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RESUMO
A multiparentalidade é a possibilidade do reconhecimento de mais de uma parentalidade, ou 
seja, da filiação biológica e afetiva concomitantemente. O presente trabalho buscará analisar 
decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 898060, em 
que se decidiu pela dupla filiação, biológica e socioafetiva, de forma concomitante com os 
efeitos jurídicos próprios. Para isso, será realizado um panorama acerca das transformações 
que a família passou, ao longo dos anos, apresentando as novas estruturas familiares, os 
principais princípios constitucionais aplicados ao Direito de Família e os critérios de filiação, 
ademais, será feita uma análise especificada da decisão, bem como serão apresentados 
possíveis reflexos jurídicos que poderão advir com esse entendimento. 

Palavras chaves: Família. Critérios de Filiação. Multiparentalidade. RE nº 898060. 

RESUMEN 
La multiparentalid es la posibilidad del reconocimiento de más de uma parentalidad, o sea, de 
la filiación biológica y afectiva, simultáneamente. Este trabajo tendrá como meta analisar la 
decisión del Plenario del Supremo Tribunal Federal, en el Recurso Extraordinario n° 898060, 
en que se decidió por dos filiaciones, biológica y afectiva, simultáneamente, con los efectos 
juridicos proprios. Para eso, será hecho un panorama a respecto de las transformaciones que la 
familia pasó a lo largo de los años, exponiendo las nuevas estructuras familiares, los 
principales principios de la Constituición del Brasil, aplicados al Derecho de la Familia y los 
criterios de filiación. Además, será hecha un análisis especificado de la decisión, bien como, 
serán presentados posibles reflejos jurídicos que podrán surgir com ese entendimiento.  

Palabras clave: Familia. Criterios de Filiación. Multiparentalid. RE nº 898060. 
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É certo que, nos últimos anos, o mundo passou por grandes transformações em 

diversas áreas, econômica, histórica e cultural. Esse contexto de certa forma refletiu na 

sociedade e consequentemente no ambiente familiar. Antes, a família era patriarcal, biológica 

e apenas era legitimada pelo matrimônio. Hoje o cenário é diferente, a família se mostra 

pluralizada, democrática, biológica e socioafetiva, em que se pode constatar a formação de 

outros arranjos familiares como a união estável, a famílias recompostas, a família 

monoparental, entre outros. 

Nesse perspectiva dos novos arranjos familiares, surge então a tese, da 

multiparentalidade, em que se reconhece a dupla parentalidade, a filiação socioafetiva e 

biológica. 

O exemplo comum desse fenômeno acontece quando o padrasto cria, educa e cuida do 

filho de sua companheira como se fosse seu e, em contrapartida, a criança não tem quase 

nenhum contato com seu pai biológico. Nesse sentido, reconhece-se a dupla paternidade, a 

filiação biológica, aquele que foi responsável pela parte genética e a filiação socioafetiva, 

aquele que de fato exerceu a figura paterna.  

Nesse contexto, em 21 de setembro de 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, 

analisando o Recurso Extraordinário nº 898060, decidiu pela dupla parentalidade, 

reconhecendo a tese da multiparentalidade, através do informativo 622 do STF. 

Dessa forma, considerando a importância do tema para o Direito de Família, o objeto 

de estudo do presente trabalho se centrará na referida decisão da Corte, buscando analisar 

quais as limitações para se aplicar a mencionada tese, bem como os possíveis reflexos que ela 

possa acarretar.  

Para tanto, por estarem envolvidas, ao longo da pesquisa, relações humanas, 

combinou-se estratégias da pesquisa qualitativa, além da pesquisa bibliográfica, fez-se a 

análise de fontes como artigos científicos, livros doutrinários e jurisprudência. 

Para a realização de tal análise, em um primeiro momento, serão apresentadas as novas 

estruturas familiares. Após, será feita uma análise dos principais princípios constitucionais do 

direito de família. Logo depois, será analisado a filiação no direito brasileiro, apresentando os 

critérios da presunção legal, biológico e afetivo. 

Em um segundo momento, será explorado o tema da multiparentalidade em si. 

Primeiro, será analisado alguns conceitos acerca do tema, após será apresentado um panorama 

jurisprudencial que existia antes da decisão do STF, em que vigorava posicionamentos 

favoráveis e contrários ao acolhimento da tese.  
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Passará então a uma análise da decisão da Suprema Corte do RE nº 898060, a qual 

fixou a te

não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

Por fim, será analisado possíveis reflexos que surgirão a partir da mencionada decisão, 

de modo que como ela é recente, ainda não há como afirmar de fato quais serão os efeitos 

jurídicos decorrentes, pois isso só será constatado na prática, ao longo do estudo dos casos em 

concreto. 

2 AS NOVAS ESTRUTURAS FAMILIARES 

vas, 

seja no campo social, biológico ou espiritual, o dificulta delimitá-lo em um conceito único. 

Antes a família era marcada por um modelo patriarcal, patrimonializado e 

hierarquizado, em que somente os filhos advindos do casamento eram considerados legítimos. 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 12) ainda a caracterizam como heteroparental, 

biológica e de caráter institucional, eles afirmam (FARIAS, ROSENVALD 2015, p. 5): 

Mais ainda, compreendia-se a família como unidade de produção, realçados os laços 
patrimoniais. As pessoas se uniam em família com vistas à formação de patrimônio, 
para sua posterior transmissão aos herdeiros, pouco importando os laços afetivos. 
Daí a impossibilidade de dissolução do vínculo, pois a desagregação da família 
corresponderia à desagregação da própria sociedade [...]. 

Assim, visualizava-

maioria das vezes, os casamentos eram arranjados pelos familiares, não existindo a ideia do 

amor entre o casal. O que de fato valia era se a família tinha um vultuoso patrimônio, ou seja, 

nessa época, constituir uma família se mostrava a realização de um verdadeiro contrato entre 

os pares, o que institucionalizava a organização familiar. 

Com a chegada da globalização, o mundo passou por uma série de transformações 

dentre elas o surgimento de novas tecnologias, o avanço na medicina e uma maior interligação 

cultural entre os diversos países e essas mudanças foram determinantes para formar esse 
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contexto atual, a chamada era da pós-modernidade. 

Tal período é marcado por uma cultura do provisório, pela efemeridade e pelo 

relativismo. Conceitos e valores que antes imperavam na sociedade, hoje foram ultrapassados, 

cedendo espaço para um novo contexto social, cultural e religioso.  

É nesse cenário que se pode constatar que a entidade familiar também foi modificada. 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 12) caracterizam a família atual como 

pluralizada, democrática, de caráter instrumental, igualitária substancialmente, hetero ou 

homoparental, biológica ou socioafetiva. A família não é mais vista como um meio para 

formar patrimônio, mas é tida como um instrumento em busca da felicidade de seus membros, 

marcada por uma solidariedade recíproca. 

Assim, o elo central que une a família atual é o afeto e não o patrimônio, as relações 

familiares deixaram de ter um caráter patrimonializado e adotaram um caráter socioafetivo. E 

é nesse contexto que Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 592) constatam existir o 

formada e passa a ser também constituída socioafetivamente, como os filhos adotados e 

aqueles vindos de outro relacionamento conjugal, por exemplo, o padrasto que tem o filho de 

sua companheira como seu e passa a criá-lo e educá-lo, surgindo uma relação de afeto entre 

eles. Maria Berenice Dias (2010, p.42) assevera: 

Nos dias de hoje, o que identifica a família não é nem a celebração do casamento 
nem a diferença de sexo do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento 
distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um 
vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos 
comuns, gerando um comprometimento mútuo. Cada vez mais a ideia de família 
afasta-se da estrutura do casamento.  

É nesse contexto em que a organização familiar não sendo mais, necessariamente, 

formada apenas pelo casamento, que surgem então, outras formas de arranjos familiares, o 

que caracteriza a atual família como pluralizada e não matrimonializada. 

A Constituição Federal de 1988 viu a necessidade de proteger essas novas formas de 

organizações familiares, como se pode observar em seu artigo 226, §§ 3° e 4º (grifo nosso): 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento.  
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes.



338 

Maria Berenice Dias (2010, p. 44-50) apresenta as seguintes formas de entidades 

familiares:

- Família matrimonial: aquela considerada tradicional, decorrente do casamento.  

- Família informal: são as uniões estáveis, as sociedades de fato, reconhecidas 

como verdadeiras entidades familiares pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, 

§3°, conforme mencionado acima. 

- Família homoafetiva: são as entidades familiares formadas por pessoas do 

mesmo sexo, o que caracteriza a família atual também como homoparental.  

- Família Monoparental: é a entidade familiar formada por um dos genitores com 

doutrinária o nome de família monoparental, como forma de ressaltar a presença de somente 

solteira com seu filho. 

- Família Parental ou Anaparental: Sérgio Resende de Barros (2017) explica que 

este tipo de arranjo 

afirma que é o exemplo da entidade formada por duas irmãs. 

- Família Pluriparental: Paulo Lôbo (2009, p. 73) a conceitua como as estruturas 

filhos do outro, vindos de relaci

reconstruídas.  

Desse modo, visualiza-se que a família brasileira está mudando, ao legitimar outras 

formas de organização familiar, e não apenas a família tradicional constituída pelo casamento, 

pois o que vigora de fato é o afeto e a solidariedade mútua entre os seus membros, 

independentemente de grau parentesco ou sexo.  

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMILIA 

3.1 Princípio da afetividade 

Diante da evolução do conceito de família, conforme já demonstrado, hoje o que 

vigora nas relações familiares é o afeto e não mais o patrimônio. 
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A transição da família como unidade econômica para uma compreensão solidária e 
afetiva, tendente a promover o desenvolvimento da personalidade de seus membros, 
traz consigo a afirmação de uma nova feição, agora fundada na ética e na 
solidariedade. E esse novo balizamento evidencia um espaço privilegiado para que 
os seres humanos se complementem e se completem. (FARIAS; ROSENVALD, 
2015, p. 31). 

Assim, o afeto se mostra um elemento fundamental para o Direito de Família, 

norteando o julgador nas soluções dos dilemas familiares. Maria Berenice Dias (2010, p. 72) 

-se no 

amor e no afeto. Na esteira dessa evolução, o direito das famílias instalou uma nova ordem 

direito de família é o da afetividade. 

No entanto, divergindo do posicionamento da nobre civilista, Cristiano Chaves e 

mas não é vinculante e obrigatório. Cuida-se, portanto, de um postulado  e não de um 

princípio fundamental (o que 

princípio, pois todo princípio jurídico possui força normativa e vinculante, e o afeto sendo um 

sentimento espontâneo e intrínseco às relações familiares, não caberia ao Poder Judiciário 

impô-lo, definindo-o como um princípio jurídico. 

Nesse sentido, embora haja essa divergência doutrinária, é certo que o afeto é hoje um 

elemento jurídico fundamental no Direito de Família, solucionando vários conflitos inseridos 

nas relações familiares. 

3.2 Princípio da dignidade da pessoa humana

O princípio da dignidade da pessoa humana é previsto no artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2011, p. 34) afirmam que é um 

superprincípio, sendo difícil conceituá-lo de forma exata, pois se trata de uma verdadeira 

cláusula geral, com variantes de interpretações. 

Com efeito, verifica-se que na sua atuação como limite, a dignidade implica não 
apenas que a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação 
própria e de terceiros, mas também o fato de que a dignidade constitui fundamento e 
conteúdo de direitos fundamentais (negativos) contra atos que violem ou a 
exponham a ameaças e riscos, no sentido de posições subjetivas que têm por objeto a 
não intervenção por parte do Estado e de terceiros no âmbito de proteção da 
dignidade. (SARLET, 2016, p. 264). 
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constitucional elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento da ordem jurídica, houve 

uma opção expressa pela pessoa, ligando todos os institutos à realização de sua 

Hoje é possível encontrar na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, muitas 

decisões baseadas neste princípio constitucional como o próprio reconhecimento jurídico das 

novas entidades familiares, da união homoafetiva, família monoparental, recomposta, o 

abandono afetivo paterno-filial e também o reconhecimento da multiparentalidade.  

3.3 Princípio da solidariedade familiar 

O princípio da solidariedade social é previsto na Constituição Federal de 1988, 

vejamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (Constituição Federal, 1988). 

Tal princípio também é previsto no artigo 229, da CFRB/88, em que é imposto aos 

pais o dever de assistência aos filhos e no artigo 230, da CRFB/88, que dispõe acerca da 

princípio acaba repercutindo nas relações familiares, eis que a solidariedade deve existir 

vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contém em suas entranhas o 

próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e a 

O princípio da solidariedade incide permanentemente sobre a família, impondo 
deveres a ela enquanto ente coletivo e a cada um de seus membros, individualmente. 
Ao mesmo tempo, estabelece diretriz ao legislador, para que o densifique nas 
normas infraconstitucionais e para que estas não o violem; ao julgador, para que 
interprete as normas jurídicas e solucione os conflitos familiares contemplando as 
interferências profundamente humanas e sentimentais que encerraram.  

É possível observar a consagração desse princípio no âmbito do Direito de Família, no 

artigo 1511, do Código Civil, o qual dispõe que o casamento estabelece plena comunhão de 

vidas, na obrigação alimentar entre parentes, no artigo 1594, do CC, na adoção, no artigo 
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1618, do CC, a mútua colaboração no sustento dos filhos, no artigo 1598, entre outros.  

3.4 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

O artigo 227 da CRFB/88 prevê:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

Maria Berenice Dias (2010, p. 48) explica que a doutrina da proteção integral se 

justifica pela maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até 18 anos, pessoas em 

desenvolvimento que merecem um tratamento especial. 

Constituição de 1988 e o ECA, ela passa a ser detentora de garantias fundamentais, possuindo 

prioridade absoluta quando da efetivação de seus direitos. 

Esse princípio pode ser observado mais de perto no Direito de Família, nos artigos 

1583 e 1584, do Código Civil, que tratam da guarda unilateral e compartilhada e consagram 

claramente o maior interesse da criança e do adolescente.  

3.5 Princípio da função social da família 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 122) explicam que a função social da 

família é a garantia da funcionalidade dos institutos jurídicos do Direito de Família, ocorrendo 

quando as normas familiares são aplicadas em sintonia com o tom garantista e solidário da 

Constituição. 

Assim, como a propriedade, o contrato e a empresa possuem uma função, a família

também precisa cumprir seu propósito. Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2012, p. 25) 

dissertam que  

[...] as relações familiares devem ser analisadas dentro do contexto social e diante 
das diferenças regionais de cada localidade. Sem dúvida que a socialidade também 
deve ser aplicada aos institutos de Direito de Família, assim como ocorre com outros 
ramos do Direito Civil. 
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Dessa forma, evidencia-se que a família cumpre sua função social quando há um 

vínculo entre a aplicação das normas familiares e os valores constitucionais assegurados pela 

Carta Magna. 

4 FILIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

Filiação é a relação de parentesco existente entre o filho e o pai ou a mãe, seja por 

vínculo consanguíneo, seja por vínculo socioafetivo. 

Maria Helena Diniz (2013, p. 495) define como o vínculo existente entre pais e filhos, 

uma relação de parentesco consanguíneo em linha de reta de primeiro grau entre uma pessoa e 

aqueles que lhe deram à vida ou a receberam como se a tivessem gerado. 

Dentre os critérios de filiação, pode-se destacar o da presunção legal (pater is est), o 

biológico e o afetivo.  

O primeiro, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 565), quer dizer 

que o pai é aquele iniciado pelo casamento. Assim, o estado de filiação está ligado ao 

matrimônio, isto é, o pai dos filhos será sempre o marido da mãe. O segundo é aquele que se 

utilizam métodos científicos para identificar a origem biológica, através do exame de DNA, 

que é possível ter uma certeza quase absoluta na determinação da filiação. O terceiro é 

determinado afeto, pelo vínculo emocional e psicológico que foi criado entre a criança e o pai 

ou mãe, ou seja, não será a presunção legal nem o nascimento da criança que irá determinar o 

estado de filiação. Aqui o afeto, o carinho, o amor são os fatores determinantes. 

A filiação socioafetiva não está lastreada no nascimento (fato biológico), mas em ato 
de vontade, cimentada, cotidianamente, no tratamento e na publicidade, colocando 
em xeque, a um só tempo, a verdade biológica e as presunções jurídicas. 
Socioafetiva é aquela filiação que se constrói a partir de um respeito recíproco, de 
um tratamento em mão-dupla como pai e filho, inabalável na certeza de que aquelas 
pessoas, de fato, são pai e filho. Apresenta-se, desse modo, o critério socioafetivo de 
determinação do estado de filho como um tempero ao império da genética, 
representando uma verdadeira desbiologização da filiação, fazendo com que o 
vínculo paterno-filial não esteja aprisionado somente na transmissão de gens. 
(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 592). 

Vale destacar ainda a Teoria Tridimensional da Filiação desenvolvida por Belmiro 

Pedro Marx Welter (2009, p. 127), em que ele explicar que, durante muito tempo, o ser 

humano somente foi visto sob o aspecto genético, influenciado, principalmente, pela 

sociedade patriarcal, marcada por uma linguagem normatizada e desumanizada. No entanto, o 

mencionado autor argumenta que o ser humano não é compreendido apenas pelo mundo 
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genético, mas pelo conjunto dos mundos genético, afetivo e ontológico (WELTER, 2009, 

p.134): 

A compreensão do ser humano não é efetivada somente pelo comportamento com o 
mundo das coisas (mundo genético), como até agora tem sido sustentado na cultura 
jurídica do mundo ocidental, mas também pelo modo de ser-em-família e em 
sociedade (mundo afetivo) e pelo próprio modo de relacionar consigo mesmo 
(mundo ontológico).  

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 598) acrescentam que essa teoria 

ade de 

estabelecimento de três vínculos paternos (e mais três, logicamente, maternos) para cada 

Nesse toar, os referidos autores afirmam que, com esteio no princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade entre os filhos, alguns doutrinadores passaram a 

defender a teoria da multiparentalidade ou pluriparentalidad am a 

possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai e/ou mais de uma mãe simultaneamente, 

ROSENVALD, 2015, p. 598). 

5 RECONHECIMENTO JURÍDICO DA MULTIPARENTALIDADE 

5.1 A multiparentalidade 

A multiparentalidade ou pluriparentalidade se configura na possibilidade de um filho 

ter mais de um pai ou uma mãe ao mesmo tempo, ou seja, ocorre uma regularização jurídica 

de uma situação fática já existente naquele seio familiar. Como foi demonstrado, a família 

passou por muitas transformações, nos últimos anos, o que se tornou um ambiente propício 

para a formação de novos arranjos familiares, ensejando, portanto, o reconhecimento jurídico 

da multiparentalidade no contexto atual. Carlos Roberto Gonçalves (2016, p. 304) comenta: 

Efetivamente, o deferimento da multiparentalidade deve ser reservada para situações 
especiais, de absoluta necessidade de harmonização da paternidade ou maternidade 
socioafetivas e biológicas, pelo menos até que a jurisprudência tenha encontrado, 
com o passar dos anos, solução para as consequências que fatalmente irão advir 
dessa nova realidade [...].

A multiparentalidade aparece como uma solução jurídica aos casos em que o julgador 
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se encontra num liame a definir qual paternidade, genética ou afetiva, deve prevalecer. Como 

não há uma hierarquia entre as parentalidades, cada caso deve ser analisado em concreto para 

que nenhum direito seja violado. Dessa forma, a multiplicidade de vínculos se apresenta como 

um caminho para o julgador regularizar uma situação fática já existente e preservar o melhor 

interesse da criança. 

Os exemplos mais comuns desse fenômeno acontecem no caso do companheiro que 

tem o filho da sua companheira como seu, que passa a criá-lo, educá-lo e amá-lo, e que muitas 

vezes, esta criança tem pouco ou nenhum contato com seu pai biológico. Assim, ele cresce 

tendo como figura paterna o pai socioafetivo. Outro caso é na adoção à brasileira, quando o 

adotado deseja conhecer o seu pai biológico e expressa a vontade de alterar o seu registro 

civil, para incluir o nome dele. 

por qualquer parente que exerça a responsabilidade da figura paterna, qual seja, um tio, um 

avô ou um irmão mais velho, por exemplo. 

5.2 Posicionamento jurisprudencial antes da decisão do STF 

No dia 21 de setembro de 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

possibilidade de dupla parentalidade do filho, em que os pais biológicos e afetivos teriam as 

mesmas obrigações, reconhecendo o fenômeno da multiparentalidade no direito de família. 

Essa decisão vem servindo de parâmetro para o julgamento de casos semelhantes. 

No entanto, antes da mencionada decisão, vigorava uma verdadeira divergência de 

posicionamentos, em que uns reconheciam a tese, outros não, a depender do caso concreto em 

análise. 

Isso acontecia, de certa forma, pelo fato de haver uma omissão legislativa quanto ao 

reconhecimento da filiação socioafetiva. Como já foi mencionado, por muito tempo, apenas 

os filhos oriundos do casamento eram considerados legítimos, ou seja, somente o critério da 

presunção de paternidade e o biológico eram acolhidos. Uma prova de tal realidade é que o 

próprio Código de Civil de 2002 não traz expressamente a possibilidade da filiação afetiva.  

Nesse sentido, a decisão do STF, reconhecendo a tese da multiparentalidade se 

apresenta também como um amparo legal ao acolhimento da filiação socioafetiva em nosso 

ordenamento jurídico. 

Dentre os que se posicionavam contrariamente ao acolhimento da tese, estavam 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2015, p. 599), os quais explicam que admitir a tese da 
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multiparentalidade é reconhecer também a multi-hereditariedade, ou seja, o filho tem o direito 

de pleitear herança de todos os seus pais e todas as suas mães, podendo gerar uma 

possibilidade de estabelecimento da filiação para atender meramente a interesses patrimoniais. 

É que seria possível ao filho socioafetivo buscar a determinação de sua filiação 
biológica, apenas, para fins sucessórios, reclamando a herança de seu genitor, muito 
embora não mantenha com ele qualquer vinculação, ou, sequer, aproximação. 
Ademais, poder-se-ia, com isso, fragilizar o vínculo socioafetivo estabelecido, 
permitindo umas busca inexorável do vínculo biológico. Até porque a concepção 
familiar que decorre da filiação não permite escolhas de ordem meramente 
patrimonial. (FARIAS; ROSENVALD 2015, p. 599). 

Assim, para os mencionados autores, corria-se um risco de o filho somente requerer o 

reconhecimento das duas paternidades com o intuito de ordem patrimonial, sendo que isso 

geraria uma possível inconveniência na relação familiar, nos casos de duas parentalidades se 

deveria negar a tese da multiparentalidade e optar pela filiação biológica ou pela afetiva. 

Dessa forma, foi possível constatar uma jurisprudência com posicionamentos 

divergentes. De um lado, aqueles que não acolhiam pelo fato de não existir um amparo na 

legislação brasileira e na jurisprudência, ou pelo risco de ser requerer a dupla parentalidade 

tão somente por interesse patrimonial. 

A recente decisão da Corte chegou em um momento oportuno para unificar os 

posicionamentos nos diversos Tribunais do Brasil. 

5.3 Análise do recurso extraordinário nº 898060 

No dia 21 de setembro de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em um 

julgamento histórico para o direito de família, analisando o recurso extraordinário nº 898069, 

do Tribun

paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento 

do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos 

O caso tratava de uma ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de 

fixação de alimentos, tramitada na 2ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC, 

ajuizada por A.N. em face de F.G, em que a autora buscava o reconhecimento de seu pai 

biológico, com os efeitos jurídicos devidos. A sentença do Juízo de 1º grau determinou a 

retificação do registro da autora. Com isso, o pai biológico ingressou com o recurso de 

apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que inverteu o resultado fixado pelo juízo 
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a quo, sob o fundamento de que o reconhecimento da paternidade sociafetiva não exime o 

acolhimento da paternidade biológica. Nesse sentido, o referido Tribunal determinou, em grau 

de embargos infringentes, o reconhecimento da paternidade biológica, comprovada via exame 

de DNA com os consectários legais decorrentes, mantendo a paternidade afetiva do pai 

registral. 

Irresignado, o pai biológico ingressou com o recurso extraordinário contra a decisão 

do TJ/SC. Ele relatou que A.N. já tinha um pai socioafetivo, registrando-a como filha, e que 

pretendia apenas o reconhecimento da paternidade biológica sem as obrigações jurídicas 

decorrentes, que segundo ele, deveriam continuar sendo cumpridas pelo pai socioafetivo. 

Dessa forma, o recorrente requereu a preponderância do vínculo afetivo em detrimento 

do genético, sob a justificativa de que ele não possuía vínculo afetivo com sua filha capaz de 

ensejar o reconhecimento da paternidade, de forma que apenas a comprovação da filiação via 

exame de DNA não seria suficiente para tanto. Para ele, seria necessário um mínimo de afeto 

na relação para que tal paternidade fosse determinada. 

A decisão da Corte se dividiu em duas partes, na primeira, foi julgado o caso concreto, 

em que se negou provimento ao recurso extraordinário ajuizado pelo pai biológico e se 

manteve a decisão do TJ/SC, com orientação no sentido que o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva não exime de responsabilidade do pai biológico; na segunda, fixou a tese na 

Repercussão Geral 622, conforme mencionada acima, reconhecendo a tese da 

multiparentalidade. 

O relator do processo, o Ministro Luiz Fux, iniciou a fundamentação do seu voto, cujo 

acórdão foi disponibilizado no site do STF, discorrendo acerca da grande revolução que a 

Constituição de 1988 realizou no Direito de Família. Ele citou as transformações que a família 

passou ao longo dos anos, antes, centrada no casamento, hoje, marcada pela formação de 

novos arranjos familiares como as uniões estáveis, as coabitações concubinárias, as famílias 

monoparentais, entre outras.  

O Ministro explicou acerca do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, 

disposto no artigo 1°, III, da Carta Magna, o qual exerce um papel importante no ordenamento 

jurídico brasileiro, em que as pessoas m

sendo o principal objetivo o direito à busca da felicidade. Acrescentou que trazendo para o 

tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela 

Luiz Fux esclareceu que, atualmente, vigora a concepção eudemonista de família, de 
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forma que não é mais o indivíduo que existe para a família e o casamento, mas a família e o 

casamento que existem para o indivíduo, na sua busca pela felicidade. Ele exemplificou que 

esse contexto é observado na Carta Magna, ao reconhecer como legítimas, famílias tais como, 

a união estável (art. 226, §3º) e a família monoparental, formada por qualquer um dos pais e 

seus descendentes (art. 226, §4º). O Ministro também destacou o princípio da igualdade de 

filiação (art. 227, §6º), trazido pela Constituição, em que as diversas espécies de filiação 

merecem equivalente tutela diante da lei. 

Nesse toar, o relator afirmou que não deve haver hierarquização entre as paternidades, 

de modo que o espectro legal deve acolher tanto a paternidade socioafetiva como a 

paternidade biológica, sob o prisma do princípio da paternidade responsável, disposto no 

artigo 226, §7º, da Constituição Federal. 

mais diversos arranjos familiares não poderia servir de escusa para a negativa de proteção a 

l, 2016, p. 23).  

Nesse sentido, ele acolheu a tese da dupla parentalidade ao caso concreto, no sentido 

de que a paternidade socioafetiva não interfere no acolhimento da paternidade biológica, 

mantendo acórdão de origem que reconheceu os efeitos jurídicos do vínculo genético relativos 

ao nome, alimentos e herança. 

Por fim, concluiu o seu voto, propondo a seguinte tese para aplicação aos casos 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas 

Dos dez Ministros presentes na sessão do dia 21 de setembro de 2016, oito deles 

acompanharam o voto do relator Luiz Fux. 

5.4 Possíveis reflexos jurídicos decorrentes da decisão do STF 

É certo que, nesse momento, ainda é cedo para afirmar com clareza quais os reflexos 

jurídicos decorrerão da decisão da Suprema Corte, tendo em vista que ela é recente. 

Outrossim, sabe-se que esses questionamentos apenas serão dirimidos, ao longo do tempo, 

quando do estudo dos casos em concreto.  

No entanto, alguns especialistas da área do Direito de Família apontam possíveis 

consequências que esse julgamento acarretará, tais como, qual a limitação para a 

aplicabilidade da tese, se bastaria apenas a comprovação do vínculo biológico ou se seria 
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necessário um mínimo de vínculo afetivo do pai biológico com o filho; a possibilidade de tais 

ações serem ajuizadas com pretensões apenas de ordem patrimonial; consectários legais como 

alimentos, guarda, direito de visita e a distinção entre o direito à origem genética e o direito ao 

reconhecimento da filiação biológica. 

Em uma leitura mais minuciosa da tese, percebe-se que não ficou claro qual a 

limitação para o reconhecimento da multiparentalidade, se bastaria apenas a comprovação do 

vínculo biológico via exame de DNA ou se seria necessário um mínimo de vínculo afetivo 

entre o pai biológico e o filho para que se pudesse reconhecer a dupla a paternidade, o que 

acabou por ensejar diversas interpretações. 

Nesse sentido, é preciso ter em vista a fundamentação dos votos vencidos dos 

Ministros Teori Zavascki e Edson Fachin, em que questionam justamente essa ausência do 

vínculo afetivo, de modo que o fato de se ter comprovada a filiação biológica não gera 

automaticamente o reconhecimento da dupla paternidade, pois, segundo argumentam, seria 

necessária a comprovação também de uma relação de afeto entre eles. Teori Zavascki 

explicou que pai biológico não é necessariamente pai socioafetivo, visto que é plenamente 

possível possuir a vinculação genética sem um mínimo de afeto. 

O Procurador Geral da República Rodrigo Janot (BRÍGIDO, 2016) antes de começar a 

quem é o pai da criança, porque a circunstância socioafetiva deve ser levada em 

Assim, nessa visão, seria necessária a comprovação também de uma relação de afeto, 

para reconhecer a paternidade biológica e a consequente dupla parentalidade. Por outro lado, 

alguns adotam outra visão interpretativa, como o Ministro Gilmar Mendes, que fundamentou 

o seu voto no princípio da paternidade responsável, de modo que, somente o fato de ser pai 

conta das circunstâncias faltantes, agora se diz que o pai está livre de suas responsabilidades. 

Nessa linha, não há necessidade da comprovação do afeto, apenas a prova da paternidade 

biológica, via exame de DNA, seria suficiente. 

Nesse toar, infere-se a possibilidade de que as ações apenas serão propostas por 

interesses meramente patrimoniais. Se um filho já tem um pai socioafetivo que lhe supre 

emocional e materialmente, por que este filho desejaria ter o reconhecimento de um pai 

biológico, sem ter tido um mínimo de vínculo afetivo com ele? Está é uma pergunta que 

preocupa muitos especialistas da área, pois eles temem que as pessoas ingressem com as 
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ações movidas apenas por interesses financeiros que este reconhecimento proporcionará.  A 

tese abrirá as portas para as ações argentárias em que o autor ingressa com a ação 

investigatória de paternidade, pretendendo a herança do ascendente genético e não o 

reconhecimento de um pai. (SIMÃO, 2017).  

Como já mencionado, a tese multiparentalidade admitirá consequentemente o 

reconhecimento da multi-hereditariedade, em que será possível o filho reclamar herança de 

todos os seus pais. 

O tema, portanto, exige cuidados e ponderações de ordem prática, uma vez que, 
admitida a pluripaternidade, estar-se-ia tolerando, por igual, a plurihereditariedade, 
gerando inconvenientes explícitos, como uma estranha possibilidade de 
estabelecimento da filiação para atender meramente a interesses patrimoniais. Mais 
ainda: uma pessoa poderia herdar várias vezes, de seus diferentes pais. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2015, p. 599). 

especial por parte dos operadores do direito, mas não parece alarmante e, muitos menos, 

Assim, essa é uma questão que deverá ser analisada com cautela por parte dos juristas, 

pois, de fato, isto é uma realidade, mas só na prática se saberá como tudo irá proceder. 

Nesse sentido, é importante ressaltar outros consectários legais, quais sejam, 

alimentos, direito de visita, guarda e como na prática se dará a organização do poder familiar. 

Quanto aos alimentos, o filho poderá pleitear de ambos os pais, mas a partir daí surge 

o questionamento de quanto seria a porcentagem. Cada pai daria uma porcentagem integral ou 

seria dividida entre ambos?  

Rodrigo Ja

são controlados pelo binômio necessidade-possibilidade, que obsta o enriquecimento ilícito 

dos envolvidos na multiparentalidade. (...) Eventuais abusos podem e devem ser controlados

Em relação ao direito de visita e de guarda, vigora, até então, o princípio do melhor 

interesse da criança. Entretanto, baseado nesse princípio e no fundamento de que o filho não 

tem nenhum vínculo afetivo com seu pai biológico, a probabilidade é que ele permaneça com 

seu pai socioafetivo, pois não seria razoável que o magistrado concedesse a guarda a um pai 

que não possui uma relação de afeto e proximidade com seu filho.  Dessa forma, os juristas 

terão um árduo trabalho para dirimir esses pontos, de modo que, cada caso concreto, ditará a 
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forma como se deve proceder, visto que dúvidas e questões são próprias do Direito, 

principalmente, na área de família, onde se requer uma postura mais flexível. 

Outro ponto que não ficou claro na referida tese foi a distinção entre o direito à origem 

genética e o direito ao reconhecimento da filiação biológica. O filho tem o direito de conhecer 

a sua ancestralidade genética, por meio da ação de investigação de origem genética, que 

permite a descoberta de sua origem biológica, sem, contudo, produzir qualquer efeito 

patrimonial. O que diverge do reconhecimento da paternidade biológica, que enseja os 

devidos consectários legais. 

Ademais, não há que se pensar que multiparentalidade evitaria uma 
irresponsabilidade dos genitores, pois, efetivamente, o vínculo familiar não se 
confunde com os direitos da personalidade, como o direito à ancestralidade. Por isso, 
a decorrência de efeitos familiares (como herança, alimentos, sobrenome...) não 
pode estar atrelada a uma perspectiva biológica, mas, efetivamente, aos vínculos 
paterno-filiais estabelecidos pela vida. Até porque a filiação não pode ser reduzida, 
tão somente, ao desempenho de atividades sexuais. Com efeito, filiação é muito 
mais que isso. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 599). 

Nessa toada, Ricardo Calderón (2016, p. 13) observa que: 

[...]não houve a distinção clara das diferentes situações que envolvem: estabelecer 
uma paternidade a quem não tem (o que exige alguns critérios); da situação de 
substituir uma paternidade ou agregar mais um pai para quem já possui um (o que 
pode envolver outros critérios). 

A seguir, apresentam-se alguns acórdãos após a decisão da Suprema Corte: 

DIREITO DE FAMÍLIA E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLOGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
PREEXISTENTE. MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO 
STF COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Provado nos autos o vinculo genético do 
Autor com o pai falecido, julga-se procedente o pedido de reconhecimento da 
paternidade biológica, ainda que com este não tenha convivido para formar laços de 
afeição, pois ainda em tenra idade quando do óbito do genitor. O interesse de 
postular cidadania estrangeira com o reconhecimento da paternidade, insere-se nos 
efeitos jurídicos próprios da filiação, não constituindo óbice ao direito de postular o 
reconhecimento da verdadeira ascendência genética - direito natural ínsito ao 
princípio da dignidade humana e da busca pela felicidade. 2. "A paternidade 
socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do 
vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos 
jurídicos próprios". Tese fixada com repercussão geral no julgamento do RE 
898060/SC - STF. 3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.  
(TJ-DF 20151010004518 - Segredo de Justiça 0000439-87.2015.8.07.0010, Relator: 
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 6ª TURMA 
CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2016 . Pág.: 294/341). 

DIREITO DE FAMÍLIA E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ADOÇÃO. 
MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLOGICO 
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PREEXISTENTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DUPLA 
PARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF COM 
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A paternidade biológica declarada em registro público 
não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 
origem socioafetiva, com os efeitos jurídicos próprios, como desdobramento do 
sobreprincípio da dignidade humana, na sua dimensão de tutela da felicidade e 
realização pessoal dos indivíduos a partir de suas próprias configurações 
existenciais. 2. "A omissão do legislador brasileiro quanto ao reconhecimento dos 
mais diversos arranjos familiares não pode servir de escusa para a negativa de 
proteção a situações de pluriparentalidade." Tese fixada com repercussão geral no 
julgamento do RE 898060/SC - STF. 3. Recurso conhecido e provido.  
(TJ-DF 20161410019827 - Segredo de Justiça 0001877-05.2016.8.07.0014, Relator: 
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2016, 7ª TURMA 
CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017 . Pág.: 840/860). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
CUMULADA COM ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A 
GENITORA E O PAI SOCIOAFETIVO. PROVA PERICIAL (EXAME DE DNA). 
PATERNIDADE BIOLÓGICA DO AUTOR COMPROVADA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. MAGISTRADO QUE ENTENDEU PELA PREVALÊNCIA 
DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSO DO DEMANDANTE. 
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. 
VIABILIDADE. RECONHECIMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO DA 
DUPLA PARENTALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 
REGISTRO CIVIL PARA CONSTAR O NOME DO PAI BIOLÓGICO COM A 
MANUTENÇÃO DO PAI SOCIOAFETIVO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO QUE 
NÃO EXCLUI O BIOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE 
AMBOS. PREVALÊNCIA INTERESSE DA CRIANÇA. TESE FIRMADA EM 
REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A PEDIDO DO AUTOR. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.    "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" (STF, RE n. 898.060/SP. Rel. Min. Luiz Fux, j. 
21.9.2016 ).  
(TJSC, Apelação Cível n. 0302674-93.2015.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. Saul 
Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17-04-2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. 
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO E PRESERVAÇÃO DA 
PATERNIDADE REGISTRAL PRÉ-EXISTENTE SOCIOAFETIVA. 
MULTIPARENTALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE 
CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. Caso em que não há defeito de 
congruência entre o pedido e a sentença, pois o reconhecimento da 
multiparentalidade (dupla paternidade) se insere no âmbito do pedido do autor (pai 
biológico) que se limita à inclusão, no registro de nascimento da filha, da 
paternidade biológica, no qual já consta registrada uma paternidade socioafetiva. 
Nesse passo, estando bem provada a relação de afeto existente entre a menor e o pai 
registral socioafetivo, a sentença que reconheceu a paternidade biológica, 
preservando a paternidade registral pré-existente, julgou conforme a jurisprudência 
da Corte, pois possível e adequado o reconhecimento da dupla paternidade 
(multiparentalidade), em casos como o presente. NEGARAM PROVIMENTO.  
(Apelação Cível Nº 70076327162, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/06/2018) 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. FILHO HAVIDO DE 
RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADE 
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SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS 
PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE 
QUANDO ATENDER AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APLICAÇÃO 
DA RATIO ESSENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBREPOSIÇÃO DO 
INTERESSE DA GENITORA SOBRE O DA MENOR. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. O propósito recursal diz respeito à possibilidade de 
concomitância das paternidades socioafetiva e biológica (multiparentalidade). 2. O 
reconhecimento dos mais variados modelos de família veda a hierarquia ou a 
diferença de qualidade jurídica entre as formas de constituição de um novo e 
autonomizado núcleo doméstico (ADI n.4.277/DF). 3. Da interpretação não 
reducionista do conceito de família surge o debate relacionada à multiparentalidade, 
rompendo com o modelo binário de família, haja vista a complexidade da vida 
moderna, sobre a qual o Direito ainda não conseguiu lidar satisfatoriamente. 4. 
Apreciando o tema e reconhecendo a repercussão geral, o Plenário do STF, no 
julgamento do RE n. 898.060/SC, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 
24/8/2017, fixou a seguinte tese: "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." 5. O reconhecimento de vínculos concomitante de parentalidade 
é uma casuística, e não uma regra, pois, como bem salientado pelo STF naquele 
julgado, deve-se observar o princípio da paternidade responsável e primar pela busca 
do melhor interesse da criança, principalmente em um processo em que se discute, 
de um lado, o direito ao estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito à 
manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a partir de uma 
relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho. 6. As 
instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de reconhecimento da 
multiparentalidade na hipótese em questão, pois, de acordo com as provas carreadas 
aos autos, notadamente o estudo social, o pai biológico não demonstra nenhum 
interesse em formar vínculo afetivo com a menor e, em contrapartida, o pai 
socioafetivo assiste (e pretende continuar assistindo) à filha afetiva e materialmente. 
Ficou comprovado, ainda, que a ação foi ajuizada exclusivamente no interesse da 
genitora, que se vale da criança para conseguir atingir suas pretensões. 7. Ressalva-
se, contudo, o direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, da menor 
pleitear a inclusão do nome do pai biológico em seu registro civil ao atingir a 
maioridade, momento em que poderá avaliar, de forma independente e autônoma, a 
conveniência do ato. 8. Recurso especial desprovido.  
(REsp 1674849/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) 

Através da pesquisa realizada, foi possível constatar que a jurisprudência tem 

caminhado no sentido de acolher a tese da multiparentalidade, não exigindo a comprovação 

de um mínimo de vínculo afetivo entre o filho e o pai biológico, para determinar a filiação 

com base no critério biológico, sendo suficiente somente a comprovação, via exame de DNA 

ou outro meio legal admitido. 

Diante disso, nesse momento, é possível vislumbrar o sentido que a jurisprudência 

seguirá. Contudo, seguindo a linha de interpretação dos Ministros Teori Zavascki e Edson 

Fachin, entende-se que é necessário a comprovação de um mínimo de afeto entre o pai o 

biológico e o filho, para que tal filiação seja reconhecida 

Assim, como a decisão é recente, exarada no dia 21/09/2106, ainda não há uma 

doutrina aprofundada acerca do tema, a qual será construída a partir de então, entre os que são 
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favoráveis e os que são contrários. Dessa forma, os mencionados questionamentos apenas são 

especulações entre os civilistas, visto que serão dirimidos na prática forense, quando do 

estudo dos casos em concreto. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A chegada da globalização, o surgimento de novas tecnologias e o avanço na medicina 

fizeram com que o mundo passasse por uma série de transformações, nos últimos anos, de 

ordem histórica, econômica e cultural. Esse contexto, de certa forma, refletiu na sociedade, de 

modo que esta é um reflexo do tempo histórico a qual está inserida. 

Nesse sentido, a família sendo a célula mater da sociedade acabou também sendo 

influenciada por tais mudanças, ganhando uma nova roupagem a partir de então. Antes a 

família era caracterizada como patriarcal, matrimonializada, heteroparental, biológica e de 

caráter institucional. Nesta época, o que vigorava era a busca pelo patrimônio, ou seja, as 

pessoas se casavam tendo em vista a união dos bens entre suas famílias, o amor pela outra 

pessoa muitas vezes nem existia. Apenas o casamento era considerado legítimo como forma 

de organização familiar, bem como somente os filhos oriundos geneticamente do casal eram 

reconhecidos. 

No entanto, a ideia da busca pelo patrimônio cedeu espaço para o afeto, em que as 

atual, é o bem-estar e a realização existencial de cada membro da entidade familiar, é a busca 

pela felicidade. Nesse viés, surgem novas formas de arranjos familiares como a união estável, 

a união homoafetiva, família monoparental, entre outros, ou seja, passou-se a legitimar outras 

formas de estruturas familiares e não apenas o casamento. Atualmente, a família caracteriza-

se como de caráter instrumental, pluralizada, democrática, hetero ou homoparental, biológica 

ou socioafetiva. 

Nessa toada, surge a tese da multiparentalidade, isto é, a possibilidade de um filho ter 

dois pais ou duas mães concomitantemente, em que o filho já tendo um pai biológico deseja o 

reconhecimento do seu pai socioafetivo ou quando já tendo um pai registral, deseja o 

reconhecimento do pai biológico.  

Por muito tempo, imperou-se na doutrina e na jurisprudência uma verdadeira 

divergência de posicionamentos, em que uns adotavam apenas um critério e outros acolhiam 

ambos os critérios de filiação, defendendo a tese da multiparentalidade. 

Nesse contexto, no dia 21 de setembro de 2016, o Plenário do STF pôs fim a esse 
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embate, no julgamento do caso do RE n° 898060, que acolheu a tese no sentido de que a 

paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico.  

É inegável que essa decisão trouxe muitos benefícios para o Direito de Família, já que 

diante da omissão legislativa específica que existia acerca do tema, ela se apresentou como 

um amparo legal para o reconhecimento da filiação socioafetiva e do princípio da afetividade. 

Ademais, ela proporcionou um mesmo nível de hierarquia para filiação socioafetiva e 

biológica, em que, muitas vezes, uma delas era prevalecida. Além de ter evidenciado a 

paternidade responsável do ascendente genético, a decisão também assegurou os princípios da 

Carta Magna de 1988 tais como o dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da 

igualdade entre os filhos. 

Por outro lado, por a decisão ser recente, ainda é cedo para apontar quais os reflexos 

jurídicos que ela acarretará, entretanto, há alguns possíveis inconvenientes que merecem ser 

ressaltados.  

No acórdão do Supremo Tribunal Federal analisado neste artigo, observou-se uma 

clara omissão quanto à necessidade de existir um vínculo de afeto entre o pai biológico e o 

filho para que seja reconhecida a dupla parentalidade. Dessa forma, percebe-se que a presente 

tese não esclareceu quais limitações serão necessárias para se aplicar o reconhecimento da 

multiparentalidade.  

Ademais, essa ausência de constatação do vínculo afetivo entre o pai biológico e o 

filho, ao reconhecer a tese da dupla parentalidade, pode fazer com que as ações dessa natureza 

sejam pleiteadas apenas por interesses patrimoniais.  

Diante disso, apesar de a jurisprudência estar caminhado no sentido de que apenas a 

comprovação do vínculo biológico, via exame de DNA ou outro meio admitido seja 

suficiente, entende-se a necessidade da comprovação de um mínimo de vínculo afetivo a fim 

de que a paternidade biológica não seja apenas reconhecida através de métodos científicos, 

isto é, o pai biológico não deve necessariamente ser determinado pai afetivo, é preciso 

constatar uma relação de afeto, carinho e amor entre ele e o filho. 

Outro reflexo jurídico seriam os consectários legais tais como alimentos, guarda, 

direito de visita, organização do poder familiar e herança, os quais deverão ser analisados com 

base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, até ser consolidada uma 

orientação de como se deve proceder nesses casos. 

É certo que o tema gerou muitas dúvidas e questionamentos, primeiro por ser recente e 

ainda não ter uma doutrina consolidada, segundo, porque o Direito de Família como um todo 

é flexível e cada caso apresenta uma circunstância diferente. Dessa forma, ainda é cedo para 
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afirmar com clareza quais serão as consequências decorrentes dessa decisão, visto que tudo 

isso será constatado na prática. Assim, os operadores do direito, ao julgar os casos, a partir de 

então, devem levar em consideração esses possíveis reflexos, tendo um certo zelo com as 

ações que demonstrem interesses apenas de ordem patrimonial.  

Portanto, constatou-se que a decisão foi um grande avanço para o Direito de Família, 

ao destacar o afeto como valor jurídico e reconhecer a multiparentalidade no ordenamento 

brasileiro. Todavia, foi preciso ressaltar os possíveis inconvenientes que a decisão possa 

acarretar a fim de que o seu real sentido de garantir o melhor interesse da criança e do 

adolescente e a dignidade da pessoa humana não seja suprimido.  
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