
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.593.656 - RJ (2015/0144756-6)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : L I DA S 
ADVOGADOS : FÁBIO PIRES MILLER RODRIGUES E OUTRO(S)   

LAIS DOS SANTOS REZENDE 
RECORRIDO : C G B 
RECORRIDO : E G B B DE B 
ADVOGADOS : ALESSIO REZENDE BOLELLI E OUTRO(S)   

ANTÔNIO CARLOS ASSAD BICUDO    
MURILO MADRUGA FARIA 

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. ARTS. 33, § 2º, E 35 DO 
ECA. INSTITUTO AUTÔNOMO. ASSISTÊNCIA DEVIDA. ADOÇÃO POST 
MORTEM . INEQUÍVOCA VONTADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA Nº 
7/STJ.
1. A guarda é considerada a modalidade mais simples de colocação da criança em 
família substituta, podendo atender a situações peculiares, temporárias ou mesmo 
suprir a falta eventual dos pais ou do responsável, o que não se confunde, 
necessariamente, com uma medida de preparação para futura adoção.
2. Há uma escala ascendente de intensidade na colocação em família substituta 
em relação à guarda, à tutela e à adoção, institutos específicos para tratar de 
situações diversas. 
3. O bom exercício do munus  assumido em decorrência da guarda de uma criança, 
devidamente assistida material, moral e educacionalmente, não se confunde com a 
assunção da plena filiação, objeto de procedimento próprio de adoção, sob pena de 
não se justificar a existência do instituto autônomo. 
4. É possível o deferimento da adoção póstuma, mesmo que o adotante não tenha 
dado início ao processo formal para tanto, desde que presente a inequívoca 
vontade para tanto.
5. Rever as conclusões do Tribunal de origem que afastou os requisitos para a 
configuração da adoção por ausência do vínculo de filiação encontra óbice formal 
no teor da Súmula nº 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 
Terceira Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio 
de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 09 de agosto de 2016(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.593.656 - RJ (2015/0144756-6)
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de 

recurso especial interposto por L. I. da S. (e-STJ fls. 313-335), com fulcro nas alíneas "a" e "c" do 

artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO POST 
MORTEM DE FILIAÇÃO. ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 
INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE ADOTAR.
A adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na 
qualidade de filho, pessoa a ela estranha, com formação de vínculo fictício e legal 
de filiação, estendendo-se o regular direito à herança.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta mediante guarda, tutela ou 
adoção.
A possibilidade da adoção post mortem tem previsão legal no §6º do artigo 42 da 
Lei 8.069, que reclama os seguintes requisitos:
(i) a inequívoca manifestação de vontade do adotante; e (ii) a existência de 
procedimento de adoção prévio ao falecimento.
Em homenagem aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da 
pessoa humana, a condição de prévio procedimento vem sendo dispensada pela 
jurisprudência, que entende ser suficiente a inequívoca manifestação de vontade 
do adotante.
A falecida conduziu de forma excepcional a sua função de guardiã, contudo, 
mesmo todo o amor e zelo vertido por ela em favor do requerente não tem 
condão de suprir o necessário requisito da manifestação inequívoca da 
intenção da falecida em adotá-lo .
O conjunto probatório farto e consistente, conjugado com a ausência de 
comprovação idônea da intenção de adotar, afastam a pretensão do apelante 
acerca do reconhecimento post mortem da filiação e condição de herdeiro, não 
merecendo reparo a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO" (e-STJ fl. 272 - grifou-se).

Noticiam os autos que L. I. da S. propôs ação declaratória de vínculo socioafetivo 

combinada com petição de herança contra C. G. B. do A. e E. G. B. B. de B. objetivando o 

reconhecimento da relação socioafetiva havida entre o autor e a falecida.  

Segundo a narrativa dos fatos feita pela inicial, 

"(...) O autor nasceu no dia 4 de novembro de 1982, filho biológico de G. 
C. da S. e M. I. C.

Passados alguns anos, a mãe de L. veio a falecer, deixando o filho, ainda 
pequeno, sob a responsabilidade apenas do pai.

Foi nesse momento que a Sra. M. dos S. G. surgiu na vida do autor, e 
sensibilizada decidiu requerer a sua guarda, o que foi concedido através do Termo 
de Guarda e Responsabilidade em Caráter Provisório datado de 19 de janeiro de 
1988, quando ao autor contava cinco anos de idade, tendo o Termo de Guarda em 
Caráter Definitivo vindo cerca de um ano depois, em 22 de dezembro de 1989. 
Desde então, L. passou a viver com M. dos S. G., que já tinha duas meninas (que 
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ora figuram no polo passivo), como se seu filho fosse.
As fotografias ora trazidas aos autos comprovam estes fatos com 

inafastável clareza, eis que revelam a presença e a participação de M. na vida de 
L., em festas de aniversário, na primeira comunhão, nas formaturas de colégio, da 
faculdade, etc.

Outra prova disso é que a mãe, preocupada com o futuro dos filhos, 
comprou, para os três (para as duas filhas biológicas e também para L.), um 
apartamento em Guarapari/ES, constando estes até hoje como condôminos.

E mais, o grau de zelo era tamanho que mantinha seguros em que 
figurava o autor como beneficiário, conforme se verifica da prova documental 
acostada. A relação afetiva era pública e notória, sendo conhecida, portanto, não 
apenas entre os familiares, mas também pelos vizinhos do edifício onde moravam, 
pelas pessoas do círculo de amizade de M. e de seus colegas de trabalho.

Passados então todos esses anos, veio a falecer a Sra. M. dos S. G., 
deixando bens a partilhar e como herdeiras, legalmente, apenas as filhas 
biológicas, já que o autor não pode figurar como herdeiro antes de ter reconhecido 
o vínculo filial. É, pois, esse reconhecimento, a principal finalidade da presente 
ação, sendo certo que pretende-se também, por oportuna, a garantia do direito de 
herança correspondente"  (e-STJ fls. 4-5).

O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, assentou, à luz do 

conjunto fático-probatório dos autos, que, "em verdade, não há (...) indicação clara de que o 

relacionamento socioafetivo havido entre M. e L. tivesse índole parental" (e-STJ 212).

O autor interpôs apelação (e-STJ fls. 218-238), não foi provida pelo Tribunal de 

origem. 

O ora recorrente, - L. I. da S. - aduz no presente recurso especial (fls. 313/335 

e-STJ), além de divergência jurisprudencial, violação do art. 1.593 do Código Civil de 2002. 

Afirma, em síntese, a constituição de relação materno-filial com a autora da herança (M. dos S. 

G.), que o deteve sob sua guarda desde tenra idade e lhe outorgou idêntico tratamento àquele 

destinado às filhas biológicas, razão pela qual gozaria da posse do estado de filho. Sustenta a 

desnecessidade de instauração de adoção formal para o reconhecimento de seu status  de filho, 

porquanto a filiação socioafetiva teria ficado demonstrada no caso concreto.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 391-397), e inadmitido o recurso especial na 

origem (e-STJ fls. 408-413), subiram os autos a esta Corte por força de decisão proferida no 

agravo (e-STJ fls. 481-513).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, por meio do seu 

representante, o Subprocurador-Geral da República Antonio Carlos Alpino Bigonha, opinou pelo 

não provimento do recurso.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.593.656 - RJ (2015/0144756-6)
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): A 

irresignação não merece  prosperar.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se houve, no caso concreto, a 

inequívoca intenção da falecida, mera guardiã do recorrente, em adotá-lo.

A resposta é desenganadamente negativa, como expõe-se a seguir.

Afere-se dos autos que o recorrente nasceu no dia 4 de novembro de 1982, sendo 

filho biológico de G. C. da S. e M. I. C., esta última sua mãe, que morreu quando o autor possuía 

5 (cinco) anos de idade. A criança ficou sob a responsabilidade do pai, pessoa humilde.

A falecida, sensibilizada com a dramática situação, decidiu requerer a guarda do 

menor, que foi concedida em caráter definitivo em  22  de dezembro de 1989 (e-STJ fl. 18).

Válido esclarecer que a guarda é um instituto pelo qual alguém, parente ou não, 

assume a responsabilidade sobre um menor de 21 (vinte e um) anos, devendo dispensar-lhe 

todos os cuidados próprios da idade, além de ministrar-lhe assistência espiritual, material, 

educacional e moral  (José Luiz Mônaco da Sivlva.  A família substituta no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 1995, pág. 194). 

A guarda é uma das formas de colocação da criança em família substituta, visando 

essencialmente regularizar a posse de fato, atribuindo-se ao guardião, à luz do art. 33 do ECA, a 

obrigação de prestar assistência à criança ou adolescente e conferindo a seu detentor o direito de 

opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Nos termos do parágrafo 2º do mencionado dispositivo, 

"excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável , podendo ser 

deferido o direito de representação para a prática de atos determinados" (grifou-se).

Por sua vez, conforme previsto no § 3º, "a guarda confere à criança ou adolescente 

a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários ".

No caso dos autos, a guarda não foi aplicada como medida de preparação para 

futura adoção, sequer aventada pela falecida, pessoa capaz e instruída, que não buscou, em 

nenhum momento, ao longo do tempo, a destituição do poder familiar do pai biológico do 

recorrente, o qual manteve contato durante toda a vida com o genitor. 

Saliente-se que a guarda é considerada a modalidade mais simples para a 

colocação da criança em família substituta, porquanto temporária. Além disso, o instituto da 
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guarda não retira, de plano, o poder familiar dos pais consanguíneos, ao passo que a tutela 

pressupõe a suspensão ou mesmo a destituição do pátrio poder (arts. 28 e 36, parágrafo único, 

do ECA), enquanto a adoção, a mais sofisticada de todas, tem como consequência o rompimento 

definitivo dos vínculos de parentesco com a família natural, decorrendo a destituição do poder 

familiar, e a atribuição da condição de filho ao adotado. 

Há, inegavelmente, uma escala ascendente de intensidade na colocação em 

família substituta, tratando-se a guarda, a tutela e a adoção de institutos específicos para tratar de 

situações diversas. 

E, na hipótese, aperfeiçoou-se uma guarda permanente (art. 33, § 2º, do ECA), 

seguindo o rito procedimental próprio, que se destina a atender situações peculiares, sem se 

poder inferir a adoção pleiteada pelo recorrente, ato formal e solene. 

Ademais, válido mencionar que, segundo o art. 35 do ECA, a "guarda poderá ser 

revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público". 

Oportuno transcrever o seguinte excerto da sentença, que merece acolhida, na 

parte que interessa:

"(...) É indubitável que existiam carinhos, preocupações, 
cuidados e tantos outros sentimentos bons entre eles, mas daí a afirmar que 
M. externasse o sentimento de maternidade vai boa distância .

O que se apurou nos autos indica que M. apiedou-se de L. que, 
tendo perdido a mãe, vivia em parcas condições. Agasalhando-o sob o 
instituto da guarda, manteve íntegro seu contato com o pai.

Nesse contexto, e até mesmo em razão do munus de guardiã que 
assumiu, percebe-se que M. procurou tratar L. sem distinções sociais para 
com suas filhas , contudo, não foram poucas as vezes que mostrou saber, em seu 
íntimo, que numa última análise a pretensa relação parental não estaria presente.

Não se olvide que a família biológica de L. sempre esteve 
presente em sua vida. Também não se pode esquecer que M. mantinha forte 
preocupação com o futuro de L., buscando ampará-lo financeiramente. Ora, a 
única explicação para tal preocupação é o fato de saber que L. não estaria 
arrolado entre seus herdeiros, ou seja, as benesses que ela podia oferecer 
em vida simplesmente acabariam quando de sua morte . E por que isso? A 
resposta é que M. não o considerava verdadeiramente como filho, mas um 
protegido especial, alguém a quem ela pôde oferecer melhores condições de 
vida .

Até em seus últimos dias M. falava em amparar L., 'dar-lhe um 
teto' . Entretanto, com relação as suas duas filhas biológicas M. não mostrava 
preocupação alguma . Volta a pergunta: e por que isso? A resposta não é que M. 
gostava menos delas, mas sim porque sabia que o direito sucessório estava a 
garanti-las, numa clara demonstração de que tinha ciência da diferença do 
estado pessoal de cada um dos três envolvidos.

Vale ressaltar: a falecida, preocupando-se em resguardar 
financeiramente L., dispôs sua vontade quanto à divisão de seu patrimônio 
entre suas filhas e o requerente, deixando o autor como beneficiário do 
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seguro de vida e dando-lhe propriedade de parte do imóvel em Guarapari, 
numa inequívoca demonstração que lhe queria bem, mas sabedora de que 
não era seu filho .

Por fim, insta salientar que M. desempenhou extraordinariamente 
a guarda que lhe fora deferida outrora, estendendo seu exercício fático 
mesmo após a maioridade de L. (quando juridicamente já estava extinto o 
vínculo). Seu exemplo pode e deve ser seguido, sem que isso traga qualquer 
preocupação àqueles que querem exercer a guarda com o mesmo zelo, amor e 
solidariedade (...)" (e-STJ fl. 212 - grifou-se).

Extrai-se, por sua vez, idêntica conclusão do parecer ofertado pelo Ministério 

Público estadual:

"(...) A guarda não retira dos pais o poder familiar, já que se trata de 
verdadeira colocação em família substituta. Logo, a criança sob instituto da guarda 
não perde os vínculos legais com a família originária.

Contudo, o bom exercício da guarda, não pode, por si só, 
configurar que a Sra. M. quisesse que o Sr. L. fosse seu filho.

Nos presentes autos, além de não ter perdido os vínculos legais, 
L. manteve contato contínuo com seu pai, Sr. G. C. da S., conforme consta de 
suas próprias declarações de fl. 164, bem como, com sua família biológica, já 
que foram convidados para seu casamento  (fl. 165).

Após a assunção da guarda, a Sra. M. realizou tal mister com 
todo o zelo, prestando assistência material, moral e educacional a L., como 
se extrai dos documentos escolares e fotos que marcaram momentos 
importantes da vida de ambos.

Este zelo não pode ser confundido com manifestação de 
vontade de assumir a maternidade de L., pois, este, na verdade, era o fiel 
exercício de um dever da qual a Sra. M. se dispôs.

Interpretação diferente levaria a cair por terra o instituto da 
guarda, pois, criada uma expectativa de direito na criança/adolescente na 
qual o guardião não quis assumir.

Ao revés, me parece que a Sra. M. ao requerer a guarda de L., 
afastou a intenção de adotá-lo, até porque o genitor era vivo à época.

Assim, nos parece que a Sra. M. teve a preocupação de se 
socorrer do Judiciário para regularizar uma situação fática: L. estava sob 
seus cuidados. Preocupação esta que não teve em postular uma possível 
adoção, mesmo tendo assessoria jurídica e tempo para fazê-lo, já que 
somente veio a falecer no ano de 2007 .

Outra questão levantada que merece atenção é a 'doação' do imóvel 
de Guarapari (colocamos entre aspas pois a escritura consta como compra e 
venda).

Analisando a documentação com cuidado, verifica-se que a escritura 
definitiva somente foi lavrada após o óbito da Sra. M., já que o óbito se deu em 
15/07/2007 (fl.42) e a lavratura da escritura em 17/08/2007 (fl. 38).

Tal fato nos faz concluir que a 'doação' do imóvel se iniciou antes do 
óbito da Sra. M., mas, somente se concretizou posteriormente.

Ora, a Sra. M., à época, já estava doente e esta 'doação' nos parece 
uma demonstração inequívoca de que, sabedora que L. não teria direitos 
sucessórios, intencionava, de alguma forma, garantir que ele ficasse 
amparado patrimonialmente.

Esta conclusão resta corroborada pelas declarações da irmã da Sra. 
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M., Sra. J. à fl. 166.
Pelos mesmos argumentos acima, justifica-se a existência de seguro 

beneficiando o autor.
Merece destaque o fato da Sra. M. ter falecido aos 60 anos de idade, 

logo teve tempo suficiente para, como alega o autor, regularizar a sua situação de 
filho, e, se não o fez, é porque essa não era a sua vontade.

Deve ser ressaltado que não há que se discutir a existência de afeto, 
já que esse é incontestável. E é este afeto que resta demonstrado nas fotos 
juntadas aos autos.

Contudo, este afeto não tem o condão de, por si só, fazer presumir a 
intenção da Sra. M. de que L. fosse seu filho e tivesse todos os direitos sucessórios 
na mesma proporção das rés.

No caso em tela, não restou comprovado que era esse o tratamento 
dispensado ao autor, visto que a Sra. M. conviveu com o autor por 
aproximadamente 20 anos e durante todo esse tempo ela procurou assisti-lo e 
beneficiá-lo de alguma forma, proporcionando- lhe boa escola, formatura, festas de 
aniversários, faculdade, enfim resguardando-lhe de toda proteção e atenção que 
toda guardiã deve para com o seu pupilo. Até mais um pouco, pois, demonstrou, 
ainda, preocupação de subsistência do mesmo após seu falecimento pois doou-lhe 
um imóvel e fez seguro que o mesmo figurava como beneficiário.

Isto posto, manifesta-se o Ministério Público pela improcedência do 
pedido" (e-STJ fls. 204-209 - grifou-se).

O Tribunal de origem, confirmando as conclusões postas, afastou os requisitos 

para configuração da adoção do recorrente pela autora da herança por ausência do vínculo de 

filiação e assentou que:

"(...) Como salientado, o deferimento da adoção depois do 
falecimento do adotante condiciona-se à propositura da correspondente ação, no 
entanto, os autos cuidam de hipótese em que inexiste procedimento judicial 
instaurado previamente pelo de cujus. Em homenagem aos princípios do melhor 
interesse da criança e da dignidade da pessoa humana, contudo, a condição vem 
sendo dispensada pela jurisprudência, que entende ser suficiente a inequívoca 
manifestação de vontade do adotante (...)

Mesmo iniciada após a morte daquela que se pretende seja 
qualificada como mãe, é juridicamente possível a adoção póstuma, desde que 
não exista qualquer dúvida em relação à intenção de adotar aquele que 
reclama o reconhecimento de filiação.  A adoção é proveniente de ato volitivo, 
por conseguinte, em nenhuma hipótese pode ser reconhecida contra a vontade da 
adotante. Não existem regras rígidas de convivência para que o instituto seja 
reconhecido post mortem, exige-se, contudo, o intuito de adotar, o acolhimento 
do adotando na condição de filho e que seja reconhecido o vínculo de filiação 
pelo meio social onde vivem posto que este não é consubstanciado em um 
documento e sim em um fato .

Neste diapasão, não é controverso que a genitora das apeladas 
detinha a guarda definitiva do apelante desde pouca idade e que estes eram 
vinculados por laços de estima e respeito mútuo, sendo conferido ao demandante 
todo o apoio material, moral e afetivo. Do mesmo modo, é manifesto que o outrora 
infante foi agregado ao seio familiar onde foram criadas ligações de amizade, amor, 
ternura e cuidados recíprocos.

Derradeiramente,  os autos demonstram que o requerente era 
amado pela falecida. No entanto, a evidente vinculação socioafetiva, por si 
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só, não é capaz de levar à conclusão de que a guardiã teve a intenção de 
adotar o recorrente .

De tal forma, o propósito da Sra. M. deve ser objeto de apreciação 
ampla com base nos elementos probatórios disponíveis.

Em primeiro lugar,  deve-se salientar que o autor, apesar de estar 
em família substituta, manteve os vínculos com seu genitor e outros 
membros de sua família biológica, de acordo com suas próprias declarações (fl. 
164) e depoimento testemunhal (fl. 165).

Ademais, cabe registrar que a Sra. M. era pessoa de bom nível 
cultural, econômico e educacional, contando com nível superior em 
Administração de Empresas. Diante deste contexto, se preocupou em acionar 
o Judiciário para obter a guarda de L., regularizando a situação de fato da 
criança que estava sob seus cuidados. Vindo a guardiã a falecer aos 60 
(sessenta) anos de idade, lúcida, não se pode negar que, além do necessário 
discernimento, teve toda uma vida para procurar adotar o autor, mas assim 
não o fez expressamente .(...)

Outrossim, a existência de doação de um imóvel em Guarapari para 
as duas filhas e L., em condomínio, e a existência de seguro beneficiando o autor 
demonstram tão somente a intenção de ampará-lo financeiramente, 
provavelmente, fruto da preocupação por lhe faltar a condição de herdeiro .

Os fatos acima elencados levam a crer que M. conduziu de forma 
excepcional a sua função de guardiã ao integrar um semelhante em sua entidade 
familiar, a mais restrita e singela agregação de pessoas reunidas pela possibilidade 
mútua de amar e cuidar. Dirigindo-se ao melhor interesse das crianças, uma 
sociedade fraternal, pluralista e desprovida de preconceitos deve incentivar 
condutas de caráter humanitário e de profundo amor ao próximo, tal como a 
postura abraçada por M. Mesmo após a maioridade de L., quando o vínculo jurídico 
da guarda já se encontrava extinto, sua missão persistiu, revelando a firme 
socioafetividade entre ambos. Contudo, mesmo todo o amor e zelo vertido por ela 
em favor do requerente não têm condão de suprir o necessário requisito da 
manifestação inequívoca da intenção da falecida em adotá-lo.

O conjunto probatório farto e consistente, conjugado com a ausência 
de comprovação idônea da intenção de adotar, afastam a pretensão do apelante 
acerca do reconhecimento 'post mortem' da filiação e condição de herdeiro, não 
merecendo reparo a sentença a quo, por seus próprios fundamentos" (e-STJ fls. 
279-282 - grifou-se).

Portanto, consagrada a existência da guarda, que não estabelece vínculo de 

parentesco entre o seu detentor e o menor, não prospera o pleito recursal.  

Não se olvida que, à luz do art. 1.593 do Código Civil, "o parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem ". Nem se desconhece que o art. 42, § 

6º, do ECA - Lei nº 8.069/1990 - prevê a adoção póstuma, desde que haja procedimento em 

curso e inequívoca intenção de adotar da falecida. E tampouco se ignora que a jurisprudência 

pátria vem flexibilizando o primeiro requisito, de formalização judicial do pedido, em virtude de 

manifesta socioafetividade.

De fato, esta Corte já emprestou excepcional exegese ao supracitado dispositivo 
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do ECA, que versa acerca da adoção post mortem , para permitir como meio de comprovação da 

inequívoca vontade do de cujus  em adotar as mesmas regras que comprovam a filiação 

socioafetiva, quais sejam: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento 

público daquela condição. 

Assim, quando amplamente demonstrada a inequívoca vontade de adotar, diante 

da sólida relação de afetividade, é possível o deferimento da adoção póstuma, mesmo que o 

adotante não tenha dado início ao processo formal para tanto (REsp nº 1.326.728/RS, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 27/2/2014). Tal 

entendimento consagra a ideia de que o parentesco civil não advém exclusivamente da origem 

consanguínea, podendo florescer da socioafetividade, o que não é vedado pela legislação pátria, 

e, portanto, plenamente possível no ordenamento.

Todavia, no caso concret, a autora da herança apenas manteve sob sua 

guarda o autor, que foi colocado em família substituta, nos termos do artigo 28 do Estatuto 

da Criança e Adolescente - ECA -, desempenhando o munus  com toda a responsabilidade. 

A título de guardiã, prestou ao ora recorrente toda a assistência material, moral e educacional, 

sem que o autor perdesse o vínculo com sua família biológica, com a destituição do poder familiar 

do pai biológico, requisito para o ato solene de adoção, já que o consentimento dos pais 

biológicos de quem se deseja adotar, ressalvado quando desconhecidos, é requisito para sua 

chancela (art. 45 do ECA).

Ao formalizar o pedido de guarda do recorrente, e não prosseguir com o pedido de 

adoção, a falecida demonstrou sua intenção de não estabelecer o vínculo filial, o que não significa 

negar a relação de profundo afeto e amor pela criança cuja vida  acompanhou desde tenra idade. 

Reconhecer o status  filial no caso concreto, e a posse de estado de filho, por conseguinte, não 

apenas seria contraditório, pela ausência de inequívoca manifestação de vontade da suposta 

adotante, como inviabilizaria o instituto autônomo da guarda.  

 Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a 

necessidade do reexame da matéria fática, no caso, as provas acerca da inexistência da 

maternidade socioafetiva, impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto 

pela alínea "c" do permissivo constitucional. 

E, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial 

não restou caracterizado nos moldes legal e regimental, haja vista que insuficiente para tanto a 

mera transcrição de ementas dos paradigmas, deixando o recorrente de proceder ao necessário 

cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma, além da ausência de similitude fática 
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entre as decisões confrontadas.

No mesmo sentido é o parecer do órgão ministerial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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