívoca de vontade 

do pai/mãe de criação ou padrastro/madrasta, haja a anuência dos pais registrais, ou, na ausência 

de um deles, do sobrevivente, ou a comprovação de que ambos faleceram.  

Ademais, embora não esteja de previsto de maneira expressa, subtende-se que o 

requisito de anuência dos pais registrais é aplicável somente nos casos em que envolvam 

menores, visto que, conforme dispõe o inciso III, §2º da proposição retrocitada, o consentimento 

poderá ser suprido se o próprio filho socioafetivo, desde que maior, requerer, por escrito, o 

reconhecimento do parentesco.  

Bem, superado os comentários acerca da redação da PLS, passa-se à justificativa 

apresentada pelo relator, sobretudo, no que concerne à manifestação de vontade do pai/mãe 

socioafetivo. Segundo o legislador, muitos casais acolhem em seus lares crianças desamparadas 

pelos genitores, entretanto, não possuem o desiderato de serem considerados, para todos os fins 

jurídicos, pais do filho de criação.  

E, diante disso, não seria justo que, em dado momento da vida, os pais de criação fossem 

surpreendidos como uma ação ajuizada pelo filho com o fim regulamentar a situação fática. 

Ademais, o senador asseverou que se a constituição de uma filiação socioafetiva não for 

condicionada à expressa manifestação de vontade dos adotantes de fato o Direito corre o risco 

de desestimular a generosidade.   

Data vênia ao Senador Lasier Martins, mas a justificativa apresentada não é plausível, 

visto que, conforme já visto, o parentesco socioafetivo, em razão da ausência de 

consanguinidade, nasce de um vínculo afetivo, mas consolida-se através do efetivo desempenho 

da paternagem/maternagem.   

Logo, caso reste comprovada a posse do estado de filho, como bem destaca o legislador 

ao consignar “tratando-a como se sua filha fosse” (PSL n.º 419/16, p. 02), os adotantes de fato 

ou padrastos já se tornaram os pais do filho socioafetivo e caberá ao Poder Judiciário, ou, se for 

o caso, ao oficial do cartório de registro civil, apenas reconhecer a existência da situação fática 

já consolidada.  

De mais a mais, esclarece-se que nada se opõe à exigência de expressa e inequívoca 

manifestação de vontade do pai/mãe socioafetivo, desde que o reconhecimento seja por ele 

pleiteado, visto que, caso contrário, a disposição poderia, em alguns casos, acarretar na violação 

de direitos do filho, como o direito à identidade, à filiação, à alimentos e à herança.  

Corroborando, cita-se que o parentesco, uma vez constituído, é indissolúvel e, portanto, 

não é condicionado à constante existência de afeto. E, à vista disso, é temerário condicionar a 
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constituição do parentesco à expressa manifestação de vontade do pai/mãe socioafetivo, haja 

vista que este, em razão de eventual término da afetividade, pode-se negar à reconhece-lo.  

Assim sendo, conclui-se que o projeto de lei, se aprovado, contribuirá para o Direito de 

Família, contudo, a redação do referido deveria ser emedada, a fim de evitar violações à direitos 

já adquiridos com a posse do estado de filho. Por fim, cabe destacar que a PSL está tramitando 

no Senado Federal, todavia, até ao momento, a CCJ sequer designou quem será o relator da 

proposição.  
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4 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL   

  

A filiação socioafetivida, embora já tenha sido internalizado na sociedade, não foi, como 

visto, reconhecida, tampouco regulamentada pela legislação brasileira, visto que esta, tão 

somente, forneceu fontes, como princípios constitucionais e disposições implícitas, que 

subsidiaram os doutrinadores e magistrados no reconhecimento, e consequentemente, inserção 

do referido parentesco em âmbito jurídico.  

Diante disso, nesse capítulo será demonstrado como se deu o reconhecimento jurídico 

tanto da filiação socioafetiva, quanto da possibilidade de multiparentalidade pelo Poder 

Judiciário, em consonância ao entendimento doutrinário, no território nacional.  

  

4.1 Reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva  

  

A filiação socioafetiva, em que pese não seja previsto em nenhum dispositivo legal, 

possui repercussão jurídica, uma vez que está intrinsecamente ligada à direitos fundamentais do 

ser humano, como o direito à identidade. E em decorrência disso, coube ao judiciário, com 

respaldo nos entendimentos doutrinários17 e na notória abertura conferida pela CRFB de 1988 

à afetividade, a incumbência de, mediante provocação dos jurisdicionados, introduzir o referido 

instituto na seara do direito de família (COELHO; MARQUES, 2019, p. 117).  

A propósito, embora pareça controverso, é importante consignar que foi justamente a 

adoção à brasileira, não obstante seja defesa no ordenamento jurídico brasileiro (Art. 242, do 

Código Penal brasileiro), uma das grandes propulsoras no reconhecimento da filiação 

socioafetiva na esfera judicial, senão vejamos.  

 A adoção à brasileira foi e ainda é muito utilizada, especialmente por aqueles que, 

sabendo não possuir vínculo consanguíneo com um recém-nascido, registram-no, como se o pai 

biológico fosse, em decorrência do relacionamento amoroso constituído com a genitora da 

criança18 (CASSETARI, 2017, p. 39).   

Entretanto, assim como referido ato, tornou-se muito comum que o pai registral, após o 

término do relacionamento com a genitora do filho, recorresse à justiça, sob a alegação de 

                                                 
17  O referido instituto foi mencionado na doutrina brasileira pela primeira vez por Luiz Edson Fachin, em 

1992(CALDERON; TOAZA, 2019, p. 02).  
18 Cabe salientar que o cônjuge pode adotar o filho do consorte (Art. 41, §1º da Lei nº 8.069/90), o referido ato, 

contudo, dispende tempo e dinheiro, visto que é condicionado à um processo judicial, assim sendo, é extremamente 

intuitivo que a sociedade, visando regulamentar de maneira prática e rápida o parentesco socioafetivo, assim como 

ocorre com a filiação consanguínea, valeu-se da adoção à brasileira.  
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inexistência de consanguinidade, para desconstituir o parentesco, bem como extinguir o dever 

de prestar alimentos à criança (CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 592).   

O Poder Judiciário, por sua vez, visando atender ao melhor interesse da criança, e em 

consonância à crescente desbiologização da paternidade19, reconheceu, ainda na vigência do 

Código Civil de 191620, que, havendo a satisfação da dignidade da pessoa humana, é plenamente 

possível que, em alguns casos, o afeto prevaleça em relação aos laços consanguíneos 

(CHAVES; ROSENVALD, 2015, p. 592-593).  

Oportuno citar o entendimento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual, por 

unanimidade votos, negou provimento ao Recurso Especial interposto sob o nº 1.000.356/SP21 

pela filha com o desiderato de anular a adoção à brasileira realizada pela mãe biológica em face 

da irmã socioafetiva, vide:  

  

Direito civil. Família. Recurso Especial. Ação de anulação de registro de 

nascimento. Ausência de vício de consentimento. Maternidade socioafetiva. 

Situação consolidada. Preponderância da preservação da estabilidade familiar. 

[...] A filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6º, da CF/88, envolve 

não apenas a adoção, como também “parentescos de outra origem”, conforme 

introduzido pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles decorrentes da consanguinidade 

oriunda da ordem natural, de modo a contemplar a socioafetividade surgida como 

elemento de ordem cultural. Assim, ainda que despida de ascendência genética, a 

filiação socioafetiva constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e 

amparada juridicamente. Isso porque a maternidade que nasce de uma decisão 

espontânea deve ter guarida no Direito de Família, assim como os demais vínculos 

advindos da filiação. Como fundamento maior a consolidar a acolhida da filiação 

socioafetiva no sistema jurídico vigente, erige-se a cláusula geral de tutela da 

personalidade humana, que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na 

                                                 
19 Villela (1979 apud TARTUCE, 2017, p.29), consignou que vínculo familiar nasce com a posse do estado de 

filho, e não com a consanguinidade em si.  
20 Corroborando, cita-se o entendimento prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no ano de 1999, 

vide: Quem, sabendo não ser o pai biológico, registra como seu filho de companheira durante a vigência da união 

estável, estabelece uma filiação sócioafetiva, que produz os mesmos efeitos que a adoção, ato irrevogável. (RIO 

GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 4ª Grupo Câm. Cív. EI 599.277.365. Relatora: Desembargadora Maria 

Berenice Dias. DJRS 31 out. 1999 apud CHAVES; ROSENVALD, 2015, p. 592).  
21  Esse entendimento, em razão da notória relevância, foi, inclusive, divulgado no periódico de n.º 436 de 

Informativo de Jurisprudência do STJ, veja: Trata-se, na origem, de ação negatória de maternidade cumulada com 

pedido de anulação de assento de nascimento ajuizada pela ora recorrente contra a ora recorrida, à época menor, 

representada por seu tutor. Alega, em seu pedido, falsidade ideológica perpetrada pela falecida mãe, que registrou 

filha recém-nascida de outrem como sua. O tribunal a quo afirmou como espontâneo o reconhecimento da 

maternidade, a anulação do assento de nascimento da criança apenas poderia ser feita na presença de prova robusta, 

qual seja, de que a mãe teria sido induzida a erro por desconhecer a origem genética da criança, ou, então, valendo-

se de conduta reprovável e mediante má-fé, declarar como verdadeiro vínculo familiar inexistente. No caso, 

inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração de vontade da mãe, que um dia 

declarou, perante a sociedade, em ato solene e de reconhecimento público, ser mãe de criança, valendo-se, para 

tanto, da verdade socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência de 

vínculo familiar. A diferença de registro de nascimento com a realidade biológica, em razão de conduta que 

desconsiderava a verdade sobre o aspecto genético, somente pode ser pleiteada por aquele que teve sua filiação 

falsamente atribuída, e os efeitos daí decorrentes apenas podem operar-se contra aquele que realizou o ato de 

reconhecimento familiar. Isso porque prevalece, na espécie, a ligação socioafetiva construída e consolidada entre 

mãe e filha, que tem proteção indelével conferida à TERCEIRA TURMA 14 personalidade humana, mediante 

cláusula geral que a tutela e encontra apoio na preservação da estabilidade familiar. Assim, a Turma negou 

provimento ao recurso (BRASIL, 2010).   
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formação da identidade do ser humano. Permitir a desconstituição de 

reconhecimento de maternidade amparado em relação de afeto teria o condão de 

extirpar da criança - hoje pessoa adulta, tendo em vista os 17 anos de tramitação 

do processo- preponderante fator de construção de sua identidade e de definição 

de sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode 

ficar à deriva em face das incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses 

meramente patrimoniais de terceiros submersos em conflitos familiares. [...]. 

(BRASIL, 2010, p. 01-03). Grifei.  

  

A jurisprudência retro ilustra muito bem como foi o caminho trilhado pelos tribunais no 

reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva, tendo em vista que, do entendimento prolatado 

pelo STJ, é possível perceber que o ministros reconheceram, de maneira clara e inequívoca que 

o afeto, atrelado à posse do estado de filho, ainda que nos casos de adoção à brasileira, é capaz 

de gerar um parentesco de primeiro grau em linha reta.  

Contudo, conforme se depreende, o reconhecimento se deu, num primeiro momento, 

não para regulamentar uma situação fática e, consequentemente, reconhecer direitos ao filho 

socioafetivo, mas para, precipuamente, evitar que direitos já reconhecidos por meio de uma 

certidão de nascimento e, frise-se, intrínsecos à dignidade da pessoa humana, como o direito à 

identidade e à personalidade – os quais foram gerados em razão do vínculo afetivo e da 

convivência com mãe registral- fossem, mediante simples pronunciamento judicial, extintos22.  

Assim sendo, vislumbra-se que a parentalidade socioafetiva ganhou espaço nos 

tribunais, a princípio, através de requerimentos que visavam, justamente, o contrário, ou seja, a 

predominância da consanguinidade. É cediço, porém que, graças ao crescente número de 

decisões favoráveis à socioafetividade, houve uma judicialização positiva, ou melhor, 

intencional da filiação socioafetiva, dado que as demandas passaram a objetivar o 

reconhecimento jurídico de um parentesco consolidado, tão somente, no mundo fático, isto é, 

sem qualquer averbação precedente à sentença23.  

                                                 
22 Ratificando, menciona-se o seguinte entendimento prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

ainda no ano de 2007: Quem registra filho de sua companheira como sendo seu leva a efeito a chamada „adoção à 

brasileira ‟, que, ao fim e ao cabo, se caracteriza como ato de reconhecimento de paternidade, de cunho irrevogável. 

Filho não é um objeto descartável, que se assume quando convém e se dispensa quando aquela relação de 

paternidade-filiação passa a ser inconveniente. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª Câm. Cív. 

Apelação Cível 70021881248. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. J. 19 dez. 2007 apud CHAVES; 

ROSENVALD, 2015, p. 594). Grifei.  
23 Como exemplo, cita-se o entendimento prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no ano de 

2010, vide: Apelação cível. Ação declaratória. Maternidade socioafetiva. Prevalência sobre a biológica. 

Reconhecimento. Recurso não provido. 1. O art.  1.593 do Código Civil de 2002 dispõe que o parentesco é natural 

ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Assim, há reconhecimento legal de outras espécies 

de parentesco civil, além da adoção, tais como a paternidade socioafetiva. 2. A parentalidade socioafetiva envolve 

o aspecto sentimental criado entre parentes não biológicos, pelo ato de convivência, de vontade e de amor e 

prepondera em relação à biológica. 3. Comprovado o vínculo afetivo durante mais de trinta anos entre a tia já 

falecida e os sobrinhos órfãos, a maternidade socioafetiva deve ser reconhecida. 4. Apelação conhecida e não 

provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. 2ª Câm. Cív. 

Apelação Cível 1.0024.07.803827-0/001. Relator: Desembargador Caetano Levi Lopes. DJMG 09.07.2010 apud 

CASSETARI, 2017, p. 115).  
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Ademais, cabe mencionar dois pontos acerca dessas ações, o primeiro é que, ante à 

ausência de nominação do instrumento processual, se ação de investigação ou ação declaratória 

de paternidade/maternidade socioafetiva, e de previsão de atos próprios, as ações sofreram, de 

certo modo, uma mitigação em seu formalismo processual, a fim que houvesse a satisfação 

plena da tutela jurisdicional (COELHO; MARQUES, 2019, p. 122).  

Vale, por sinal, citar o entendimento proferido pelo STJ no Recurso Especial de nº 

1.189.663/RS:  

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE  
SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE.DEMONSTRAÇÃO.1. A paternidade ou 

maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e doutrinária recente, ainda não 

abraçada, expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se aplica, de forma 

analógica, no que forem pertinentes, as regras orientadoras da filiação biológica.2. A 

norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do ECA afasta as restrições à busca 

do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com a possibilidade de filiação 

socioafetiva, acaba por reorientar, de forma ampliativa, os restritivos comandos legais 

hoje existentes, para assegurar ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação 

sociafetivo, trânsito desimpedido de sua pretensão.3. Nessa senda, não se pode 

olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se encontre 

caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o direito 

subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio 

de ação de investigação de paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento 

forçado de vínculo biológico.4. Não demonstrada a chamada posse do estado de 

filho, torna-se inviável a pretensão. 5. Recurso não provido (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. T3. Recurso Especial: Resp. nº 1.189.663/RS (2010/0067046-09). 

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. 06 set. 2011. Dje 15 set. 2011 apud VENOSA, 

2017, p. 282). Grifei.  

  

A relatora, Ministra Nancy Andrighi (BRASIL, 2011, p. 08 e 11), consignou em seu 

voto, o qual foi acompanhado pelos demais ministros, que a socioafetividade, em que pese não 

seja expressamente reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, é capaz de gerar, assim 

como a consanguinidade, um vínculo de parentesco, logo, a filiação socioafetiva merece amparo 

e reconhecimento jurídico e, para tanto, devem ser utilizadas, no que couber, as normas tanto 

de direito material quanto processual referentes à filiação biológica  

Outrossim, como bem destaca o doutrinador Cassetari (2017, p. 53-54), a mitigação no 

formalismo processual se fez necessária, pois, além da inércia do Poder Legislativo no 

reconhecimento expresso da filiação socioafetiva, o Poder Judiciário, uma vez instado, não pode 

se abster do exercício da jurisdição, e, se o for o caso, deve exercê-lo à luz de método 

integrativo, com o fito de salvaguardar, por meio de uma sentença meritória, o direito 

fundamental crucial à dignidade da pessoa humana.  
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Já o segundo ponto que merece destaque é que estas ações, em que pese visem o 

reconhecimento de um parentesco já constituído, comumente são, assim como as que versavam 

sobre a adoção à brasileira, litigiosas, uma vez que as demandas costumeiramente são propostas 

após o término da afetividade (CHAVES; ROSELVALD, 2015, p. 594).  

E, por conseguinte, o pai/mãe socioafetivo considerando que o afeto, por motivo de 

somenos importância, findou, alega na peça defensiva a inexistência do vínculo familiar 

pleiteado pelo filho. O Poder Judiciário, entretanto, reforçou em suas decisões o entendimento 

de que a parentalidade socioafetiva é irrevogável, ainda que não tenha sido consignada em 

registro público, visto que o referido parentesco se constitui no efetivo desempenho da 

paternagem ou maternagem, ou seja, de um conjunto de atos voluntários (CJF, 2007, p. 753756).  

Outrossim, para Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez (CJF, 2007, p. 753-

756), qualquer entendimento contrário a este desconsiderará o próprio instituto da filiação 

socioafetiva, dado que o afeto, assim como a consanguinidade, é apenas um elemento gerador 

e, uma vez constituída a relação paterno-filial, diferentemente do que ocorre no relacionamento 

entre consortes, a sua subsistência não poderá ser condicionada à perene coexistência do afeto.  

Corrobora Chaves e Rosenvald (2015, p. 594) ao afirmarem que para que haja a 

regularização do estado de filiação socioafetiva, basta que o conjunto comprobatório acostado 

aos autos demonstre que o afeto, em algum momento, existiu e que, atrelado aos demais 

elementos, gerou o parentesco civil.   

De mais a mais, Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez (CJF, 2007, p. 753-

756) destaca, ainda, que considerar o parentesco oriundo da socioafetividade como algo 

transitório violará a dignidade do filho afetivo, pois ele perderá o direito à filiação que foi gerada 

por aquele que ocupou, por livre e espontânea vontade, o lugar de pai ou mãe em sua vida.  

E isto, sem dúvidas, acarretará severos prejuízos à saúde mental da criança, visto que 

suas necessidades afetivas, até pouco tempo, eram supridas por um pai que, de repente, tornou-

se um desconhecido e que, ante a ausência de vínculo consanguíneo, deseja abster-se de 

qualquer responsabilidade civil para com a criança (CJF, 2007, p. 753-756).  

Do exposto, depreende-se que a inércia legislativa não impossibilitou o reconhecimento 

da filiação socioafetiva, apenas o tornou mais vagaroso, uma vez que os juristas brasileiros 

introduziram-na no âmbito jurídico.  Outrossim, vislumbrou-se que o Poder Judiciário, em 

consonância aos arraigados entendimentos doutrinários, desempenhou um importante função 

para o direito à filiação, pois reconheceu que o afeto e a convivência, ainda que em casos de 

adoção à brasileira, são passíveis de gerar um parentesco de primeiro grau em linha reta. E, por 
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fim, inferiu-se que restou firmado o entendimento de que o referido parentesco não é transitório, 

ou seja, é indissolúvel, podendo, inclusive, ser reconhecido após o término da afetividade.                                                                                                                                                                                    

 

4.2 Recurso Extraordinário de n.º 898.60/SP (Reconhecimento da Multiparentalidade)  

  

Muito embora os doutrinadores e juristas fossem pacíficos em reconhecer que a 

socioafetividade é, assim como a consanguinidade, um vínculo de parentesco, a questão da 

multiparentalidade, isto é, o reconhecimento da coexistência de duas paternidades ou 

maternidades ainda restava controversa, visto que grande parte dos juristas ao se depararem 

com um notório conflito entre a verdade biológica e afetiva reconheceram uma em detrimento 

do outra ou mitigaram, de certo modo, a produção dos efeitos patrimoniais inerentes à filiação 

(TARTUCE, 2017, p. 268).  

Para Chaves e Roselvald (2015, p. 595-596) com o reconhecimento do parentesco 

socioafetivo haverá, automaticamente, o rompimento do laço consanguíneo24, ou seja, o genitor 

ou genitora não mais exercerá o poder familiar sobre a prole e esta, por sua vez, não poderá, 

regra geral25, pleitear alimentos, tampouco terá direito à eventual herança deixada pelo pai ou 

mãe biológicos, sob pena do direito à filiação, ainda que de modo diverso do que dispunha o 

Código Civil de 1916, fundar-se em um caráter patrimonialista.   

Já doutrinados como Tartuce (2017, p.268) e Cassetari (2017, p. 113) defendem que o 

reconhecimento de uma paternidade, seja socioafetiva ou biológica, não deve ser realizado em 

detrimento da outra, isto é, elas não devem apenas coexistirem, mas produzirem todos os efeitos 

inerentes ao direito de filiação, uma vez que a multiparentalidade já está enraizada nos próprios 

relacionamentos sociais26.  

A questão foi apaziguada somente em 2016, quando o Supremo Tribunal de Federal 

julgou, por maioria de votos, improcedente o Recurso Extraordinário de n.  898.060/SP, no qual 

o genitor, considerando que a filha biológica já possuía um notório e consolidado vínculo com 

                                                 
24 Para os autores o direito à identidade, contudo, deve ser assegurado ao filho, ou seja, o filho socioafetivo poderá, 

a qualquer momento, ajuizar uma ação de investigação de paternidade em busca de sua verdade biológica, os 

efeitos desta paternidade, porém, serão mitigados, isto é, a paternidade consanguínea será averbada no registro de 

nascimento do filho, sem prejuízo da socioafetiva já estabelecida, no entanto, somente nesta haverá efeitos 

patrimoniais.    
25 Segundo Chaves e Rosenvald (2017, p. 596-597), a única possibilidade do filho biológico postular em face do 

genitor ou genitora a fixação de encargo alimentar em prol de si é quando nem o pai, mãe ou avós socioafetivos, 

ante a insuficiência financeira, possam prestá-los.   
26 Corroborando o entendimento dos doutrinadores retro, ainda em 2013, no IX Congresso de Direito de Família 

realizado pelo IBDFAN foi reconhecido, através do Enunciado de n. 09 que a multiparentalidade gera efeitos 

jurídicos.  
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o pai registral, visava que a paternidade socioafetiva, ao menos no que toca aos efeitos 

patrimoniais, prevalecesse em relação à consanguínea.  

Vide, a propósito, a ementa do referido entendimento:  

  

 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 CASOSSEMELHANTES. [...]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 biológico quanto o afetivo. [...] 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).[...]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. [...]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. [...]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, 
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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 impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais”. (BRASIL, 2016, 

p. 01-05).  

  

O relator, Ministro Luiz Fux, consignou em seu voto que a legislação brasileira 

reconhece que o parentesco de primeiro grau em linha reta pode ser gerado a partir de diversos 

tipos de vínculos (art. 227, § 6º da CRFB/88 e art. 1.593 do CC/02) e, sendo assim, ante a 

possibilidade jurídica, isto é, a ausência de impedimento legal, uma eventual cumulação de 

vínculos, deve, igualmente, ser reconhecida (BRASIL, 2016, p. 14 e 16).   

Outrossim, para o relator o reconhecimento de uma paternidade em detrimento de outra 

é temerário, visto que, havendo o interesse do filho na concomitância das duas, violar-se-ia a 

dignidade da pessoa humana, uma vez obstaria o exercício de um direito corolário a este, o de 

busca à felicidade (art. 1º, III, da CRFB/88) (BRASIL, 2016, p. 17).  

Segundo Luiz Fux, a busca a felicidade, embora implícito no ordenamento jurídico, foi 

reconhecido em outros acórdãos do Supremo Tribunal Federal27 como o direito pelo qual a 

pessoa humana, visando satisfazer os anseios de sua individualidade, pode constituir, por 

exemplo, um modelo de família e/ou um parentesco ainda não contemplado pela legislação 

familiar, ao invés de se limitar às predeterminações legais (BRASIL, 2016, p. 09-12).   

Assim sendo, muito embora a legislação brasileira tenha restado omissa, com fulcro nos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca à felicidade, votou pelo 

reconhecimento da multiparentalidade. Ademais, no que toca à questão patrimonial, com 

fundamento no princípio da paternidade responsável (art. 227, §7º, da CRFB/88), alegou que, 

havendo a coexistência de dois parentescos, ambos devem, igualmente, produzir todos os 

efeitos jurídicos inerentes à parentalidade (BRASIL, 2016, p. 18-19).   

Por fim, o ministro negou provimento ao recurso e propôs a fixação de tese com 

repercussão geral. Na esteira do entendimento prolatado pelo relator, votaram pela 

improcedência do recurso os ministros Celso de Mello, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco 

Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Dias Toffoli (STF, 2016).  

O ministro Celso de Mello, com fulcro no princípios do direito fundamental da busca a 

felicidade e da paternidade responsável, reconheceu a possibilidade coexistência de dois 

                                                 
27 Citou-se como exemplo o aresto prolatado no RE 477.554-AgR, no qual o Supremo Tribunal Federal, com fulcro 

no princípio constitucional da busca à felicidade, reconheceu como entidade familiar as uniões estáveis de pessoas 

do mesmo sexo (BRASIL, 2016, p. 12).  
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vínculos paternos. Na mesma toada, a presidente do STF à época, ministra Cármen Lúcia, 

corroborou ao consignar em seu voto que o amor não pode ser imposto na relação paterno-filial, 

contudo, os encargos a ela decorrentes sim, ou seja, havendo o reconhecimento de dois vínculos 

de parentesco, ambos devem produzir todos os efeitos jurídicos devidos. De maneira similar, o 

ministro Dias Toffoli destacou que o genitor, em razão do próprio vínculo de parentesco, possui 

obrigações que lhe são inerentes, isto é, ainda que, por exemplo, quem detenha a guarda fática 

da prole seja o pai socioafetivo, o biológico terá o dever de prestar alimentos (STF, 2016).  

O ministro Gilmar Mendes, do mesmo modo, acolheu o voto do relator e, além disso, 

apontou que a tese do recorrente estava dotada de um “cinismo manifesto” (STF, 2016), visto 

que o advogado sustentou na Tribuna que o reconhecimento de que a paternidade socioafetiva 

sobrepõe-se à biológica não importaria em uma escusa da reponsabilidade paterna do genitor, 

mas obstaria um pai/filho de pleitear ou não reconhecimento de vínculo de parentesco biológico 

em razão, tão somente, dos possíveis efeitos patrimoniais.  

Já o ministro Marco Aurélio aduziu em seu voto que a busca pela verdade biológica é 

um direito natural, logo, restando constatado o parentesco, o filho possui o direito de alteração 

da certidão de nascimento. Por fim e, acompanhando o voto do relator, os ministros Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber consignaram, respectivamente, que, havendo multiparentalidade, 

ambos os vínculos devem ser reconhecidos e que estes, igualmente, devem produzir todos os 

efeitos jurídicos (STF, 2016).  

Os ministros Edson Fachin e Teori Zavascki, por sua vez, divergiram do relator. Para 

este, é possível a coexistência de dois vínculos de parentesco, contudo, o reconhecimento de 

eventual multiparentalidade deve ser realizado a partir das peculiaridades de cada caso concreto. 

Ademais, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, visto que, segundo o 

ministro, o liame sanguíneo, por si só, era incapaz de gerar uma verdadeira relação paterno 

filial, motivo pelo qual a paternidade socioafetiva, no que toca às consequências jurídicas, 

deveria prevalecer (STF, 2016).  

De maneira análoga, o ministro Fachin ponderou que os termos genitor e pai são 

distintos, visto que este é muito mais amplo que aquele. Sendo assim, o vínculo consanguíneo 

deve ser reconhecido, contudo, a produção de todos os efeitos intrínsecos ao parentesco de 

primeiro grau está condicionada à inexistência de uma paternidade socioafetiva já consolidada 

e precedente ao pleito de investigação da parentalidade biológica (STF, 2016).   
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Ao final, por 08 (oito) votos a 02 (dois), o STF negou provimento ao recurso 

extraordinário28. A seguir, no dia subsequente ao julgamento do recurso, o plenário, por maioria 

de votos29, fixou a tese de repercussão geral de n.º 622, proposta pelo relator e ministro LuixFux, 

a qual dispõe que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede 

o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas 

as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais” (BRASIL, 2016, p.19).  

A fixação da tese retro, importou em um grande avanço para o direito de família, uma 

vez que, a partir de então, o reconhecimento da multiparentalidade, já incorporada nos 

relacionamentos familiares, - cita-se como exemplo a coexistência pacífica da filiação biológica 

e da oriunda do padrastio/madrastio-, havendo interesse do filho, passou a ser a regra.   

Ademais, como bem destaca o doutrinador Tartuce (2017, p. 268), embora os Tribunais 

assegurassem o direito à identidade ao reconhecerem a coexistência de um parentesco biológico 

e um afetivo, violavam, ao limitar à produção de efeitos de uma, em detrimento da outra, a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que, com o reconhecimento de um vínculo, não há 

motivos plausíveis para que não haja, automaticamente, a incidência de todos os direitos e 

deveres inerentes a ele.  

Infere-se, por fim, que a inércia do Poder Legislativo não atravancou, novamente, o 

avanço no campo do direito à filiação, uma vez que o Poder Judiciário, mediante o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de votos, prolatou entendimento favorável à multiparentalidade. 

Outrossim, fixou, por meio de tese de repercussão geral, que a coexistência de dois vínculos de 

parentesco deve ser plena, isto é, em todos os seus pormenores, sob pena de violar direitos 

fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e da busca à felicidade.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
28 O ministro Luiz Roberto Barroso não participou do julgamento, visto que estava participando de um encontro 

de juízes de Supremas Cortes, nos Estados Unidos.  
29 Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli contrapuseram-se, parcialmente, à redação proposta pelo relator.  
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5 RECONHECIMENTO  DA  FILIAÇÃO  SOCIOAFETIVA  NA  VIA  

EXTRAJUDICIAL   

  

Houve, como visto, uma indiscutível valorização do parentesco socioafetivo no meio 

social, o qual foi reconhecido através dos reiterados pronunciamentos judiciais e arraigados 

entendimentos doutrinários favoráveis à filiação sob comento (CALDERON; TOAZA,2019, p. 

05), contudo, persistia, em razão da inércia legislativa federal, uma hierarquização, no que toca 

ao reconhecimento voluntário, entre a filiação biológica e a afetiva, já que esta era restrita à via 

judicial.  

À vista disso, Jônes Figueiredo Alves, Corregedor-Geral de Justiça à época, por meio 

do Provimento de n.º 009/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, 

inovou ao instituir a possibilidade de reconhecimento extrajudicial voluntário da filiação 

socioafetiva em sua circunscrição territorial (CASSETARI, 2017, p. 59).  

O referido provimento permitiu a regularização do estado de filiação mediante 

apresentação de documentos oficiais com foto e certidão de nascimento da criança perante o 

oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais em que o nascimento do filho 

socioafetivo foi lavrado.  

Depois de acurada análise da documentação apresentada, o oficial procedia a coleta, em 

termo próprio, das qualificações e assinaturas dos interessados, isto é, do requerente e do filho 

socioafetivo e, caso fosse menor, da genitora deste, do qual, assim como dos documentos 

apresentados, era arquivada uma cópia.  

No que toca à anuência ao requerimento, o provimento dispõe que ela somente poderia 

ser feita por escrito, perante o oficial de registro civil e pelo próprio filho, se maior e capaz, ou 

pela sua representante legal. Havendo eventual impossibilidade deste ou daquela exararem, 

inequivocamente, a manifestação de vontade necessária, o requerimento era submetido à 

apreciação do magistrado competente.   

E, do mesmo modo, em caso de suspeita de fraude, falsidade ou má-fé, o requerimento 

e as razões aduzidas, por escrito, que ensejaram hesitação e, por conseguinte, impediram o 

oficial de registro de civil de lavrar o ato, eram remetidos à apreciação do juízo competente.   

Por outro lado, havendo o requerimento voluntário e a anuência imprescindível à 

realização do ato à luz do referido provimento, o registro da paternidade era realizado 

exclusivamente na via extrajudicial, isto é, sem prévio parecer ministerial ou sentença judicial.  

Na esteira do referido provimento, advieram, ainda em 2013, os Provimentos de 

números 15/2013 e 21/2013 da Corregedorias Gerais de Justiça do Estado do Ceará e do Estado 
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do Maranhão, respectivamente. No ano seguinte, foi a vez das Corregedorias Gerais de Justiça 

do Estado de Santa Catarina e do Estado do Amazonas autorizarem, por meio dos Provimentos 

de números 11/2014 e 234/2014, nessa ordem, o reconhecimento da filiação socioafetiva em 

cartório de registro civil de Pessoas Naturais (CASSETARI, 2017, p. 60).  

Ocorre que, apesar do referido avanço que os provimentos trouxeram para o direito à 

filiação, é mister citar que, ao mesmo tempo, a questão, em se tratando de âmbito nacional, 

ficou destoada, uma vez que que cada Estado-Membro normatizou a matéria sob o mesmo 

fundamento, mas com procedimentos diversificados. Outrossim, enquanto o reconhecimento 

extrajudicial já era permitido no Estado de Pernambuco desde 2013, por exemplo, outros entes 

federativos, como o Distrito Federal, ainda restringiam-no à via judicial (CALDERON; 

TOAZA, 2019, p. 03).  

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAN), por conseguinte, formulou em  

2015 o pedido de providência de n. 0002653-77.2015.2.00.0000 em desfavor do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), a fim de que o referido normatizasse a matéria e, dessa maneira, o 

procedimento de reconhecimento extrajudicial de filiação socioafetiva fosse padronizado em 

todo o território nacional.   

O CNJ, por sua vez, determinou a expedição de ofício às Corregedorias Gerais dos 

Estados e do Distrito Federal e Territórios e à Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

(ANOREG/BR) para que se manifestassem acerca da petitória do IBFAN, bem como 

apresentassem sugestões para a normatização do procedimento.  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, instado a se manifestar, aduziu 

não ter regulamentado a matéria, contudo, não se opunha a eventual normatização do 

procedimento pelo CNJ. Não obstante, encartou à manifestação o parecer da Associação dos 

Notários e Registradores do Distrito Federal (ANOREG/DF) que, por sua vez, refutava que o 

reconhecimento de paternidade socioafetiva pudesse ser realizado perante oficias de cartórios 

de registros civil de pessoas naturais.  

O Tribunal de Justiça de Sergipe, por exemplo, informou que o procedimento já era 

regulamento em sua circunscrição, autorizava-se, inclusive, o reconhecimento post mortem 

através de escritura pública e, neste caso, era desnecessária a anuência do filho socioafetivo e, 

se menor, da genitora.  

Para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, no caso de criança 

menores de dois anos de idade o reconhecimento do referido parentesco deveria adotar o mesmo 

procedimento de adoção previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Outros Entes da Federação asseveraram que as Corregedorias Gerais já estavam já 

estavam analisando a possibilidade de autorização do reconhecimento de filiação na via 

extrajudicial, outros, porém, sob a alegação de ausência de lei e de ameaça à segurança jurídica, 

rechaçaram veemente a possibilidade de reconhecimento na via extrajudicial.  

E no ínterim do pedido de providências sob comento alguns Estados-Membros, como 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul regulamentaram o procedimento em suas 

circunscrições territoriais, através, respectivamente, dos Provimentos de n. 13/2016 e 149/2017 

de suas Corregedorias Gerais de Justiça.  

Finalmente, no ano de 2017, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio de 

Noronha, acolheu ao requerimento do IBFAN, com fulcro, dentre outros, no artigo 3º, inciso 

XI, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe acerca da 

competência do Corregedor Nacional em editar, com o fim de aperfeiçoar os serviços auxiliares 

do Poder Judiciário, provimentos, reconheceu a necessidade de padronização do procedimento.  

Sobreveio, então, em 14 de novembro de 2017, o Provimento de n.º 63, do Conselho 

Nacional de Justiça, no qual o Corregedor Nacional de Justiça, considerando os princípios 

constitucionais do melhor interesse da criança, a igualdade de direito entre irmãos e os já 

consolidados entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acerca do tema, destinou uma seção 

para tratar tão somente da paternidade socioafetiva.  

Na referida, além de restar autorizado, em todo território nacional, o reconhecimento 

voluntário da filiação socioafetiva na via extrajudicial, foi fixado o procedimento que os 

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, por meio de seus oficiais, devem adotar.  

Outrossim, o procedimento, apesar de ser muito similar aos que eram regulamentados 

pelos Estados-Membros, trouxe três importantes inovações, senão vejamos. A primeira refere-

se ao consentimento do filho a ser reconhecido, pois as Corregedorias Gerais de Justiça que 

regulamentaram o provimento exigiam a anuência, tão somente, dos filhos maiores.  

Corroborando, cita-se o Provimento de nº 009/13, da CGJ/PE – primeiro provimento a 

regulamentar o reconhecimento jurídico da filiação na via extrajudicial:  

  

Artigo 2º - O interessado poderá reconhecer a paternidade socioafetiva de filho, 

perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, mediante a apresentação de 

documento de identificação com foto, certidão de nascimento do filho, em original ou 

cópia.                        
[...]                                                                                                                                                           
§4º - Caso o filho a ser reconhecido seja maior, o reconhecimento dependerá da 

anuência escrita do mesmo, perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

(PERNAMBUCO, 2013). Grifei.  

  

No mesmo sentido, o Provimento de nº 149/2017, da CGJ/MS, vide:  
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Artigo 2º O interessado poderá reconhecer a paternidade socioafetiva de filho perante 

o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, mediante a apresentação de 

documento de identificação com foto, certidão de nascimento do filho, em original ou 

cópia.                        
[...]                                                                                                                                                           
§ 4º. Sendo maior o filho a ser reconhecido, o reconhecimento dependerá de sua 

anuência escrita, a ser prestada perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais. (MATO GROSSO DO SUL, 2017).  

  

A Corregedoria Nacional de Justiça, por outro lado, passou a exigir também a 

aquiescência dos filhos menores de idade, desde que com mais de doze anos de vida, na 

regularização do estado de filiação, veja:   

  

Art. 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será 

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

daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de 

identificação com foto do requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em 

original e cópia, sem constar do traslado menção à origem da filiação.                        
[....]                                                                                                                                                          
§ 4º Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da paternidade ou 

maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento (BRASIL, 2017). Grifei.  

  

A escolha do Corregedor Nacional de Justiça foi acertada, haja vista que, ainda que uma 

criança com doze anos de idade não seja dotada de capacidade civil plena, é intuitivo que o 

filho, a partir dessa idade, já seja capaz exarar, perante o Oficial de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, o desejo de que o nome do pai/mãe socioafetetivo conste em sua certidão de 

nascimento.   

Outrossim, cabe salientar que o referido requisito está em consonância ao que dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990) acerca da necessidade de 

consentimento do adotando maior de doze anos. Oportuno, portanto, citar o dispositivo dessa 

lei que trata dessa anuência:  

  

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do  
adotando.                                                                                                                                                

[...]                                                                                                                                                          

§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também 
necessário o seu consentimento (BRASIL, 1990).  

  

A segunda inovação, que diz respeito à exigência de anuência tanto do pai quanto da 

mãe registral, em se tratando de filhos menores, está intrinsecamente ligada à terceira que, por 

sua vez, versa sobre a multiparentalidade. No que tange à essas duas novidades trazidas pelo 

Provimento n.º 63/17 do CNJ, propício esclarecer que as Corregedorias Gerais de Justiça, 

exigiam apenas o consentimento materno, porque visavam, meramente, viabilizar, de maneira 
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mais simples e célere, a regularização do estado de filiação daqueles que não tinham a 

paternidade estabelecida no registro civil de nascimento.  

Ratificando, apresenta-se, a título de exemplo, o “considerando” estabelecido pela 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em seu respectivo provimento:  

  

Considerando a existência de um grande número de crianças e adultos sem paternidade 

registral estabelecida, embora tenham relação de paternidade socioafetiva já 

consolidada (MATO GROSSO DO SUL, 2017).  

  

De mais a mais, cita-se o dispositivo que versa acerca da necessidade de aquiescência 

materna no reconhecimento na via extrajudicial:  

  

Artigo 2º [...]  
§ 3º Constarão do termo, além da qualificação completa do requerente, os dados da 

genitora e do filho, devendo o Oficial colher a assinatura da genitora do filho a ser 

reconhecido, ou de pessoa capaz autorizada por meio de procuração pública ou 

particular com firma reconhecida, com poderes especiais e expressos, caso o mesmo 

seja menor. (MATO GROSSO DO SUL, 2017).  

  

Esse provimento estadual, embora já tivesse sido elaborado após o reconhecimento 

jurídico, pelo STF, da multiparentalidade, dispunha somente sobre a possibilidade de 

coexistência de vínculos socioafetivo e consanguíneo se este fosse reconhecido após a 

regularização daquele, vide:  

  

Artigo 7º O reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva não obstaculiza a 
posterior discussão judicial sobre a paternidade biológica ou, meramente, a origem 

genética.   
Parágrafo único. O reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva não 

impede que o filho reconhecido venha a ter em seus documentos de identificação o 

registro do pai biológico, sem que se estabeleça hierarquia entre esta filiação e a 

socioafetiva (multiparentalidade – tese de repercussão geral admitida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 898.060SP). (MATO GROSSO DO 

SUL, 2017).  

 

Vislumbra-se, destarte, que o Estado de Mato Grosso do Sul, assim como os demais 

Estados-Membros 30 , não autorizou o reconhecimento de multiparentalidade em via 

extrajudicial. O CNJ, de outro modo, além de autorizar a regularização do estado de filiação 

socioafetiva das pessoas que não possuem a paternidade estabelecida na certidão de nascimento, 

                                                 
30 Corroborando, cita-se, respectivamente, os dispositivos dos Provimentos elaborados pelas Corregedorias Gerais 

de Justiça dos Estados de Pernambuco e Santa Catarina:   

Artigo 7º - O reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva não obstaculiza a discussão judicial sobre a 

verdade biológica (PERNAMBUCO, 2013).   

Artigo 7º - O reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva não obstaculiza a discussão judicial sobre a 
paternidade biológica, ou, meramente, a origem genética (SANTA CATARINA,2014).  
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objetivava possibilitar o reconhecimento, na via extrajudicial, de eventual multiparentalidade 

constituída pelo filho e, para tanto, dispôs em seu artigo art. 1431 que:  

  

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 de duas mães no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento. (BRASIL, 2017).  

  

Desse dispositivo, extrai-se, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça, em 

consonância à tese de repercussão geral de n.º 622 do Supremo Tribunal Federal, ao autorizar 

o reconhecimento de um parentesco socioafetivo na via extrajudicial, não obstante o estado de 

filiação biológico tenha sido regularizado antes, trouxe mais uma novidade para esse 

procedimento.  

Com efeito, considerando que, a partir de então, restou permitida a regularização de 

multiparentalidade perante o Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais, fez-se necessária a 

exigência de anuência tanto do pai quanto da mãe registral, veja:  

  

Art. 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será 

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

daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de 

identificação com foto do requerente 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 requerente, os dados do campo FILIAÇÃO e 

do filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai 

e da mãe do reconhecido, caso este seja menor.[...]§ 5º A coleta da anuência tanto 

do pai quanto da mãe e do filho maior de doze anos deverá ser feita pessoalmente 

perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado 

(BRASIL, 2017).  

  

Isto posto, denota-se que o Provimento de n.º 63 do CNJ importou em um significativo 

avanço para o Direito de Família, uma vez que instituiu, em âmbito nacional, o procedimento 

de reconhecimento da voluntário de um parentesco socioafetivo na via extrajudicial. Ademais, 

esse procedimento, embora seja muito similar aos que foram estabelecidos pelas Corregedorias 

Gerais de Justiça trouxe três novidades, como visto, a exigência de anuência do filho maior de 

                                                 
31  Cabe acentuar que o termo unilateral previsto nesse dispositivo foi explicado em 2018, no pedido de 

providencias nº 0003325-80.2018.2.00.0000, ante a dúvida existente entre os doutrinadores acerca da sua extensão. 

Segundo o Corregedor Nacional de Justiça esse reconhecimento é unilateral, porque o filho poderá ter apenas uma 

maternidade ou paternidade socioafetivida reconhecida perante o oficial de registro civil de pessoas naturais 

(CALDERON; TOAZZA, 2019, p. 21-22). Desse modo, caso haja a constituição de um novo parentesco 

socioafetivo ele deverá ser reconhecido na via judicial. Outrossim, a questão, embora já prevista no caput do art. 

14 do provimento n.º 63/17 do CNJ, foi, ainda mais, esclarecida em seus §§ 1º e 2º, os quais foram incluídos com 

o Provimento n.º 83/19 do CNJ.   
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doze anos, o consentimento tanto do pai quanto da mãe registral e, por fim, a possibilidade de 

reconhecimento de multiparentalidade.  

Em que pese o notório avanço conferido por esse provimento, foram ajuizados, por 

intermédios dos autos de n.º 0006194-84.2016.2.00.0000 e n.º 0001711.40.2018.2.00.0000, 

dois novos pedidos de providências ao CNJ, os quais visavam, sobretudo, revoga-lo sob as 

alegações de que, respectivamente, é competência da União legislar sobre Direito Civil e que 

somente haveria, de fato, observância aos princípios do melhor interesse e da proteção integral 

da criança e do adolescente se o reconhecimento jurídico de um parentesco socioafetivo 

retornasse à via judicial.  

Em decorrência disso, o CNJ, por meio do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro 

Humberto Martins, editou o Provimento n.º 83, de 14 de agosto de 2019, o qual alterou o 

procedimento de reconhecimento voluntário na via extrajudicial da filiação socioafetiva. Dentre 

as principais novidades trazidas, cita-se a restrição do procedimento aos maiores de doze anos 

de idade, a necessidade de comprovação, de maneira inequívoca, do vínculo afetivo entre os 

requerentes e a emissão de parecer favorável pelo representante do Ministério Público Estadual.  

Como visto, desde o primeiro provimento emitido por uma Corregedoria Geral de 

Justiça até ao Provimento de n.º 63/17 do CNJ, todos os filhos socioafetivos, 

independentemente da idade, poderiam ser reconhecidos perante Oficial do Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais, a única diferença daquele para este estava na necessidade de 

consentimento do filho com doze anos de idade.   

Já o Provimento n.º 83/19 do CNJ, embora tenha mantido a necessidade de anuência do 

filho socioafetivo, limitou o reconhecimento na via extrajudicial aos maiores de doze anos de 

idade, veja:  

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. (BRASIL, 2019).  

  

Essa restrição de idade se fez necessária, pois parte da doutrina entende que em se 

tratando de criança com até 06 (anos) de idade o reconhecimento deve realizado mediante ação 

judicial, caso contrário, corre-se o risco de pessoas reconhecerem-na como se sua fosse, não em 

razão do vínculo socioafetivo já consolidado, mas como uma nova forma de “adoção à 

brasileira” (CALDERON, 2019, p. 04-05).  

Depreende-se, por conseguinte, que o Conselho Nacional de Justiça, por precaução, 

resolveu restringir à via judicial o reconhecimento de filiação socioafetiva de todas as crianças 

menores de 12 (doze) anos de idade.  
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O outro requisito trazido pelo Provimento nº 83/19, diz respeito à necessidade de 

comprovação, de maneira clara e estreme de dúvidas, do vínculo de parentesco e, para isso, 

incluiu o art. 10-A ao Provimento, o qual dispõe que:  

  

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. 

(BRASIL, 2019).  

  

Esse dispositivo, ao dispor que o parentesco deve ser estável e que ele deve ser 

comprovado por meio de documentos, como inscrição do filho em plano de saúde, visa, tão 

somente, condicionar o reconhecimento da filiação socioafetiva na via extrajudicial à 

comprovação da chamada posse do estado de filho.  

O Corregedor Nacional de Justiça, sem dúvidas, acertou, mais uma vez, com essa 

alteração no procedimento, haja vista que os reconhecimentos antes, basicamente, eram 

realizados a partir do requerimento por escrito do interessado perante Oficial de Registro Civil 

de Pessoas Naturais, do análise acurada dos documentos pessoais, do colhimento da assinatura 

de todos os envolvidos e anuência dos pais registrais e do filho, se maior de doze anos, ou seja, 

não se comprovava, de fato, e como ocorre na via judicial, a existência do elo afetivo que, como 

já abordado, depende da presença da tractatus, nominatio e reputatio.  

E, por fim, para regulamentar a participação do Ministério Público Estadual no 

procedimento, o Provimento de n.º 83/19 incluiu o parágrafo 9º no art. 11, o qual dispõe que:  

  

Art. 11 [...]  
§9º Atendidos os requisitos 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 

registrador após o parecer favorável do Ministério Público.   
II - Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá o registro da 

paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, 

arquivando-se o expediente.  
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III – Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo 

competente para dirimi-la. (BRASIL, 2019).  

  

Essa alteração, assim como as anteriores, foi acertada, dado que o Ministério Público 

tem a notória e inquestionável incumbência de salvaguardar os direitos e interesses de crianças 

e adolescentes (CALDERÓN, 2019, p. 10), a qual era obstada ante o silêncio da redação anterior 

que restringia a análise de eventuais dúvidas, apenas, ao magistrado competente.  

Ante todo o exposto, denota-se que os Provimentos de n.º 63/17, com as alterações 

trazidas pelo Provimento de n.º 83/19, ambos do Conselho Nacional de Justiça, contribuiu e 

muito para o direito à filiação, tendo em vista que, de certo modo, suprimiu a hierarquia que, 

muito embora destoada do princípio constitucional da igualdade de filiação, persistia entre os 

filhos biológicos e socioafetivos, em se tratando do reconhecimento voluntário. Ademais, 

autorizou a regularização, na via extrajudicial, de eventual multiparentalidade constituída, ainda 

que após o reconhecimento do parentesco biológico.  

De mais a mais, vislumbrou-se que a limitação de idade do procedimento ao maiores de 

12 (doze) anos de idade, a exigência de comprovação da posse do estado de filho, bem como 

de participação do Ministério Público Estadual foram essenciais para que o reconhecimento 

jurídico de vínculo de parentesco seja realizado com a celeridade inerente aos atos 

extrajudiciais, mas com a proteção necessária aos direitos fundamentais daqueles que compõem 

uma relação paterno/materno-filial.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A filiação socioafetiva já está, há tempos, consolidada no mundo fático, contudo, o 

Poder Legislativo restou silente, tanto no reconhecimento expresso, quanto na regulamentação 

desse parentesco. Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo geral averiguar como 

realizado o reconhecimento jurídico desse tipo de filiação na República Federativa do Brasil.  

E para tanto, foram estipulados quatro objetivos específicos, quais sejam, conceituar a 

filiação socioafetiva, identificar como se deu o reconhecimento jurídico, ainda que mediante 

disposições implícitas, em âmbito legislativo, analisar o entendimento jurisprudencial, 

mormente os Recursos Especiais de n.º 1.189.663/RS e de n.º 1.000.356/SP e o Recurso 

Extraordinário de 898.060/SP e, por fim, averiguar a possibilidade de regularização do estado 

de filiação extrajudicialmente  

Para tais desideratos, adotou-se como metodologia de pesquisa a de revisão bibliográfica 

e de análise de documentos, nas quais, através leitura seletiva, foram analisadas doutrinas 

relativas ao Direito de Família, especialmente no que tange ao direito de filiação, artigos 

científicos e dissertações de mestrados, a legislação brasileira e projetos de leis propostos tanto 

na Câmara de Deputados, quanto no Senado Federal.  

Outrossim, foram abordados os Recursos Especiais de n.º 1.000.356/SP e de n.º 

1.189.663/RS, bem como o Recurso Extraordinário de n.º 898.060/SP e a tese de repercussão 

geral de n.º 622. De mais a mais, restaram analisados os Provimentos das Corregedorias Gerais 

de Justiça, notadamente os de n.º 009/13 da CGJ/PE e 149/17 da CGJ/MS, e, por fim, os 

Provimentos de n.º 63/17 e 83/19, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça.  

Superado o ponto, tem-se que o objetivo geral foi atingido ao longo do trabalho, uma 

vez que no primeiro capítulo foi definida a filiação socioafetiva como um parentesco de 

primeiro grau em linha reta que se origina de um vínculo afetivo e consolida-se através da 

convivência e do efetivo desempenho da paternagem/maternagem.  

Além disso, identificou-se que essa parentalidade, por estar intrinsecamente ligada à 

direitos fundamentais, como o próprio direito à identidade e à felicidade, possui repercussão 

tanto na esfera social, quanto jurídica, logo, as relações paterno/materno-filiais advindas de um 

vínculo socioafetivo merecem reconhecimento jurídico, ainda que por meio de interpretação 

analógica.  

Já no segundo capítulo foi constatado que o ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Código Civil de 

2002, embora não tenham, de maneira expressa, reconhecido, tampouco regulamentado o 
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parentesco socioafetivo, contribuíram e muito para que a doutrina e jurisprudência 

introduzissem-no em âmbito jurídico.  

Dado que a CRFB/88, ao instituir o princípio da dignidade da pessoa humana, realocou 

o ser humano na ordem jurídica e alterou o modo de interpretação da legislação familiar, as 

quais passaram a ser aplicadas com o intuito de, sobretudo, assegurar a inviolabilidade, em 

todos os seus pormenores, da pessoa física.  

Ademais, vislumbrou-se que a Carta Magna, com instituição dos princípios da 

afetividade e da multiparentalidade, reconheceu que os filhos, independentemente do tipo de 

vínculo, são iguais e que o ser humano, com o intuito de atender aos anseios de sua 

individualidade, pode possuir mais de um tipo de parentalidade, como uma biológica e uma 

afetiva.   

Quanto ao Código Civil de 2002, percebeu-se que ele, além de conferir maior abertura 

à afetividade ao dispor que o parentesco pode, além da natural ou civil, ter outra origem, 

subsidiou à doutrina e à jurisprudência a criarem o instituto da posse do estado de filho e, por 

conseguinte, viabilizarem a regularização do parentesco alegado, em razão da comprovação de 

maneira clara e inequívoca da presença da tractatus, nominatio e reputatio.  

Demonstrou-se, ainda, que o Poder Legislativo não restou, de todo modo, inerte, uma 

vez que foram localizados projetos de leis, tanto na Câmara de Deputados, quanto no Senado 

Federal, versando sobre a filiação socioafetiva, seja para reconhecê-la e regulamentá-la ou, até 

mesmo, para impedir, em razão da posse do estado de filho, a desconstituição de um parentesco 

já consignado em registro civil de nascimento.  

No terceiro capítulo, verificou-se que, embora as disposições implícitas legais, o 

reconhecimento jurídico, de fato, do parentesco socioafetivo foi realizado através dos 

entendimentos jurisprudenciais, pois a doutrina e a legislação apenas forneceram elementos que 

auxiliaram o Poder Judiciário no reconhecimento e regularização, por meio de sentença 

meritória, do estado de filiação socioafetiva.  

Além disso, restou demonstrado, com respaldo no Recurso Especial de n.º 1.000.356/SP, 

que o Poder Judiciário, em consonância ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o 

intuito de resguardar direitos fundamentais já materializados no registro civil de nascimento, 

como o direito à identidade, reconheceu que o afeto e a convivência são capazes de gerar um 

parentesco de primeiro grau em linha e que, portanto, as ações que visavam desconstituir uma 

adoção à brasileira mereciam ser improvidas.  

De mais a mais, constatou-se que, na esteira dos entendimentos favoráveis à filiação 

socioafetiva, foram ajuizadas ações com o desiderato de regulamentar um parentesco 
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consolidado, tão somente, mundo fático, isto é, sem qualquer averbação anterior à ação judicial. 

À vista disso e da ausência de regulamentação do instrumento e atos processuais próprios, 

vislumbrou-se, com base no Recurso Especial de n.º 1.189.663/RS, que houve uma mitigação 

no formalismo processual, com o fim de, ainda que através métodos integrativos, reconhecer 

parentalalidades socioafetivas e, por consequência, salvaguardados os direitos fundamentais 

dos membros desse tipo de relação paterno/materno-filial.  

Ao fim desse capítulo, notou-se, ainda, que o Poder Judiciário, por meio do Recurso 

Extraordinário de n.º 898.060/SP e da tese de repercussão geral de n.º 622, pôs fim à divergência 

doutrinária e de instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o ser 

humano pode possuir uma multiparentalidade e que, caso haja, ambos os vínculos devem, 

igualmente, produzir todos os efeitos jurídicos inerentes ao parentesco, sob pena de violar 

direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e da busca à felicidade.  

E, finalmente, no quarto capítulo, restou demonstrado que na República Federativa do 

Brasil, além da via judicial, é possível, desde o ano de 2013, em alguns Estados-Membros, 

regulamentar um parentesco socioafetivo na via extrajudicial, ou seja, perante Oficiais de 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.   

Percebeu-se, ademais, que o procedimento de reconhecimento voluntário na via 

extrajudicial foi autorizado, em âmbito nacional, somente no ano de 2017, quando a 

Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento de n.º 63. Outrossim, foram tecidos 

comentários acerca das novidades trazidas por este em relação aos provimentos estaduais, 

notadamente aos de n.º 009/13 da CGJ/PE e 149/17 da CGJ/MS.  

Abordou-se, ainda, as principais alterações trazidas pelo Provimento de n.º 83/19 ao 

procedimento de reconhecimento na via extrajudicial, quais sejam, a restrição aos maiores de 

doze anos de idade, a necessidade de comprovação da posse do estado de filho e a 

imprescindibilidade do parecer favorável do Ministério Público Estadual.  

Ante todo exposto, pode-se seguramente afirmar que a República Federativa do Brasil 

realizou, desde a promulgação da CRFB/88, mediante disposições implícitas, o reconhecimento 

de que a socioafetividade, assim como o vínculo biológico, é capaz de gerar um parentesco de 

primeiro grau em linha reta. Outrossim, que as disposições legais subsidiaram à doutrina e à 

jurisprudência no reconhecimento jurídico de parentescos constituídos, apenas, no mundo 

fático, bem como na coexistência deles e de um biológico. E, por fim, que além da via judicial, 

restou autorizada, desde o ano de 2017, em todo o território nacional a possibilidade de 

regularização desse tipo de filiação na via extrajudicial.  
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