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Resumo: A presente pesquisa pretende analisar o instituto da 
multiparentalidade, bem como a sua incidência em matéria de 
adoção, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
O problema da pesquisa reside no entendimento do STJ acerca 
da adoção e dos seus desdobramentos quanto ao conceito de 
multiparentalidade. Na primeira parte da pesquisa é feita uma 
análise das concepções pré e pós-constitucional de família e pa-
rentalidade. No segundo capítulo, são exploradas as diferentes 
formas de aplicação do instituto da filiação plúrima, bem como 
seus reflexos no contexto atual. Por fim, é feita uma análise do 
Recurso Especial nº 1.410.478/RN, à luz do instituto da multi-
parentalidade e da possibilidade de coexistência entre os víncu-
los biológico e socioafetivo nos casos de adoção. A metodologia 
da pesquisa é documental e bibliográfica. 
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IMPACT ON ADOPTION IN THE LIGHT OF THE UNDER-
STANDING OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE 
 
Abstract: This research intends to analyze the institute of mul-
tiparenting and its incidence in the matter of adoption in the light 
of the understanding of the Superior Court of Justice. The re-
search problem lies in the SCJ understanding of adoption and its 
consequences regarding the concept of multiparenting. In the 
first part of the research, an analysis of the pre and post consti-
tutional conceptions of familys and parenting will be made. In 
the second step, an exam of the different forms of application of 
the multiple affiliation institute will be made, as well as their 
reflections in the current context. Finally, an analysis of Special 
Appeal nº. 1,410,478 / RN will be carried out, in the light of the 
multi-parenting institute, as well as the possibility of coexistence 
between biological and socio-affective bonds in cases of adop-
tion. The research methodology is documentary and biblio-
graphic. 
 
Keywords: Adoption. Multiparenting. Special resource. SCJ. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 deveras instigante pensar no Direito das Famílias 
e em suas reinvenções constantes, já que é, certa-
mente, o campo do direito que mais opera muta-
ções à curto/longo prazo. A multiparentalidade é 
um instituto contemporâneo desse ramo, ampla-

mente debatido e consubstanciado na Repercussão Geral 622, 
em análise do RE 898. 060/SC pelo Supremo Tribunal Federal. 
Na mesma oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica: “A 
paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, 
não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomi-
tante baseado na origem biológica, com todas as suas 

E
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consequências patrimoniais e extrapatrimoniais (STF, 2016)”.  
Autores civilistas como Pablo Stolze (2018), Cristiano 

Chaves de Faria (2019), Maria Berenice Dias (2015), Rolf Ma-
daleno (2018) e Flávio Tartuce (2015) já trabalharam o tema em 
suas obras. Não obstante, a aplicação do instituto em matéria de 
adoção é pouco debatida, ao passo que é realidade presente na 
vida de várias “famílias mosaico” brasileiras. Não há, pois, 
como negá-las a tutela jurídica de suas pretensões. Família é 
amor, afeto, convivência e cuidado. Não é o que é ou não permi-
tido pela atividade legiferante. Portanto, todos os modelos de fa-
mília devem, seguramente, guarnecer de respeito e reconheci-
mento jurídico.  

O fato de não haver previsão legal sobre a matéria em 
específico, vem gerando decisões desconformes entre as dos tri-
bunais. Ocorre que, em julgado recente do STJ, o Recurso Espe-
cial nº 1.410.478 – RN, caso paradigmático, admitiu a possibili-
dade de coexistência entre o poder familiar paterno/biológico e 
a adoção unilateral materna de uma mesma criança, suscitando 
novos contornos acerca desse tema. No entanto, o caso em ques-
tão não ganhou a repercussão devida, não sendo objeto de debate 
constante pela doutrina, nem tampouco propagado pela mídia e 
redes sociais, fato que, indiscutivelmente, influenciou o caminho 
da pesquisa, atrelado a necessidade de ser difundir essas discus-
sões. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral do presente artigo é 
demonstrar as diversas facetas que compõem o instituto da mul-
tiparentalidade, enfatizando a análise de sua aplicabilidade em 
matéria de adoção, à luz do entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Ademais, no que tange aos específicos, estes 
serão: descrever a concepção pré e pós- constitucional de família 
e parentalidade, analisar o que é e como configuram as diferen-
tes formas de aplicação do instituto da pluriparentalidade, bem 
como seus reflexos na realidade concreta, demonstrar a coexis-
tência entre duas ou mais filiações distintas, por meio de 
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jurisprudências, julgados e pensamentos doutrinários, e analisar 
o recente julgado do STJ – Recurso Especial nº 1.410.478 – RN. 

A metodologia de pesquisa é doutrinária, convergindo 
tanto uma parcela teórica, como dogmática. Além disso, tem na-
tureza qualitativa, partindo de uma abordagem interpretativa dos 
mais diversos conceitos e estudos que envolvem os novos mo-
delos de família e parentalidade. No que se refere as técnicas de 
pesquisa do método de procedimento, é empreendida pesquisa 
bibliográfica e documental (por meio de documentação indi-
reta), sendo a primeira baseada em fontes secundárias, a exem-
plo de doutrinas civilistas, teses e dissertações. 

No primeiro capítulo do artigo, são abordados os mode-
los pré e pós-constitucionais de família e parentalidade, isto é, 
as alterações trazidas pelas legislações ulteriores a Carta Magna 
atual e os diversos tipos de família que foram abraçados pelo 
ordenamento jurídico. Além disso, o capítulo trata de alguns 
princípios afetos à família e filiação, à exemplo da dignidade da 
pessoa humana, paternidade responsável, afetividade e igual-
dade entre os filhos, bem como da abertura que o Código Civil 
De 2002 propiciou aos novos tipos de filiação, a partir da filiação 
socioafetiva. Nesse viés, são descritas as caraterísticas desse ins-
tituto, bem como as consequências geradas, em virtude do seu 
reconhecimento pelo direito, para o leque de possibilidades den-
tro do universo das relações entre pais e filhos.  

Em segundo plano, separadamente, são analisadas duas 
modalidades de filiação que derivam diretamente da paternidade 
socioafetiva: a posse de estado de filho e a adoção. No que se 
refere a adoção, será feito um breve histórico deste instituto no 
brasil, perpassando pelas legislações já revogadas (CC/1916, Lei 
Nº 4655 De 1965, Código de Menores) e hodiernas (ECA). Ou-
trossim, diferenciações entre as tipificações de adoção unilate-
ral, bilateral, intuito personae e à brasileira serão executadas em 
tópicos específicos. 

O segundo capítulo aborda o instituto da 
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multiparentalidade, oportunidade em que é analisado o seu con-
ceito/aplicabilidade no direito, as consequências jurídicas advin-
das do seu reconhecimento, isto é, o panorama da multiheredita-
riedade, sem descuidar da possibilidade de alteração do registro 
civil e das limitações intrínsecas a sua admissibilidade. Ade-
mais, no tópico seguinte são apresentados julgados relativos à 
pluriparentalidade, com o fito de materializar as ideias trazidas, 
discuti-las e enxergá-las sob a ótica dos mais diversos casos con-
cretos, relacionando-a aos quadros recorrentes de adoção homo-
parental, adoções intuito personae e à brasileira, posse de estado 
de filho e reconhecimento de paternidade biológica.  

Por fim, o capítulo terceiro se propõe a analisar o Re-
curso Especial nº 1.410.478 – RN, oportunidade em que são dis-
cutidos os seguintes questionamentos: como conciliar o respeito 
aos trâmites legais do processo de adoção e as novas possibili-
dades de constituição de família? Além disso, no que se refere, 
em especial, ao art. 41, caput e §1 do ECA, como é tratado o 
rompimento dos vínculos com a família biológica diante da con-
sumação do ato de adoção?  
 
1. FAMÍLIA E FILIAÇÃO 
 
1.1 OS MODELOS PRÉ E PÓS- CONSTITUCIONAL 
DE FAMÍLIAS 
 

Com a colonização portuguesa, no século XVI, consoli-
dou-se no Brasil a perspectiva dos direitos canônico e português, 
ambos calcados no estereótipo romano de “família”, qual seja: 
monogâmica, legitimada pelo casamento, configurada por laços 
de consanguinidade e patriarcal, subordinada ao “pater famí-
lias”, figura masculina que simbolizava “poder” e “chefia”. A 
bem da verdade, esse paradigma não mudou a partir da institui-
ção das primeiras Constituições que o sucederam, só vindo a res-
taurar-se mediante o advento da Carta Magna de 1988, que 



_1144________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

revolucionou e dilatou a compreensão de família e parentali-
dade, outrora entrelaçada, exclusivamente, ao matrimônio e a bi-
ologia (FARIAS, 2019).  

Por meio da atual Constituição Federal, 1988, art. 226, § 
3º, § 4º, que ampara a família sob a especial proteção estatal, a 
concepção de que o matrimônio não é a única modalidade de 
constituição de família válida ganhou maior subsídio legal, re-
conhecendo a união estável e a comunidade formada por qual-
quer dos pais e seus descendentes (monoparentalidade) como 
entidades familiares (BRASIL, 1998).  

A constituição desses núcleos informais, apartados do 
padrão pré-estabelecido de entidades solenes, enraizou-se como 
fato indissociável da realidade social brasileira, sendo abraçados 
pelo princípio constitucional da pluralidade de entidades famili-
ares. Assim, na acepção de Botão (2019, p. 16), vários são os 
modelos de família envoltos pelo constituinte: “nuclear, unili-
near, monoparental, pluriparental, conjugal, convivencial, ho-
moparental, socioafetiva e reconstituída”. Logo, concebe-se que 
a Lex Legum apenas adaptou o direito positivo ao abraçar as inú-
meras modais, que se desenvolveram naturalmente, regadas por 
querença e afetividade entre os indivíduos.  

Abandonaram-se, portanto, os valores que interligavam 
– diretamente e exclusivamente – família e hereditariedade/pa-
trimônio, sobrelevando-se a valorização da função social atribu-
ída a família. Os autores Christiano Chaves e Nelson Rosenvald 
(2014) retratam sobre tal função, quando defendem a diversi-
dade de arranjos familiares, por serem capazes de cumprir o ofí-
cio que a própria sociedade os destinou: um caminho para trans-
missão cultural e formação da pessoa humana digna.  
 
1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AFETOS À FAMÍ-
LIA E A FILIAÇÃO 
 

Em oportunidade ulterior a promulgação da CF/88, para 
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abarcar a realidade de inúmeras entidades familiares brasileiras, 
os vínculos filiais e familiares passaram a ser protegidos por 
princípios como afetividade, dignidade da pessoa humana, 
igualdade entre os filhos e paternidade responsável. Segundo 
Paiano (2016), tais princípios são vetores que orientam a ativi-
dade jurisdicional na esfera do caso concreto, possuindo uma 
carga axiológica que guia a hermenêutica utilizada pelo opera-
dor do direito.  

Inicialmente, destaca-se o princípio da afetividade, que 
não se encontra grafado explicitamente no texto constitucional, 
mas tem o cerne de priorizar o afeto como valor, enquanto pro-
tagonista na construção paulatina de parentalidade entre os indi-
víduos, constituindo-se, consequentemente, em parâmetro para 
qualificar uma relação paterno ou materno filial. Assim, na visão 
de Dias e Opperman (2015, p.2):  

A biologicidade passou a ser vista como uma verdade científica 
que não traduz a gama de sentimentos e relações que realmente 
formam a família. O fator que agora impera é a presença do 
vínculo de afeto. Quem dá amor, zela, atende as necessidades, 
assegura ambiente saudável, independentemente da presença 
de vínculo biológico, atende o preceito constitucional de asse-
gurar a crianças e adolescentes a convivência familiar. 

Ademais, para o ministro Luiz Fux (2016), o princípio da 
dignidade da pessoa humana, presente no art. 1º, III, CF, cuida 
da assunção, pelo ordenamento jurídico, de que a eleição das 
próprias finalidades e objetivos de vida do indivíduo devem se 
sobrepor às formulações legais de modelos pré-concebidos, pri-
orizando o bem-estar coletivo e a proteção aos inúmeros forma-
tos de família.  

Em concomitância, ressalta Jorge S. Fujita (2003 apud 
PAIANO, 2016) que no Código Civil de 1916 (CC/16), a filia-
ção era classificada como legítima (provinda do casamento), le-
gitimada (casamento posterior à concepção), ilegítima (não ad-
vinda do casamento) e adotiva. Todavia, o atual código incorpo-
rou, em seu art. 1596, o sentido do art. 227, §6º da CF, relativo 
ao princípio da igualdade entre os filhos, proibindo qualquer 
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discriminação à filhos havidos ou não da relação conjugal ou por 
adoção3 (BRASIL, 1998). Logo, sendo biológicos ou não, o tra-
tamento dado aos filhos deve ser igualitário, bem como ambos 
gozarão dos mesmos direitos (à ex. de herança e alimentos), es-
tes assegurados pelo princípio da paternidade responsável (art. 
227, §7º, CF/188). Para Botão (2019, p. 28), por meio deste prin-
cípio se constitui a ideia de responsabilidade acerca da forma-
ção, assistência aos filhos e da manutenção da instituição fami-
liar. 
 
1.3 ABERTURA AOS NOVOS TIPOS DE FILIAÇÃO: A 
SOCIOAFETIVIDADE 
 

Das mudanças ocorridas, emanou a evolução quanto ao 
pensamento dos legisladores e operadores do direito, que passa-
ram a acolher a pluralidade de entidades familiares, assim, uma 
vez reconhecida a pluralidade desses núcleos, consagrou-se, 
oportunamente, a necessidade de se ver reconhecida a multipli-
cidade de filiações/laços de parentalidade. Nesse sentido, tendo 
em vista que família e filiação caminham lado a lado, suben-
tende-se que as variações que ocorreram na natureza da pri-
meira, incidiram diretamente no âmago da segunda.  

Preliminarmente, os vínculos de parentalidade compre-
endiam os limites impostos pela consanguinidade e matrimônio, 
ou seja, só o liame genético legitimava esse estado de filiação. 
Somado a isso, na acepção de Coelho (2010 apud NOGUEIRA, 
2019), antes da existência do teste de DNA, havia a possibili-
dade de ser reconhecida a filiação a partir de mera presunção, 
conhecida por “pater is est quem nuptiae demonstrant”, quando 
concebida a paternidade na constância do casamento. No en-
tanto, após o surgimento do teste genético, mesmo não sendo 

 
3 Art 227, § 6º, CC - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discrimi-
natórias relativas à filiação. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1147_ 
 

 

banido do sistema jurídico, tal paradigma de filiação perdeu o 
seu caráter absoluto, sobretudo em razão da possibilidade de vir 
a ser contrariado por produção de prova cientifica.  

Embora tenha ganhado respaldo jurídico apenas no pre-
sente século, a socioafetividade é prática milenar, notadamente 
destacada pelo documento maior do cristianismo: a bíblia sa-
grada. Assim, a história de Cristo e seus pais já é vislumbrada 
sob ótica do senso comum, consubstanciada no fato de que José 
não o havia concebido junto a Maria, tornando-se pai pura e sim-
plesmente pelo afeto.  

A partir do processo de constitucionalização do Direito 
Civil, o CC/2002 tratou implicitamente sobre a socioafetividade, 
admitindo em seu art. 1.593 que o parentesco é “natural ou civil, 
conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” (BRA-
SIL, 2002). Para Gonçalves (2012), é evidente que emprego do 
vocábulo “outra origem” representa um progresso do sistema ju-
rídico brasileiro, já que sob a égide do CC/1916, o parentesco 
civil era reduzido ao instituto da adoção.  

Neste novo cenário, a natureza de uma relação paterno-
filial não mais exige, exclusivamente, a constatação de um vín-
culo biológico entre pai e filho, vez que a socioafetividade tor-
nou-se pré-requisito para qualquer relação de paternidade, sendo 
esta consanguínea ou não. Logo, “a paternidade socioafetiva é 
gênero do qual são espécies a paternidade biológica e a não-bi-
ológica” (LÔBO, 2006, p. 16).  

Por oportuno, o “muro de Berlim” que limitava o reco-
nhecimento das diversas origens de filiação foi derrubado, ao 
passo que abriu um leque de possibilidades dentro do universo 
das relações entre pais e filhos, que agora podem ter origem por 
3 (três) vias: consanguínea, de direito e pelo afeto. Na acepção 
de Jorge S. Fujita (2011, p.71), “a filiação socioafetiva se ex-
pressa em diversas modalidades, como na adoção, nas técnicas 
de reprodução assistida heteróloga ou por doação e na posse de 
estado de filho, manifestada pela adoção à brasileira e pelo filho 
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de criação”. 
De antemão, dar-se-á um foco maior para a modalidade 

de adoção e suas tipificações, em virtude de ser um dos pontos 
centrais deste artigo. 
 
1.3.1 A POSSE DE ESTADO DE FILHO 
 

Para Ramos (1999, apud Salomão, 2017, p. 13), “o es-
tado de filho pode ser suscetível de posse por outra pessoa, que 
não é filho biológico ou adotivo, mas está ocupando esta posição 
na família de forma íntima, pública e duradoura”. É o caso do 
intitulado “filho de criação”, tratado como integrante no seio da 
família que anteriormente não fazia parte, sem atitudes discrimi-
natórias ou distinções de tratamento em cotejo à eventuais filhos 
naturais. Simploriamente, os pretensos pais tratam o indivíduo 
como se “filho biológico fosse”. 

No que se refere a posse de estado de filho, esta deve 
responder à 3 (três) critérios, quais sejam: trato como filho pelos 
pais socioafetivos, fama (sociedade mostra-se persuadida quanto 
à condição de filho legítimo) e, se possível, o uso do nome de 
família. Ocorre que, segundo Carvalho (2017), em que pese a 
confusão quanto à similaridade dos termos, esta não se confunde 
com o instituto da paternidade socioafetiva, sendo apenas um 
dos três requisitos para o seu reconhecimento, que deve contar 
ainda com o ânimus, “interesse”, isto é, a manifestação de von-
tade das partes e a própria afetividade mútua entre os indivíduos.  

Por isso, Salomão (2017, p. 16) analisando a correlação 
entre afeto e direito, aduz que “na posse de estado de filho, o 
direito nasce do afeto. Na paternidade socioafetiva pela adoção 
regular ou pelas técnicas de reprodução assistida heteróloga, in-
verte-se, o direito vem antes, atribuindo à paternidade para al-
guém que começará uma relação, que se espera que seja afetiva”.  
 
1.3.2 A ADOÇÃO  
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Como já mencionado alhures, a filiação transcende o li-

mite da consanguinidade, podendo originar-se através de vín-
culo civil, que dispensa o ato de procriação, tal como a adoção. 
Há, evidentemente, uma infinidade de doutrinadores que contri-
buíram para a construção da bagagem conceitual deste instituto. 
A princípio, nas palavras da autora Maria Berenice Dias (2011, 
p. 483), “a adoção decorre de um parentesco eletivo, já que 
emana exclusivamente de um ato de vontade”.  

Acrescente-se a acepção de Farias e Rosenvald (2013, p. 
1058), de que este ato jurídico é uma “escolha recíproca, uma 
espécie de via de mão dupla, na qual adotando e adotante se es-
colhem e se adotam”. Ainda, Stolze e Pamplona Filho (2012, p. 
666-667) compreendem o instituto como um “ato jurídico em 
sentido estrito, de natureza complexa, excepcional, irrevogável 
e personalíssimo, que firma a relação paterno ou materno-filial 
com o adotando, em perspectiva constitucional isonômica em 
face da filiação biológica”. 
 
1.3.2.1 BREVE HISTÓRICO DA ADOÇÃO NO BRASIL 
 

Saltando pelos séculos que integram a linha do tempo ci-
vilizacional, com o fito de realizar um sucinto escorço histórico 
deste instituto no Brasil, é oportuno relatar que, como marca do 
período colonial no Brasil, Santas Casas de Misericórdia e con-
ventos abrigavam mecanismos qualificados por “roda dos ex-
postos”, espécie de porta giratória que recebia crianças indese-
jadas e abandonadas desde os seus primeiros dias de vida 
(STANZIONE, 2003, apud PAIANO, 2016). Todavia, com a 
promulgação do Decreto 5.083 de 1926, passou-se a regulamen-
tar a situação destes infantes expostos, implementando uma forte 
rede pública de assistência aos menores, que se expandiu a partir 
de 1930 e impulsionou a criação de grandes internatos e institui-
ções de abrigo (PEREIRA, 2014).  
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No que atine a evolução da adoção dentro do sistema ju-
rídico brasileiro, compreende-se que foi introduzida sistematica-
mente pelo Código Civil de 1916, dispositivo legal que não pre-
via o rompimento de laços do adotado com a família original, 
ocorrendo apenas a transferência do pátrio-poder do pai bioló-
gico para o adotante. Entretanto, segundo Pereira (2019), surgi-
ram leis que vieram a alterar o conteúdo presente no texto origi-
nal. 

Inicialmente, urgiu a Lei n. 3133/57 de 1957, que reduziu 
para 30 anos a idade mínima do adotante e autorizou a adoção a 
casais que tivessem pelo menos 5 anos de casados. Seguida-
mente, foi implementada a Lei 4655 de 1965, que introduziu no 
Brasil a Legitimação Adotiva (sem extinguir a adoção simples), 
sendo uma hipótese de adoção que perfazia uma maior inserção 
do infante no novo seio familiar, a partir da cessação de qualquer 
vínculo de parentesco da criança com a família biológica.  

Após, a Lei 6.697 de 1979, o “Código de Menores”, re-
vogou a lei anterior, instituindo a coexistência entre as duas for-
mas de adoção: simples e plena. A primeira era destinada aos 
menores de 18 anos em situação irregular e regida pelos precei-
tos do CC/16. A segunda era aplicada aos menores de 7 anos de 
idade e moldada a partir do espírito que compunha a legitimação 
adotiva, salvo o fato de acrescentar a família do adotante aos 
vínculos civis do adotado, bem como de estabelecer a equidade 
de direitos (patrimoniais, alimentos, sucessórios) entre os filhos 
adotivos e consanguíneos.  

Em seguida, entrou em vigor a Constituição Federal de 
1988 e logo após a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, que reservou inúmeros avan-
ços de caráter teórico e prático à assistência às crianças e ado-
lescentes, destacando Bordallo (2010, p. 201) que:  

A Constituição Federal de 1988 trouxe nova roupagem para o 
Direito de Família, e, consequentemente, para a adoção. Em 
decorrência desta nova disciplina da matéria, surge a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, que traz, em seu bojo, nova sistemática para a 
adoção de crianças e de adolescentes. Passa-se a ter dois regra-
mentos: a adoção regida pelo ECA restrita a crianças e adoles-
centes e promovida judicialmente e a adoção de maiores de 18 
anos, regulada pelo Código Civil de 1916 e instrumentalizada 
através de escritura pública. 

Ainda segundo o autor, como corolário da emergência do 
Código Civil de 2002 (CC/2002), adotou-se um regime único de 
adoção, tanto no que tange aos maiores capazes, quanto aos in-
capazes: o judicial, por meio de sentença constitutiva (art. 1623, 
CC). Ademais, ambos diplomas legais (CC e ECA) englobavam 
disposições relativas ao processo de adoção, sendo aplicados de 
forma concomitante, sobretudo por não serem disjuntivos entre 
si (BORDALLO, 2010).  

Por conseguinte, após sete anos de vigência da Lei 
10.406/2002, surgiu a Lei nº 12.010/09 (Lei Nacional Adoção), 
que alterou alguns artigos do ECA, inclusive os que concerniam 
às normas gerais de colocação em família substituta, à medida 
que revogou todos os artigos relacionados à adoção que perten-
ciam ao corpo do Código Civil, salvo os artigos 1618 e 1619.  

Não será abordada aqui a integralidade do atual Estatuto 
da Criança e do Adolescente, já que seria necessário a produção 
de um projeto específico para sua execução, sendo explorados 
apenas alguns de seus artigos, imprescindíveis para o caminhar 
desta pesquisa. 

 Relativo à subseção IV, “Da adoção”, o art. 39, §1, in-
cluído pela Lei 12.010/09, prevê que “a adoção é medida excep-
cional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando es-
gotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa” (BRASIL, 1990). Constata-se, por 
meio desse artigo, que a destituição do poder familiar só é de-
cretada em último caso, o que pode impulsionar eventuais mo-
rosidades ao processo burocrático, perfazendo prejuízos a inser-
ção da criança no novo seio familiar, em razão da adoção tardia. 
Logo, tal situação impõe entraves a plena eficácia do §10, art. 
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47, que dispõe acerca do prazo máximo para conclusão da ação 
de adoção: “120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogável 
uma única vez, por igual lapso temporal, mediante decisão fun-
damentada da autoridade judiciária”. 

O §3 do art. 39 dispõe que “em caso de conflito entre 
direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive 
seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses 
do adotando”. Tal dispositivo legal é consubstanciado no princí-
pio do melhor interesse da criança, que têm o condão de priorizar 
a solução que melhor atende às suas necessidades e ao seu bem-
estar físico e psíquico. Seguidamente, o art. 41, caput e §1, con-
signam, respectivamente, que “a adoção atribui a condição de 
filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e paren-
tes, salvo os impedimentos matrimoniais”; “se um dos cônjuges 
ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de 
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e 
respectivos parentes” (BRASIL, 1990).  

O caput do referido artigo resgata os fundamentos que 
compunham o instituto da adoção plena, compreendida no “Có-
digo de Menores”, assim como é herança do princípio constitu-
cional de igualdade entre os filhos, correlacionado ao art. 227, 
§6º, CF/88. Outrossim, no que atine ao §1º, entende-se que não 
há impasses quanto a adoção unilateral, vulgo “entre cônjuges 
ou companheiros”, máxime no que se refere a manutenção do 
poder familiar entre o os dois, já que se pressupõe que o intuito 
dessa adoção é a constituição de família conjuntamente. 

Do conteúdo presente no art. 42, vislumbram-se os crité-
rios autorizadores da pretensão de adotar, estes relativos à idade 
mínima do adotante (dezoito anos), a diferença mínima de idade 
entre adotando e adotante (dezesseis anos), a autorização para a 
adoção conjunta (desde que ambos sejam casados ou conviven-
tes e comprovada a estabilidade familiar), e por divorciados ou 
separados judicialmente. Ademais, o art. 43 destaca a razão 
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precípua para o deferimento da adoção: apresentar claras e reais 
vantagens para o adotando, fundando-se em motivos legítimos 
(BRASIL, 2009).  

O art. 45 consigna a obrigatoriedade, para a consumação 
do ato de adoção, do consentimento dos pais ou representantes 
legais do adotando, sendo este dispensado em hipótese de serem 
os genitores desconhecidos ou destituídos do pátrio poder 
(BRASIL, 2009). Além disso, em se tratando de adotando maior 
de doze anos, também se faz necessário o seu consentimento. 
Por fim, o art. 47 mantém a obrigatoriedade da constituição do 
vínculo de adoção por sentença judicial, sendo todo o processo, 
obrigatoriamente, assistido pelo poder judiciário. 

 
1.3.2.2 ADOÇÃO UNILATERAL E BILATERAL 

 
Consigna-se que os contornos relativos à adoção podem 

variar a partir do(s) sujeito(s) que a postula(m). À vista disso, 
além da adoção por pessoa solteira, existem duas outras modali-
dades: unilateral e bilateral.  

Em primeiro plano, a adoção unilateral é prevista no art. 
41, §1º, sendo popularmente conhecida por “adoção entre côn-
juges ou companheiros”. A autora Maria Berenice Dias (2011, 
p. 489) relata que “trata-se de forma especial de adoção, que tem 
caráter híbrido, pois permite a substituição de somente um dos 
genitores e respectiva ascendência”. Observa-se que esta moda-
lidade reflete a vivência de prevalecente parcela de famílias re-
compostas, em que o novo cônjuge ou companheiro(a) exerce 
paternidade ou maternidade em face do filho biológico do outro, 
construída a partir de vínculos de afeto propriamente ligados ao 
âmago da relação.  

Tendo em vista a consolidação desta realidade, ambos 
interessados decidem transfigurar o que era fato em direito. Nos 
assertos de Dias (2011), existem três possibilidades para a con-
cessão da adoção unilateral: 1º) quando o filho é reconhecido por 
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apenas um dos pais, competindo àquele a expressa autorização 
para adoção pelo seu parceiro; 2º) sendo reconhecido por ambos 
os genitores e concordando um deles com a adoção, dele decai o 
poder familiar. Todavia, não concordando, há de ser constatada 
previsão legal (art. 1638, CC) que autorize a destituição de seu 
poder, por meio de ato judicial; 3º) em decorrência da morte do 
pai biológico, pode o órfão ser adotado pelo cônjuge ou parceiro 
do genitor sobrevivente.  

Em segundo plano, a adoção bilateral (prevista no art. 42, 
§ 2, ECA), é uma categoria que exige dos adotantes a constitui-
ção de casamento ou união estável, ou seja, a observância de que 
há estabilidade no seio familiar. Não obstante, o caput do pró-
prio artigo permite a adoção por solteiros (maiores de dezoito 
anos).  

Posto isso, em acordo à visão de Rolf Madaleno (2018), 
torna-se indiferente o estado civil do postulante à adoção, o que 
respeita a pluralidade de entidades familiares resguardadas pelo 
constituinte em seu art. 226, à exemplo do reconhecimento dado 
à família monoparental. Além disso, o autor aduz que a investi-
gação da estabilidade familiar deve ir muito além do requisito 
temporal, uma vez que uniões longevas não importam necessa-
riamente características de estabilidade e segurança, ambos re-
quisitos para a construção de laços de filiação sadios, em aten-
dimento ao princípio do melhor interesse da criança.  

 
1.3.2.4 ADOÇÃO À BRASILEIRA E INTUITO PERSONAE 

 
 Em que pese a regra de unilateralidade do processo ju-

dicial para regularizar legitimamente o procedimento de adoção, 
este presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, não há de 
se olvidar que existem variações que fogem dos padrões legais, 
erguendo questões polêmicas e dividindo opiniões entre doutri-
nadores e operadores do direito. Pois bem, dentre essas tipifica-
ções, serão analisadas a adoção à brasileira e a adoção intuito 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1155_ 
 

 

personae. 
A intitulada adoção à brasileira é, no senso comum, con-

figurada pelo ato de registrar um filho alheio como próprio. As-
sim, não deve ser classificada como uma modal relativa à ado-
ção, vez que “por conter uma declaração falsa dirigida ao Cartó-
rio de Registro Civil de Pessoas Naturais, vício intrínseco, o re-
gistro é nulo e passível de desconstituição a qualquer tempo” 
(BORDALLO, 2010, p. 255). Em seu art. 2424, o Código Penal 
Brasileiro (CP) tipifica essa conduta como crime contra o estado 
de filiação, mas diversos são os motivos que levam os indivíduos 
a assumirem tal risco e exposição, dentre eles o de não desejar 
que o fato seja exposto em processo, já que adotando tal medida, 
a criança nunca saberá que foi adotada. Além disso, conside-
rando a existência do cadastro a ser respeitado, existe o receio 
de que a criança lhes seja tomada ao proporem a ação, além do 
medo de não lhes ser concedida a adoção (BORDALLO, 2010).  

No entanto, em que pese a tipificação de crime, por força 
do princípio do melhor interesse da criança e mediante análises 
feitas in casu, esta categoria tem sido, por vezes, acatada pelas 
decisões judiciais. Nas palavras de Ghilardi (2017, p. 100): 

Nesse emaranhado de incertezas, com a valorização do afeto 
tornando-se um importante vetor no direito de família brasi-
leiro, institutos sólidos passaram por revisão, caso da adoção à 
brasileira, que passou da recriminação à valorização. 

Em segunda análise, destaca-se a adoção intuito perso-
nae, expressão latina que significa “por ânimo pessoal”, conhe-
cida também por adoção dirigida. Nesse sentido, é caracterizada 
pela intervenção dos genitores na escolha da família substituta, 
que entregam a criança a um terceiro, embora restem ausentes 
tanto o prévio consentimento por parte de autoridade judiciária, 

 
4 Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; 
ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao es-
tado civil. 
Pena - reclusão, de dois a seis anos.  
Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. 
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.  
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representada pela Vara de Infância e Juventude, como a inscri-
ção no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). No entanto, uma 
parcela de doutrinadores e operadores do direito defendem vee-
mentemente tal espécie de adoção, ressignificando seus concei-
tos ao compreendê-la como um ato de amor e cuidado. Aliás, 
não há pai ou mãe que não deseje melhores condições de vida 
para seu (s) filho (s), ainda que a renúncia gere, inevitavelmente, 
a separação entre ambos.  

Após dar-se início o processo de adoção dirigida, vários 
serão os critérios analisados durante a instrução, essenciais a 
concessão desta pretensão, quais sejam: 1) inequívoca boa-fé 
dos postulantes à adoção, que não a almejam por segundas in-
tenções de escopo financeiro; 2) boas condições dos postulantes 
para o exercício da paternidade; 3) em desrespeito ao trâmite le-
gal (inscrição no CNA), mas em respeito ao art. 43 5 do ECA, 
devem ser constatados laços de afetividade consolidados entre a 
criança/adolescente e os pretensos pais (art. 28, § 3, ECA)6, o 
tempo de convívio até o momento de propositura da ação e a 
idade do infante. Assim, a observância ou inobservância desses 
critérios é fundamental para análise do que seria o melhor inte-
resse da criança em cada caso (BORDALLO, 2010). 

Nas palavras de Bordallo (2010, p. 255), “há necessidade 
de uma regularização legal desse instituto, uma vez que sua ne-
gação faz com que as pessoas tenham medo de comparecer às 
Varas da Infância para regularizar sua situação com a criança, o 
que acarreta duas coisas: que permaneçam com a criança de 
modo totalmente irregular ou que ocorra a adoção à brasileira”. 
 

 
5 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 
fundar-se em motivos legítimos. 
6 Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou ado-
ção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos 
desta Lei. 
§ 3 o Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes 
da medida 
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2. A MULTIPARENTALIDADE 
 
2.1 CONCEITO E APLICABILIDADE NO DIREITO 
  

Na visão socioantropológica do autor Christiano Chaves 
(2019, p. 283), o parentesco é “noção social, submetida às vari-
áveis da cultura de cada tempo e lugar”. Tal entendimento se 
coaduna com acepções históricas resgatadas pela obra “Sapi-
ens”, de autoria de Yuval Noah Harari. O livro passeia sobre 
marcos históricos que foram peça-chave na construção da civi-
lização humana, dedicando uma análise especial para o surgi-
mento dos primeiros “homo-sapiens” e tecendo hipóteses sobre 
como estes indivíduos viviam, se organizavam e se relaciona-
vam.  

Um dos apontamentos do autor resguarda a concepção de 
alguns psicólogos evolutivos, que afirmam que os primeiros nú-
cleos familiares de sapiens não eram compostos por famílias 
monogâmicas. A bem da verdade, as mulheres do bando manti-
nham relações sexuais com vários homens, logo, nenhum deles 
sabia quais eram seus filhos diante de uma prole tão diversa. No 
entanto, mesmo lidando com essa incerteza, todos os supostos 
pais cooperavam no cuidado com os infantes, externando senti-
mentos de carinho e zelo por estes, isto é, exercendo funções 
inerentes à paternidade (HARARI, 2019).  

Partindo de duas premissas, quais sejam, a primeira de 
que os pais eram quem criavam a e a segunda de que mais de um 
indivíduo poderia criar, supõe-se que as crianças sapiens pode-
riam ter mais de um pai, estes socioafetivos ou biológicos. As-
sim, muito embora soe como uma metáfora, tal fato pertence a 
própria cronologia da espécie humana, sendo testemunha de que 
o afeto sempre foi (e é) elemento essencial de constituição da 
filiação, embora vilipendiado por muitos anos.  

Nessa trilha, a partir do instituto da paternidade socioa-
fetiva, consagrou-se oportunamente a necessidade de abrir 
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caminhos a multiparentalidade. Para o autor Rolf Madaleno 
(2018, p. 500), ela “tem justamente a proposta de dar a socioa-
fetividade, o mesmo valor conferido à realidade consanguínea”. 
Assim, não há relação de hierarquia entre os vínculos biológico 
e socioafetivo, já que ambos são tratados, pelo direito, sob a 
ótica da horizontalidade.  

Pois bem, uma vez que se pergunta: “Como reconhecer 
uma família multiparental?” No senso comum, a resposta é: ob-
servar se determinado indivíduo mantém vínculos com mais de 
um pai ou mãe, ou duas mães/dois pais, sem prejuízos do outro 
tronco parental. Ou seja, é a possibilidade de coexistência har-
mônica entre dois ou mais vínculos paterno ou materno filiais, 
sejam biológicos ou/e socioafetivos, com todos os seus efeitos 
jurídicos.  

Para Cristiano Chaves de Farias (2019, p. 291), uma vez 
patente a existência concreta e real do fenômeno em foco, este 
deve ser tutelado pelo direito, em acordo ao que dispõe o art. 
226, caput, CF: “a família, base da sociedade, tem especial pro-
teção do estado”. Assim, após anos sem qualquer norte legal, 
ensejando decisiums desconformes, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) tratou deste mérito na Repercussão Geral 622, em análise 
do RE 898. 060/SC, oportunidade em que vedou a discrimina-
ção/ hierarquização entre espécies de filiação e fixou a seguinte 
tese jurídica: 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro pú-
blico, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação con-
comitante baseado na origem biológica, com todas as suas con-
sequências patrimoniais e extrapatrimoniais. (STF, Ac. Tribu-
nal Pleno, RE 898. 060/SC. Repercussão Geral 62, rel. Min. 
Luiz Fux, j. 22.9.16). 

A tese serviu como divisor de águas sobre o tema, susci-
tando novos contornos a família/filiação plúrima e dando voz 
aos que foram, por muito e em razão de pouco, demasiadamente 
silenciados. Nesse sentido, Maria Berenice Dias (2015, p. 10) 
relata que “famílias multiparentais sempre existiram e 
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continuarão a existir, a diferença é que até recentemente eram 
condenadas à invisibilidade, resultando desta perversa tentativa, 
de não ver o que foge do modelo do espelho, a exclusão de di-
reitos”.  

Uma vez constatado que a multiparentalidade é o cami-
nho que atende ao melhor interesse do menor, é inoportuno que 
se pretenda decidir entre duas filiações (afetiva e biológica). Nas 
palavras do ministro Luiz Fux (2016, p.22), enquanto relator da 
referida TRG, do contrário, “estar-se-ia transformando o ser hu-
mano em mero instrumento de aplicação dos esquadros determi-
nados pelos legisladores. É o direito que deve servir à pessoa, 
não o contrário”.  

Embora não seja expresso, o instituto não é defeso por 
lei, sendo abraçado pela justiça e por seus operadores, por meio 
da proteção aos profusos vínculos de parentalidade. Assim, uma 
vez clara a situação fática de paternidade/maternidade socioafe-
tiva, o direito, enquanto receptivo aos novos arranjos familiares 
e antagônico ao retrocesso de garantias, tem o compromisso de 
reconhecer as filiações multiparentais consolidadas, tornando-se 
curador de suas relações de afeto e legitimador de seus liames 
de amor. Nesse sentido é a visão de Maria Berenice Dias (2015, 
p.3):  

Coexistindo vínculos parentais afetivos e biológicos ou apenas 
afetivos, mais do que apenas um direito, é uma obrigação cons-
titucional reconhecê-los. Não há outra forma de preservar os 
direitos fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo no que 
diz com o respeito à dignidade e à afetividade. 

Aliás, princípios como o do melhor interesse da criança 
e da proteção integral, estes voltados a resguardar os direitos 
fundamentais às crianças e adolescentes, articulam-se com o re-
conhecimento de relações multiparentais, porquanto a ignorân-
cia de tal fenômeno implica a supressão da convivência familiar, 
bem como demais assistências afetivas, educacionais e financei-
ras, executadas por aqueles que exercem condutas inerentes à 
paternidade ou maternidade, sendo responsáveis pela tríade: 
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criar, educar e assistir (TEIXERA; RODRIGUES, 2010 apud 
PAIANO, 2016).  

Nas palavras do autor Dóris Ghillardi (2013, p. 78), nos 
casos em que o laço filiatório é estabelecido com dois pais de 
origens diferentes, negar um deles ao filho é “impingir-lhe uma 
penalidade em decorrência de uma situação por ele não provo-
cada”. Em outros termos, determinar que um filho escolha entre 
dois pais é, para o autor Flávio Tartuce (2015), uma “Escolha 
de Sofia”. 

Ademais, uma vez que se indaga quais as consequências 
jurídicas geradas pela admissibilidade do instituto em questão, 
seja para os vínculos de parentalidade naturais, seja para os civis, 
por intermédio de uma análise sistêmica e problematizadora, a 
resposta é vislumbrada nas sequelas da multihereditariedade. 
Noutros termos, na visão de Ghilardi (2017), o regime da reper-
cussão geral (semente que germinou efeitos vinculantes, “erga 
omnes”, a todas as instâncias do judiciário) não se limitou a con-
sagrar a viabilidade de coexistência de vínculos paterno-filiais 
distintos, uma vez que trouxe consigo, a reboque, a integralidade 
dos efeitos jurídicos provenientes de tal reconhecimento.  

Posto isso, são consequências intrínsecas à uma relação 
familiar: o poder/dever familiar, impedimentos matrimoniais 
(art. 1521, CC), legitimidade para reclamar direito à herança de 
todos os pais ou mães, tornando-se herdeiro necessário em meio 
ao processo de sucessão legítima (arts. 1829 e 1845, CC), sem 
olvidar também da licitude para pleitear alimentos em caráter 
recíproco (aos moldes do art. 1694 e seguintes do CC), retificar 
o registro civil (com acréscimo dos nomes dos pais e avós, bio-
lógicos e socioafetivos) e estabelecer relações de parentesco, re-
gulamentando-se guarda compartilhada ou unilateral, bem como 
o direito às visitas entre todos os envolvidos (FARIAS, 2019).  

Para evitar óbices à procedência de ações que visem o 
reconhecimento da multiparentalidade, aduz Dias (2015, p. 4) 
que: 

À luz da constitucionalização do direito privado, não é possível 
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fazer uma interpretação literal do art. 54 da Lei dos Registros 
Públicos (em especial os itens 7º e 8º)7, porquanto o processo 
de subsunção das leis à situação jurídica posta em litígio impõe 
maior acuidade do aplicador do direito, o qual deve extrair a 
norma do caso concreto em observância aos valores constitu-
cionalmente estatuídos, conferindo a maior eficácia possível 
aos direitos fundamentais, nos termos do art. 5º, §1º, da Cons-
tituição Federal.  

O assento de nascimento é, portanto, um reflexo da his-
tória do indivíduo, não podendo negá-lo o direito de nele espe-
lhar sua real identificação, devendo-se conciliar eventuais vín-
culos filiais de diversas origens. Aliás, os direitos ao nome e a 
identidade fazem parte da seara civil que contempla os direitos 
personalíssimos, estando diretamente correlacionados ao princí-
pio do melhor interesse do menor e sobreprincípio da dignidade 
da pessoa humana.  

Seguidamente, a partir da edição pelo CNJ do provi-
mento Nº .2 de 27 de abril de 2009, ulteriormente alterado pelo 
provimento Nº. 3 de 17 de novembro de 2009, ambos revogados 
pelo provimento 63 de 14 de novembro de 2017, mais portas fo-
ram abertas ao processo de inclusão de filiações multifacetárias 
no registro de nascimento, casamento e óbito, vez que os campos 
“pai” e” mãe” e “avós paternos e maternos” foram substituídos, 
respectivamente, pelos campos “filiação” e “avós”, extinguindo 
a distinção entre vínculos de parentesco.  

Doutro ponto, em que pese a tese construída pelo STF, a 
matéria merece diagnósticos cautelosos e sopesamentos de or-
dem prática, especialmente em atenção ao princípio da boa-fé 
dos postulantes. Evitam-se, assim, ações tipicamente mercená-
rias, cujo escopo é a regularização jurídica destes vínculos, no 
sentido de satisfazer desejos de ordem estritamente patrimonial, 
desviando-se da teleologia da multiparentalidade, que tem como 

 
7 LRP, art. 54 - O assento do nascimento deverá conter: 7º) Os nomes e prenomes, a 
naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da ge-
nitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a 
residência do casal. 8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. 
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fundamento o abraço aos diferentes conjuntos familiares. É que, 
reconhecer a pluriparentalidade nesses casos fragiliza, deveras, 
a grandiosidade e a razão de ser do afeto, assim, para Oliveira 
(2020, on-line), “a nobreza do instituto sofre [...] a queda brusca 
para a mesquinhez do mundo material.”  

 Exempli gratia, têm-se uma situação na qual há vínculos 
paternos socioafetivos consolidados, no entanto, malgrado a au-
sência de afeto mútuo entre os envolvidos, vendo-se sob a pre-
mência de tornar-se legatário de grande fortuna, o indivíduo an-
seia pelo reconhecimento da filiação de origem biológica. As-
sim, sendo constatada a hipótese mencionada, esta é vulgar-
mente nominada por “Multiparentalidade Forçada”, o que traz 
banalizações ao instituto. Logo, o vínculo biológico deve ser 
constituído, também, pela afetividade, o que importa distinções 
às figuras de genitor (a), pai ou mãe. Assim, Cristiano Chaves 
ratifica tal cenário: (2019, p. 291): 

Seria possível, hipotética e abstratamente, 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 vín-
culo socioafetivo estabelecido, permitindo uma busca inexorá-
vel do vínculo biológico. Até porque a concepção familiar que 
decorre da filiação não permite escolhas de ordem meramente 
patrimonial. 

Ademais, compreende-se que há uma linha tênue que se-
para os institutos da socioafetividade e afinidade, ambas tipifi-
cações que, evidentemente, podem qualificar uma relação de pa-
rentalidade. Eventual confusão dos institutos pode gerar, ainda, 
desalinhos de ordem prática. A bem da verdade, a socioafetivi-
dade é pressuposto para a caracterização de filiações paterna ou 
materna. No entanto, a afinidade é o vínculo construído entre 
cônjuges e companheiros com a família de seu parceiro, inclu-
indo eventuais filhos, frutos do relacionamento anterior.  

Logo, não é só o convívio familiar que estabelece uma 
relação socioafetiva de maternidade e paternidade, nem qualquer 
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“padrasto” ou “madrasta” que se torna pai/ mãe de fato, pela 
posse de estado de filho. Os doutrinadores Cristiano Chaves de 
Faria e Nelson Rosenvald (2017, p. 119) aduzem que o instituto 
da multiparentalidade tem “caráter completamente excepcional, 
permitindo em casos específicos e episódicos (nos quais há com-
provação das concomitâncias dos vínculos filiais) uma simulta-
neidade de pais/e ou mães”. É ônus restrito às partes, portanto, a 
assertiva de que esses vínculos de multiparentalidade, de fato, 
existem. 

 
2.2 CASOS DE MULTIPARENTALIDADE  

 
Materializando o instituto em questão e o analisando sob 

a ótica de situações concretas, é possível concluir que o direito 
de família não é receita de bolo, ou seja, não há uma sequência 
lógica e um resultado final imutável para todas as situações. Evi-
dentemente, os casos são infindáveis e o ineditismo é demasiado 
regular na jurisprudência. Nesse sentido, a multiparentalidade 
pode ser distinguida, ainda, por outro parâmetro, dividindo-se 
em simultânea ou temporal. No que se refere a 1º, todos as mães 
ou pais reconhecidos exercem, em concomitância, encargos ine-
rentes à maternidade ou paternidade. Já quanto a 2º, um dos pais 
ou mães falece e o outro assume este papel para o indivíduo, 
tratando-o como se filho seu fosse.  

O primeiro acórdão a ser analisado é do Tribunal de Jus-
tiça de Goiás (TJ/GO), julgado no mês de novembro de 2019, 
que versa acerca de multiparentalidade simultânea e advinda 
pela posse de estado de filho. Nessa situação de multipaterni-
dade (uma das mais comuns), o apelante requereu a coexistência 
entre ambas as filiações em seu registro civil, vez que foi regis-
trado pelos seus pais biológicos, mas construiu vínculos socioa-
fetivos com o seu “padrasto”, que o trata como filho desde os 
seus 9 (nove) anos de idade. Assim, dando provimento ao re-
curso, o tribunal consagrou a dupla paternidade: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
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RECONHECIMENTO/DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PA-
TERNIDADE SOCIOAFETIVA COM INCLUSÃO EM RE-
GISTRO CIVIL. DUPLA PATERNIDADE. POSSIBILI-
DADE. 1. Com base no leading case do Supremo Tribunal Fe-
deral (RE 898060, Tema 622), o qual firmou a tese de que "A 
paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, 
não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomi-
tante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 
próprios", impõe-se reconhecer a paternidade socioafetiva, 
concomitante com a biológica, em favor do filho, cuja convi-
vência existente com aquele é reconhecida entre eles e social-
mente. 2. Reformada a sentença de improcedência, para julgar 
procedente o pleito inicial e reconhecer a dupla paternidade no 
registro civil do autor/apelante, para os fins legais, patrimoni-
ais e extrapatrimoniais. APELAÇÃO CONHECIDA E PRO-
VIDA. (BRASIL, 2019, on-line). 

Em sede decisória semelhante, mas munida de casuística 
oposta, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) ne-
gou provimento à apelo contra sentença que reconheceu a pluri-
parentalidade simultânea entre duas figuras paternas (socioafe-
tiva e biológica). Ocorre que, a criança tinha um pai registral/so-
cioafetivo, reconhecendo-o como tal, todavia, em realização de 
exame de DNA, determinado após ajuizamento de ação de in-
vestigação de paternidade c/c exclusão da paternidade registral 
pré-existente, diagnosticou-se que o pai biológico era o então 
apelante. No entanto, ainda assim, o acórdão do TJ seguiu a linha 
de raciocínio da Tese de Repercussão Geral – 622 e da sentença 
de 1º grau, consagrando o parentesco de origem biológica e ad-
mitindo a simultaneidade entre as duas filiações paternas: 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGATÓRIA DE PATERNI-
DADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO 
E PRESERVAÇÃO DA PATERNIDADE REGISTRAL PRÉ-
EXISTENTE SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALI-
DADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE CONGRUÊN-
CIA ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. Caso em que não há 
defeito de congruência entre o pedido e a sentença, pois o re-
conhecimento da multiparentalidade (dupla paternidade) se in-
sere no âmbito do pedido do autor (pai biológico) que se limita 
à inclusão, no registro de nascimento da filha, da paternidade 
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biológica, no qual já consta registrada uma paternidade socio-
afetiva. 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 pater-
nidade registral pré-existente, julgou conforme a jurisprudên-
cia da Corte, pois possível e adequado o reconhecimento da 
dupla paternidade (multiparentalidade), em casos como o pre-
sente. NEGARAM PROVIMENTO (BRASIL, 2018). 

Mencionou-se neste artigo acerca dos casos de “Multi-
parentalidade Forçada”, igualmente nominadas por “Ações 
Mercenárias”, cujo escopo é uno: obtenção de herança do su-
posto pai, ainda que não haja quaisquer sentimentos de intimi-
dade ou amor no âmago da relação paterno-filial, o que pode 
prejudicar, inclusive, a relação do filho com o pai socioafetivo, 
que assumiu este múnus voluntariamente. Pois bem, transcen-
dendo o campo teórico, há de se verificar essa discussão na situ-
ação a seguir, extraída do site do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que pode gerar opiniões disjuntivas entre os doutrinadores 
e operadores do direito: 

Seguindo a tese repercutida pelo STF, a terceira turma do 
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legitimidade de um in-
divíduo reclamar herança de ambos os pais, (biológico e socioa-
fetivo), caso de multiparentalidade, vez que o filho tinha direito 
ao reconhecimento de sua ancestralidade e, consequentemente, 
à todos os efeitos de cunho patrimonial intrínsecos ao vínculo 
biológico. O autor interpôs a ação de investigação de paterni-
dade quando já contava com mais de 60 anos, tendo já falecido 
o seu pai registral/socioafetivo e lhe deixado herança. Outros-
sim, o réu (pai biológico) faleceu antes mesmo de ser citado.  

Os sucessores do pai biológico (polo passivo da ação), 
alegaram que o autor postulava o reconhecimento da filiação 
para fins meramente patrimoniais, mas o argumento não foi aco-
lhido pelo colegiado. Na visão do ministro Villas Bôas Cueva, 
então relator, “a pessoa criada e registrada por pai socioafetivo 
não precisa negar sua paternidade biológica, muito menos abdi-
car de direitos inerentes ao seu novo status familiae, tais como 
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os direitos hereditários” (STJ, 2017, on-line).  
Em notícia vinculada pelo site do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família, observa-se um caso carregado de ineditismo, 
julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ/GO), que consa-
grou a multiparentalidade biológica de uma criança, reconhe-
cendo dois gêmeos univitelinos como seus pais. Apenas a partir 
do exame de DNA tradicional, não foi possível distinguir qual 
deles era o pai biológico legítimo, já que ambos resultados de-
ram positivo e nenhum deles assumiu, voluntariamente, a pater-
nidade, o que demonstra evidente má-fé dos réus (IBDFAM, 
2019).  

Na acepção do juiz, os dois se aproveitavam dolosamente 
da condição de gêmeos idênticos, sendo ambos condenados aos 
deveres inerentes à paternidade, incluindo o dever de prestar ali-
mentos. É que, segundo o jurista Caio Mário (2006, p. 207) “... 
o reconhecimento, voluntário ou coercitivo, produz as mesmas 
consequências, dando, pois, como pressuposto, a existência 
de efeitos do reconhecimento”. Tal decisão gerou polêmicas en-
tre operadores e doutrinadores, que divergiam do entendimento 
do juiz, em razão de vislumbrarem soluções mais viáveis para o 
caso. 

Seguidamente, um acórdão proferido pelo TJ/SP deu 
provimento ao recurso de apelação, contra sentença que deter-
minou a exclusão dos pais socioafetivos do registro de nasci-
mento da então requerente, bem como a adição do nome dos pais 
biológicos e seus respectivos ascendentes. É que, a autora foi 
registrada em nome de seus pais socioafetivos, típico caso de 
adoção à brasileira, construindo vínculos de socioafetividade 
que restaram, em razão do tempo e convívio, consolidados. No 
entanto, em seguida, impetrou com ação para reconhecer sua pa-
ternidade e maternidade biológicas. 

 Assim, após análise dos fatos, o egrégio tribunal decidiu 
pelo acolhimento da pretensão da apelante, por força do instituto 
da multiparentalidade, que permitiu a coexistência simultânea 
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entre os 4 pais e seus respectivos ascendentes, vez que uma fili-
ação não interfere no plano de existência da outra. O desembar-
gador Rômolo Russo (2020, p. 9), então relator, assim destacou: 
“inexiste qualquer constrangimento para as partes, por ser a du-
pla paternidade instituto amplamente conhecido no meio jurí-
dico e harmonizável com as atuais concepções do Direito de Fa-
mília”: 

Ação de investigação de paternidade. Sentença que determina 
a exclusão dos pais socioafetivos do assento de nascimento da 
requerente, bem como a respectiva inclusão de seus pais bioló-
gicos. Irresignação. Acolhimento. Multiparentalidade reconhe-
cida. Pais em dobro (genitores biológicos em genitores socioa-
fetivos). Paternidade socioafetiva que não impede o reconheci-
mento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem 
biológica, com os respectivos efeitos jurídicos que lhes são 
próprios. Multiparentalidade admitida pelo C. STF (Tema 622, 
com repercussão geral). Inexistência, outrossim, de prevalên-
cia ou hierarquia entre as referidas modalidades de vínculo pa-
rental. Acolhimento expresso da possibilidade jurídica de plu-
riparentalidade. Precedentes. Duplicidade de laços (consanguí-
neo socioafetivo) que garante a isonomia filiatória e atende ao 
melhor interesse do descendente. Caso concreto que não en-
cerra peculiaridades hábeis a afastar a possibilidade de reco-
nhecimento do duplo vínculo, sobretudo ante a longa convi-
vência entre a requerente e os genitores socioafetivos. Manu-
tenção de assento dissociado da realidade inviável. Sentença 
reformada. Recurso provido. (BRASIL, 2020). 

Dos casos relatados e expostos, verifica-se que a multi-
parentalidade tornou-se primordial, tanto para que a verdade real 
dos fatos prevaleça, com para que os direitos dos indivíduos se-
jam inteiramente resguardados. No entanto, as situações não se 
resumem as mencionadas. 

Como espécie de “vanguarda” para o próximo capítulo, 
é oportuno analisar uma Ação de Adoção c/c destituição do po-
der familiar, típico caso de adoção intuito personae, já que a cri-
ança foi entregue aos guardiões de fato, por seus pais biológicos, 
desde os seus primeiros anos de vida. Assim, a mãe biológica da 
menor não usufruía de boas condições financeiras, morais e 
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psicológicas, fato que tornou os autores responsáveis por todos 
os meios de assistência básica e afetiva da criança, tratando-a e 
reconhecendo-a como se filha fosse. No entanto, malgrado tenha 
a “entregado” para os requerentes, a mãe biológica agiu com 
boa-fé e jamais abandonou o convívio com a filha. Ocasional-
mente, esta passava finais de semana em sua companhia e de 
seus irmãos maternos, nutrindo sentimentos de fraternidade en-
tre si. 

À vista disso, em análise do escorço probatório e visando 
sempre o princípio do melhor interesse da criança, o Tribunal de 
Justiça de Sergipe (TJ/SE) decidiu pela manutenção do poder 
familiar materno biológico e destituição do poder familiar pa-
terno biológico (que nunca manteve relações de socioafetividade 
com a menor), concedendo a adoção e guarda unilateral aos pais 
socioafetivos, com a regulamentação de visitas à mãe biológica. 
No que se refere ao fato de os pais não integrarem o cadastro de 
adoção, exigência prevista no art. 50 do ECA, o Egrégio Tribu-
nal entendeu que já existem jurisprudências consolidadas sobre 
esta matéria, flexibilizando tal regra quando o melhor interesse 
da criança exigir, sendo tal previsão aplicada ao caso em apreço 
(IBDFAM, 2014).  

A bem da verdade, as discussões envolvendo a aplicabi-
lidade da Tese de Repercussão Geral 622 nos casos de adoção 
ainda resistem e merecem aprofundamentos teóricos e práticos: 
como conciliar o respeito aos trâmites legais do processo de ado-
ção e as novas possibilidades de constituição de família? Aliás, 
no que se refere ao art. 41 do ECA, como será tratada a destitui-
ção do poder familiar e consequente alteração no registro civil? 
Tal regra também deverá ser relativizada in casu? Tornar-se-á 
faculdade das partes envolvidas?  

Assim como na teoria da Seleção Natural de Charles 
Darwin, que arrazoava a hipótese de que as espécies passaram 
por fases em que, ou adaptavam-se as mudanças climáticas, ou 
sucumbiriam, é fato que que a sociedade caminha a passos largos 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1169_ 
 

 

e o direito tende a responder às suas necessidades. Do contrário, 
seria obsoleto, escusado ao homem e a sociedade, despossando-
se de sua eficácia social e jurídica. Posto isso, situações outrora 
inadmissíveis e impensáveis, tornaram-se usuais. Será assim 
eternamente, acompanhando o contexto de cada geração, já que 
a evolução humana não descansa por um só minuto.  

 
3 UMA ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL Nº 
1.410.478/RN 

 
O problema da presente pesquisa repousa na análise do 

Recurso Especial nº 1.410.478 – RN, julgado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2019. Ressalte-se que, 
conquanto a ausência direta do termo “multiparentalidade” para 
designar a natureza do processo em questão, após análise do caso 
– escopo precípuo do artigo – será possível encontrar uma con-
clusão para esta pesquisa. Nesse sentido, de relatoria da Ministra 
Isabel Galotti, o recurso contém a seguinte ementa: 

FAMÍLIA. CÓDIGO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO UNILATERAL. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. 
NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES 
AUTORIZADORAS EM RELAÇÃO AO GENITOR. DESTI-
TUIÇÃO APENAS DA GENITORA. BOA-FÉ DA POSTU-
LANTE À ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. 
ECA ARTS 39, §3, 50 §13. RECURSO ESPECIAL PARCI-
ALMENTE PROVIDO. 1. A adoção depende do devido con-
sentimento dos pais ou da destituição do poder familiar (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, art. 45). 2. Hipótese em que 
a menor foi entregue irregularmente pela genitora à postulante 
da adoção nos primeiros dias de vida e, somente no curso do 
processo de adoção e destituição de poder familiar, o pai bio-
lógico descobriu ser o seu genitor, ajuizando ação de investi-
gação de paternidade para reinvindicar o poder familiar sobre 
a criança. Incontroversa ausência de violação dos deveres le-
gais autorizadores da destituição do poder familiar e expressa 
discordância paterna em relação à adoção. 3. Nos termos do 
art. 39, §3º do ECA, inserido pela Lei 13.509/2017, "em caso 
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de conflito entre os direitos e interesses do adotando e de outras 
pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os 
direitos e os interesses do adotando". 4. Boa fé da postulante à 
adoção assentada pela instância ordinária. 5. Adoção unilateral 
materna, com preservação do poder familiar do genitor, permi-
tida, dadas as peculiaridades do caso, com base no art. 50, §13º, 
incisos I e III, do ECA, a fim de assegurar o melhor interesse 
da menor. 6. Recurso especial parcialmente provido (BRASIL, 
2019). 

É imperioso, inicialmente, construir um breve relatório 
do caso. A gênese da construção fática é a entrega da criança por 
sua mãe biológica à sua mãe afetiva durante o seu primeiro mês 
de vida, por razão de insuficiência financeira daquela. Por con-
seguinte, três meses após o ato da entrega, a mãe socioafetiva 
ajuizou ação de adoção. Ocorre que, no curso da demanda, pos-
teriormente à realização do exame genético, foi descoberta a fi-
liação paterna/biológica da criança, até o momento desconhe-
cida, em face de ocultação pela própria genitora.  

Na mesma oportunidade, o genitor, que não tinha conhe-
cimento da existência de sua filha, passou a integrar o polo pas-
sivo da relação processual, em litisconsórcio com a demandada 
(mãe biológica). Assim, instado a se manifestar, não consentiu 
com a adoção, passando a litigar também pela guarda da menor, 
fato que desencadeou uma sequência de decisões e acórdãos re-
corridos pelo requerido, levando o caso a apreciação do STJ ape-
nas em 2019, dez anos após o ajuizamento da ação (2009). Nesse 
viés, do acórdão recorrido, que manteve a decisão do juízo de 1º 
grau a favor da autora, retiram-se os seguintes trechos: 

Embora a apelada não esteja inscrita no cadastro de adoção, 
conforme exige a Lei 12.010/09, certo é que o atendimento ao 
interesse da menor, hoje com quase quatro anos de idade, reco-
menda que ela seja mantida com a apelada, eis que a mesma 
detêm a guarda de fato de L. V. desde o seu primeiro mês de 
vida […]. Resta evidente, portanto, que a criança foi adaptada 
à família que lhe acolheu, crescendo e se identificando com 
este núcleo familiar, não havendo que falar, assim, em reverter 
esta situação, sob incalculável prejuízo à criança, pois já con-
solidado o vínculo afetivo familiar (BRASIL, 2019). 
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Diante do que fora elucidado, inicialmente, alguns pon-
tos merecem destaque e análise individual: a natureza da adoção, 
o fator desconhecimento e não consentimento do genitor para a 
adoção e o desrespeito ao procedimento previsto pelo ECA (re-
lacionado a inscrição no cadastro nacional de adoção). Nesse 
viés, considerando que a mãe biológica entregou a filha direta-
mente a mãe socioafetiva, vislumbra-se que a situação é anco-
rada no instituto da adoção intuito personae, modalidade que 
não segue o procedimento legal para colocação em família subs-
tituta, este previsto pela Lei 12.010/09. 

Todavia, como já discutido no capítulo inicial, tal regra é 
dispensada quando é privilegiado o melhor interesse da criança 
in casu. Nesta situação, notadamente por força dos anos de con-
vivência entre a autora e a criança, os vínculos materno-filiais 
restaram consolidados, não havendo nenhuma possibilidade de 
que os laços (que já haviam formado “nós”) viessem a ser des-
feitos. Assim, não era oportuno impingir tal penalidade a menor, 
retirando-a do seio de sua família. No entanto, malgrado tudo o 
que fora exposto, o problema não estagnava neste ponto, por-
quanto a negativa do pai à concessão da adoção, vilipendiada 
pelas decisões de instâncias inferiores, encontrou amparo no en-
tendimento dos ministros do STJ.  

Desse modo, tendo em vista o que dispõe o art. 45 do 
ECA: “a adoção depende do consentimento dos pais ou do re-
presentante legal do adotando. ‘§ 1º: o consentimento será dis-
pensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar” 
(BRASIL, 2009), sob qual fundamento se sustentava a destitui-
ção do poder familiar do pai e a dispensa a autorização para a 
adoção de sua própria filha? Não era vislumbrada, na ótica da 
relatora, lógica ou disposição jurídica para tal, o que contrariava 
o princípio da legalidade. Frise-se que, as hipóteses de destitui-
ção do poder familiar estão previstas no art. 1638 do Código Ci-
vil: 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a 
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mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho 
em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons 
costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no 
artigo antecedente. V - entregar de forma irregular o filho a ter-
ceiros para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também 
por ato judicial o poder familiar aquele que: I – praticar contra 
outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: a) homicí-
dio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida 
de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violên-
cia doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher; b) estupro ou outro crime contra a digni-
dade sexual sujeito à pena de reclusão; II – praticar contra filho, 
filha ou outro descendente: a) homicídio, feminicídio ou lesão 
corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tra-
tar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar 
ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) es-
tupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade 
sexual sujeito à pena de reclusão (BRASIL, 2002). 

O problema havia certamente mudado de foco. Nenhuma 
das hipóteses acima elencadas autorizava a destituição do poder 
familiar do pai biológico, conquanto tenha sido utilizada como 
fundamento para destituição do poder familiar da genitora, que 
evidentemente entregou a criança irregularmente à mãe socioa-
fetiva (previsão do inciso “V”, artigo supra).  

Ademais, o § 1º do art. 39 do ECA dispõe que “a adoção 
é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer ape-
nas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa [...]” (BRASIL, 1990). 
Em paralelo, o art. 19 do mesmo estatuto preleciona que “é di-
reito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegu-
rada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que ga-
ranta seu desenvolvimento integral” (BRASIL, 1990). 

Do conteúdo dos artigos anteriores, extrai-se a concep-
ção de excepcionalidade do procedimento de colocação em fa-
mília substituta, em observância a legalidade estrita e ao proce-
dimento exigido para o processo, mais um fundamento jurídico 
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no qual se assentava a defesa do requerido (genitor). Nesse viés, 
ainda que superada a objeção relativa ao cadastro de adoção, in-
clusive por força de precedentes jurisprudenciais do próprio tri-
bunal, o panorama quanto a destituição do poder familiar rema-
nescia, não havendo nenhum precedente que flexibilizasse a 
questão. 

Assim, o certame era protagonizado por dois lados: o pri-
meiro privilegiava o princípio do melhor interesse da criança e 
a construção paulatina de afetividade entre a autora e sua filha 
socioafetiva, já o segundo sustentava a prerrogativa do pai bio-
lógico de ter a filha reconhecida como sua, vez que a situação 
não conjecturava espécie de abandono afetivo. Contrariamente, 
o réu foi ludibriado pela mãe biológica, tendo intento de manter 
convívio com a menor desde que descobriu a relação de paren-
tesco. Portanto, se ambos os interesses são válidos e merecessem 
a respectiva tutela jurisdicional, como conciliá-los? Havia al-
guma solução para esse impasse? 

É nesta controvérsia que habita o âmago desta pesquisa: 
“como conciliar a adoção de uma criança e a manutenção do vín-
culo biológico dela?”. Pois bem, a resposta não é de compreen-
são hermética, mesmo que não tenha sido tão simples de ser en-
contrada. Ocorre que, o art. 41 do ECA surge como mais uma 
pedra no meio do caminho, consignando o seguinte: “a adoção 
atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos 
e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vín-
culo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais” 
(BRASIL, 1990). Portanto, a regra é que os vínculos entre ado-
tado e família biológica sejam integralmente rompidos quando 
da consumação do ato de adoção. Contudo, a decisão do STJ 
palmilhou um caminho que favoreceu ambos os interesses, estes 
concorrentes e disjuntivos. 

Aderindo ao voto-vista do ministro Marcos Buzzi, a re-
latora acompanhou a linha de raciocínio que compreendeu a ado-
ção da criança pela autora como um caso de “adoção unilateral”, 
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a partir da relativização/interpretação extensiva do art. 41, § 1º 
do ECA: “§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho 
do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o 
cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes” 
(BRASIL, 1990). Assim, a hermenêutica jurídica utilizada pelo 
ministro estendeu a aplicabilidade do artigo ao caso, malgrado a 
autora não manter relação conjugal ou de convívio com o reque-
rido, sendo evidentemente uma diretriz inteligente, dada a natu-
reza peculiar do caso, a condição de divorciada da pretensa ado-
tante e a destituição do poder familiar da mãe biológica. 

No entanto, outra solução poderia ser também aplicada, 
amparada no objeto primordial deste artigo: a multiparentali-
dade. O instituto que tem o condão de privilegiar a coexistência 
de filiações de origens distintas é guarida para a querela em 
questão, bem como para outras de natureza similar. Frise-se que, 
caso a adotante fosse casada e o seu marido mantivesse, também, 
vínculos paterno-filiais e socioafetivos com a menor, a solução 
vislumbrada pelo ministro não guarneceria de eficácia e autenti-
cidade, já que seriam dois vínculos novos a serem reconhecidos. 
Assim, essa conjuntura hipotética não integraria a moldura in-
terpretativa do art. 41, § 1º, ECA, já que fugiria bastante de sua 
essência teleológica. 

 Nesse sentido, o próprio Buzzi citou o instituto em seu 
voto, mesmo crendo ser desnecessário empregá-lo ao caso, pelo 
fato de enxergá-lo como uma adoção unilateral. Todavia, con-
forme o disposto no trecho seguinte, retirado do corpo textual de 
seu voto-vista, é possível presumir que ele não descartou a pos-
sibilidade de que a pluriparentalidade fosse invocada diante de 
uma conjuntura distinta: 

Para solucionar situações específicas da vida familiar é inegá-
vel a existência no ordenamento jurídico pátrio do conceito de 
multiparentalidade, consistente na possibilidade jurídica con-
ferida ao genitor biológico e/ou genitor afetivo de invocarem 
os princípios da dignidade humana e da afetividade para ver 
garantida a manutenção ou o estabelecimento de vínculos pa-
rentais sejam eles decorrentes de qualquer um dos liames 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1175_ 
 

 

genéticos/biológicos ou afetivos […] A despeito disso, para 
conferir solução jurídica ao caso, desnecessário obter amparo 
no conceito de multiparentalidade, pois embora o artigo 41 do 
ECA afirme que a adoção atribui a condição de filho ao ado-
tado e o desliga de qualquer vínculo com pais e parentes, esta-
beleceu no § 1º hipótese de adoção unilateral sem rompimento 
do vínculo anterior quando um dos cônjuges ou concubinos 
adota o filho do outro […]. (BRASIL, 2019). 

Inegavelmente, é possível a incidência do instituto da 
multiparentalidade em casos relativos à adoção (plena). Nas pa-
lavras de Valadares (2018, p. 30 apud GONÇALVES, 2020, p. 
34), impedir esse reconhecimento, “situação em que óbvia e tão 
perceptivelmente a pessoa tem pais biológicos e afetivos, feriria 
a dignidade da pessoa humana”. Não há de se olvidar, todavia, 
da análise do caso concreto e de qual solução atende ao melhor 
interesse da criança, um dos princípios basilares à aplicabilidade 
efetiva das medidas de proteção, este presente no ECA, art. 100, 
parágrafo único, inciso IV.  

Além disso, se o Tribunal Superior relativizou as dispo-
sições relativas ao procedimento de colocação da criança em fa-
mília substituta, à necessidade do consentimento dos pais para 
adoção (art. 45, caput, ECA) e à adoção unilateral (art. 41, § 1º, 
ECA), porque não relativizar, igualmente, a regra do supracitado 
art. 41 para viabilizar a aplicabilidade do instituto?  

A possibilidade não pode/deve ser descartada. Conside-
rando o atual panorama social de liberdade de constituição e des-
constituição de entidades familiares, bem como de rompimento 
com o modelo tradicional de família biparental, é inequívoco 
que demandas como essa não deixarão de surgir, ao passo que o 
jurisdicionado, sobretudo em virtude da proteção dos interesses 
dos menores, tem a prerrogativa de obter a tutela de suas preten-
sões, por meio da consagração das diversas formas de família 
pelo direito. Assim, nas palavras de Pedro Belmiro Welter (2009, 
pág. 279):  

Não reconhecer as paternidades genética e socioafetiva, ao 
mesmo tempo, com a concessão de todos os efeitos jurídicos é 
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negar a existência tridimensional do ser humano, que é reflexo 
da condição e da dignidade humana, na medida em que a filia-
ção socioafetiva é tão irrevogável quanto a biológica, pelo que 
se deve manter incólumes as duas paternidades, com o acrés-
cimo de todos os direitos, já que todas fazem parte da trajetória 
da vida humana. 

No entanto, não há lei, jurisprudência consolidada ou 
análise doutrinária que verse sobre tal discussão, o que gera um 
demasiado descompasso nas decisões judiciais, porquanto ser 
matéria de várias ações levadas à apreciação dos órgãos de ju-
risdição. Por outro lado, o Código Civil y Comercial de Lá Na-
ción Argentina, em seu art. 628, dispõe sobre “Acción de filia-
ción o reconocimiento posterior a la adopción. Después de acor-
dada la adopción simple se admite el ejercicio por el adoptado 
de la acción de filiación contra sus progenitores, y el reconoci-
miento del adoptado. Ninguna de estas situaciones debe alterar 
los efectos de la adopción establecidos en el artículo 627”(AR-
GENTINA, 2014).  

Logo, o código prevê que, na adoção simples, o adotado 
tem a prerrogativa do reconhecimento ulterior de vínculos bio-
lógicos, sem modificar ou extinguir os efeitos da filiação prove-
niente da adoção. Com efeito, tal disposição normativa é digna 
de aplausos, devendo inspirar a atividade legiferante e jurispru-
dencial brasileira. Por esse motivo, as discussões sobre a inci-
dência do instituto da família plúrima em matéria de adoção, seja 
qual for a tipificação, devem ser cada vez mais fomentadas, pu-
blicizadas e propagadas, mormente pela iniciativa acadêmica. 
Assim, espera-se que, em breve, essas questões deixem de ser 
questões e se tornem certezas, ou seja, diretrizes eloquentes para 
o direito. 

 
CONCLUSÃO  

 
Findada a pesquisa, impõe-se a resposta ao problema ini-

cial e as considerações vislumbradas ao longo dos capítulos. 
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Assim, pode-se inferir que há, hodiernamente, uma infinidade 
de modelos de família distintos, abraçados pela Carta Magna de 
1998, em razão sobretudo de princípios como a pluralidade de 
entidades familiares, igualdade entre os filhos, dignidade da pes-
soa humana e afetividade.  

Concomitantemente, compreende-se que existem diver-
sas maneiras de se originar um vínculo parental, além do vínculo 
biológico ou natural, vez que o vínculo civil agora compreende, 
também, a socioafetividade, consagrada através do Código Civil 
de 2002. Logo, a filiação pode advir da adoção, das técnicas de 
reprodução assistida heteróloga e homóloga, posse de estado de 
filho, manifestada pelo filho de criação, adoção à brasileira e in-
tuito personae.  

A adoção, por sua vez, é subdividida em espécies de ado-
ção unilateral e bilateral, além de compreender duas modalida-
des que fogem dos padrões legais: intuito personae e à brasileira, 
abraçadas pela jurisprudência quando da análise do caso con-
creto, em atenção precipuamente ao melhor interesse da criança.  

Abordou-se, por conseguinte, o instituto da multiparen-
talidade, corolário da socioafetividade. Assim, chegou-se à con-
clusão de que é a possibilidade de coexistência harmônica entre 
dois ou mais vínculos paterno ou materno filiais, sejam biológi-
cos ou/e socioafetivos, com todos os seus efeitos jurídicos.  

Ademais, a Tese de Repercussão Geral 622, em análise 
do RE 060/SC foi, evidentemente, um grande divisor de águas 
sobre o tema. O instituto, ainda que não seja expressamente re-
gulamentado, é acolhido pela atividade jurisdicional, vez que o 
direito tem o compromisso de recepcionar os novos arranjos fa-
miliares, correndo o prejuízo de, na contramão, ferir a própria 
dignidade dos indivíduos.  

Além disso, consagrou-se a multihereditariedade como 
consequência direta da pluriparentalidade. Os efeitos jurídicos 
oriundos de seu reconhecimento são sentidos em todas as esferas 
jurídicas do indivíduo: registro civil, direito sucessório, à 
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alimentos, convívio, entre outros. No mais, frisou-se o impasse 
relacionado aos casos de multiparentalidade forçada (mercená-
rios), atribuindo, ao operador do direito, o encargo de analisar 
com minúcia a intencionalidade dos postulantes, isto é, se agem 
ou não de boa-fé.  

Por fim, solucionando o problema da pesquisa, compre-
endeu-se que a multiparentalidade, em consonância ao entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode ser aplicada 
aos casos de adoção (não somente a adoção unilateral), a partir 
da relativização de normas procedimentais do ECA, relaciona-
das ao “respeito” ao cadastro de adoção, a obrigatoriedade do 
consentimento dos pais para adoção, às hipóteses de destituição 
do poder familiar e ao rompimento dos vínculos biológicos após 
a consumação do ato de adoção.  

O STJ privilegiou o melhor interesse da criança, em face 
da observância a legalidade estrita, de forma a conciliar os inte-
resses da mãe adotiva e do pai biológico da criança. Tal decisão 
transparece o compromisso que o direito tem (ou deve ter) em 
zelar, primordialmente, pelo bem-estar do menor e pela solução 
que melhor atende às suas necessidades físicas/psíquicas. 

 É inequívoco que demandas como essa não deixarão de 
surgir. À vista disso, a decisão é paradigmática. Situações ulte-
riores que necessitem de respaldo jurídico, poderão invocar o 
julgado como argumento para serem, igualmente, consagradas 
por e pelo direito, tendo em vista já serem de fato. 

Finalmente, cumpre frisar que o presente artigo tem o es-
copo de contribuir para a bagagem de pesquisas e discussões so-
bre a multiparentalidade, a adoção e a conjugação de ambas, por 
meio da análise de entendimentos jurídicos, decisões, teses, leis 
e doutrinas, ampliando, de fato, o debate já existente.  

No entanto, não existe intento de esgotar as próximas te-
ses e correntes acerca do tema, pelo contrário, pretende-se que 
futuras pesquisas possam aprofundar ainda mais essas discus-
sões. Espera-se, inclusive, que depois de demasiadamente 
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difundidas, estas questões possam um dia chegar à positivação 
pela atividade legiferante, trazendo maior segurança jurídica às 
famílias, aos vínculos constituídos/desconstituídos, e aos seus 
anseios por reconhecimento de seus liames de afetividade e 
amor.  
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