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RESUMO 

A pesquisa cientifica trata do processo evolutivo do instituto da adocao e das 
perspectivas de constante aprimoramento para adequa-lo ao hodierno sistema 
juridico brasiieira. Entende-se ser a adocao civil dotada de relevante conteudo 
moral e, as constantes transformacoes do meio social exigem a analise do caso 
concreto e todo o necessario esgotamento da materia, para nao resultar 
inseguranca juridica e finalidade impropria. Nesse sentido, a adocao moderna e 
definida como ato juridico solene pelo qual se estabelece uma relacao de filiacao 
civil pelos lagos de afeto existente entre adotante e adotado. O instituto da adocao 
foi ganhando destaque pela importancia que representa na realidade social e 
juridica brasiieira. A pesquisa foi realizada empregando-se o metodo historico 
evolutivo e o metodo exegetico juridico, atraves de consultas bibliograficas, 
doutrinarias e jurisprudenciais, com a fungao de detectar a origem, a definicao, os 
principios, o disciplinamento, os requisitos, os efeitos, os avancos e omissoes 
provenientes do instituto. Para a correta aplicabilidade da adogao e a necessaria 
demonstragao do seu valor, torna-se importante incorporar na lei todas as 
possiveis solucoes sucitadas pelo caso concreto na sociedade moderna. 

Palavra-chaves: adogao. filiagao civil, familia. protegao. lagos de afeto. 



ABSTRACT 

The scientific research deals with the evolutivo process of the institute of the 
adoption and the perspectives of improvement in hodierno Brazilian legal system. 
It is understood to be the civil adoption endowed with excellent moral content e, 
the constant transformations of the social environment all complain for its correct 
applicability the analysis of the case concrete and the necessary exhaustion of the 
substance, not to result legal unreliability and improper purpose. In this direction, 
the adoption is defined as solemn legal act for which if it establishes a relation of 
civil filiation for the bows of existing between adoptive and adopted affection. The 
research was carried through using the evolutivo historical method and the legal 
exegetico method, through bibliographical consultations, doctrinal and 
jurisprudenciais, with the function to detect the definition, the principles, the 
requirements, the effect, the advances and omissions proceeding from the 
institute. Not to cause inconveniences, the important one is to incorporate in the 
law all the possible solutions sucitadas for the case concrete in the modern 
society. 

Word-keys: adoption, civil filiation, family, protection, affection bows. 
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INTRODUCAO 

A presente pesquisa cientifica tratara da evolugao do instituto da 

adogao no ordenamento juridico brasiieira e das perspectivas de aprimoramento 

constante para adequa-lo completamente as necessidades surgidas das 

transformagoes sociais na modernidade. Desse modo, apresentar-se-a urn 

apanhado signifjcativo da sistematizagao do instituto que ira da sua origem 

historica ate o advento do Codigo Civil de 2002, detectando pontos de correta 

apiicabilidade e de ausencia de regulamentagao frente ao sistema juridico 

hodiemo. 

A pesquisa abordara que a ciencia juridica procura acompanhar 

legislativamente todas as modificagoes da sociedade ao longo dos anos. Nesse 

contexto, compreender-se-a que o instituto da adogao vem ganhando respaldo 

pela importancia que representa na realidade social e juridica. 

Ademais, perceber-se-a que o legislador com o instituto da adogao 

moderna procura imitar consideravelmente a filiagao natural, constituindo urn meio 

humanitario de melhorar a condigao moral e material do adotado. Nesse sentido, 

diante do imenso valor social e juridico atribuido ao instituto, serao analisadas as 

possibilidades de esgotamento da materia para atingir as suas finalidades e 

preencher as exigencias atuais. 

Dessa forma, discutir-se-a que o vinculo existente entre pais e filhos 

adotivos e de natureza civil, mesmo porque a relagao que os une e determinada 

por lei. Alem disso, abordar-se-a que o deferimento da adogao esta condicionado 

a comprovagao de reais beneficios ao adotando. 

Para a elaboragao do trabalho realizar-se-a consultas a doutrina 

competente, bem como a jurisprudencia, sobre os lineamentos que possibilitaram 

o surgimento do instituto e todo o decorrer do seu disciplinamento. Dessa forma, 

tornar-se-a evidente a compreensao dos objetivos, das omissoes e dos resultados 

no emprego do instituto da adogao na legislagao moderna. Assim, aplicar-se-a o 

metodo historico evolutivo para demonstrar o processo de desenvolvimento do 

instituto e, ainda, o metodo exegetico-juridico, a fim de elucidar as contribuigoes 

legislativas no ordenamento patrio. 
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O capitulo inicial discorrera sobre o contexto historico da adogao na 

antiguidade e no direito brasileiro. O estudo da evolugao historica nas suas fontes, 

grandiosamente contribuira para o completo entendimento das raizes do instituto 

e para o auxllio na resolugao de problemas atuais, Dessa forma, verificar-se-a 

que a aplicagao do instituto da adogao na antiguidade tinha como fundamento 

encontrar amparo no dever de perpetuagao do culto espiritual e para a 

contemplagao do patrer familia que nao possuia herdeiros. Ja na adogao 

moderna, o instituto procurara atender aos interesses do adotado, com o intuito 

de dar-lhe uma familia. 

Por sua vez, o segundo capitulo apresentara como o instituto da 

adogao estava disciplinado no Codigo Civil de 1916. Desse modo, observar-se-a 

que ao longo da sua vigencia foram ocorridas certas modificagoes, a exemplo da 

Lei n° 3.133/57 e da Lei n° 4.655/65, esta ultima introduziu no ordenamento 

juridico brasileiro a legitimagao adotiva. 

Alem disso, destacar-se-a o surgimento da Lei n° 6.697/79 

implantando a adogao plena no ordenamento juridico brasileiro e gerando urn 

duplo sistema de adogao. 

Ja o terceiro capitulo enfocara a adogao no Estatuto da Crianga e do 

Adolescents na Lei n° 8.069 de 1990. Nesse sentido, abordar-se-a a origem, o 

disciplinamento, os requisitos, os efeitos e a sentenga constitutiva da adogao 

Estatutaria. Com a vigencia da Lei n° 8.069/90 perceber-se-a que o legislador 

procura possibilitar uma nova situagao juridica para a crianga e o adolescente, 

objetivando a consecugao de condigoes dignas para o seu desenvolvimento. 

Por fim, o quarto capitulo tratara do instituto da adogao presente no 

atual Codigo Civil brasileiro. Com isso, verificar-se-a que a adogao e urn ato 

juridico solene pelo qual se estabelece uma relagao de filiagao civil pelos lagos de 

afeto existente entre adotante e adotado. Assim, esclarecer-se-a a definigao e o 

objetivo da adogao moderna, os requisitos necessarios para sua concessao, os 

efeitos e as omissoes aliados as perspectivas de inovagao para solucionar os 

problemas resultantes das transformagoes sociais. 



CAPITULO 1 CONTEXTO HISTORICO DO INSTITUTO DA ADOCAO 

O primeiro capitulo expoe todo o contexto historico do institute da 

adogao na antiguidade e no direito brasileiro. Desta forma, procura-se abordar 

com clareza as modalidades da adrogatio e da adoptio no antigo direito romano. 

Alem disso, descreve-se tambem o principal objetivo do instituto da adocao na 

antiguidade, demonstrando-se que estava voltado para a perpetuacao do culto 

familiar e contemplacao do pater familia, Assim, observa-se a importancia do 

estudo das raizes historicas para o necessario conhecimento da definigao e da 

finalidade do instituto. 

1.1 A Adogao na Antiguidade 

Historicamente, percebe-se que o instituto da adogao era aplicado na 

Antiguidade com o objetivo de perpetuagao do culto domestico. Desta maneira, a 

adogao na Grecia era conhecida como forma de manutengao do culto familiar 

pela linha masculina. Na verdade, o instituto buscava contemplar o pater familia 

que nao possuia herdeiro. 

Seguindo este contexto, verificou-se a necessidade da aplicagao do 

instituto da adogao, principalmente nos casos em que nao restavam 

descendentes para continuagao do culto familiar aos deuses-lares. Resultante da 

aplicagao desse instituto, o principio antigo adoptio naturam imitatur foi 

transmitido para o direito civil atual no sentido em que a adogao devia imitar a 

natureza biologica. Compreende-se que, o adotado assumia o nome e a posigao 

do adotante e herdava seus bens como consequencia do culto familiar. O direito 

sucessorio tambem era permitido devido a continuidade do culto familiar pela 

linha masculina. 

Observa-se que foi em Roma que o instituto da adogao ganhou 

espago e grande destaque. Segundo Cretella Junior (1998, p. 76), no Direito 

Romano existiam duas modalidades de adogao, ou seja, a adrogatio e a adoptio. 

A primeira modalidade era a mais antiga e pertencia ao Direito 

Publico, alem de exigir formas solenes que foram reduzidas e modificadas pelo 

tempo. Entende-se tambem que a modalidade da adrogatio era formalizada logo 

apos aprovagao pelos pontifices e de decisao perante os comicios. O Estado 
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tinha grande interesse na adogao, mesmo porque a ausencia de continuador do 

culto domestico resultaria na extingao de uma familia. 

Nota-se que os impuberes durante muito tempo nao puderam ser 

adrogados porque estavam excluidos dos comfcios, bem como era temido que 

urn tutor cometesse desvios dos encargos da tutela atraves do instituto. Por sua 

vez, os plebeus nao podiam adrogar, mesmo porque nao participavam dos 

comicios. Os requisitos exigidos para realizagao da adrogagao eram 

estabelecidos pelos pontffices. Em face disso, pode-se citar como requisitos para 

realizagao da adrogagao o fato do adrogante ser urn pater familias sem herdeiro 

masculino; era indispensavel o consentimento do adrogando, que por sua vez nao 

podia ser mulher nem mesmo impubere; a adrogagao devia ocorrer em Roma, 

mesmo porque os comicios nao eram realizados fora da cidade. 

Na modalidade da adrogagao, era estabelecido que a familia do 

adotado era absorvida pela nova familia. E perceptivel tambem no curso da 

historia que, aos alieni iuris desde que fossem preenchidas determinadas 

condigoes e em epoca mais recente, tambem Ihes foram permitidos a realizagao 

desta modalidade de adogao. 

Quanta a modalidade da adoptia, consistia na adogao de uma pessoa 

capaz, sui iuris, por vezes urn emancipado e ate mesmo urn pater familias, que 

abandonava publicamente o culto domestico originario para assumir o culto do 

adotante, tornando-se seu herdeiro. De acordo com Venosa (2004, p.330), a 

adoptio tambem conhecida como dotio in adoptionem, era considerado o instituto 

mais recente de direito privado destinado aos alieni iuris, quais sejam, os que 

estivessem sob o patrio poder. Sabe-se que era ato considerado de menor 

gravidade, que nao exigia a intervengao do povo nem dos pontffices, mesmo 

porque sendo o adotado um incapaz, nao contribuia para o desaparecimento da 

familia e de seu respectivo culto. 

Diferentemente da adrogagao, para a adogao adoptio nao era 

necessario o consentimento do adotado, apenas o consentimento dos dois pater 

familias. Compreende-se que o instituto da adoptio nao gerava modificagao da 

capacidade e nem alteragao na situagao de seus filhos, mesmo porque o adotado 

permanecia alieni iuris e na familia de origem. 

Atraves da ligao do professor Rolim (2003, p. 156), observa-se que 

eram exigidas duas importantes solenidades para a adogao, segundo as quais 
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podem ser destacadas a mancipatio e a in iure cessio. Na primeira solenidade, 

ocorria a extingao do patrio poder do pai natural. Ja pela in iure cessio, ocorria 

uma cessao de direitos em favor do adotante, realizada na presenca do pretor. 

Por outro lado, foi na epoca de Justiniano que ocorreu a aboligao da primeira 

fase, realizando-se a adogao somente pela cessao de direito em favor do 

adotante. Verificou-se tambem neste mesmo contexto que foi possivel a adogao 

por contrato perante uma autoridade e por testamento. 

Torna-se importante destacar que, para a realizagao da adogao no 

Direito Romano na modalidade da adoptio e da adrogatio, era necessaria a 

observagao de alguns requisitos como a exigencia da idade minima de sessenta 

anos do adotante e a ausencia de filhos naturais. Era tambem exigido que o 

adotante possuisse uma diferenga de dezoito anos de idade a mais que o 

adotado. Percebe-se que a mulher era impedida de adotar, visto que somente na 

fase imperial foi-lhe garantida essa possibilidade com a autorizagao do imperador. 

Ademais, na epoca de Justiniano surgiram duas formas de adoptio, 

dentre as quais podem ser apontadas a adoptio plena e a adoptio minus plena. A 

primeira era realizada entre parentes, sendo modalidade proveniente do direito 

classico. 

Entende-se que, a adogao plena ocorria quando o adotante era 

ascendente que nao possuia o patrio poder sobre o adotado. Nesta modalidade, o 

pai adotivo adquiria a patria potestas. Constata-se que todo este periodo foi 

dominado pela ideia de que a adogao deveria imitar a filiagao natural. 

Por outro lado, a adogao minus plena era modalidade nova e 

realizada entre estranhos. Essa modalidade ocorria quando o filho era adotado 

por estranhos. Sabe-se que, neste caso o filho nao deixava a familia de origem, 

segundo o qual conservava todos os direitos sucessorios, porem era tambem 

considerado filho adotivo do adotante e participava adquirindo direito a sua 

heranga. 

Torna-se importante destacar que a adogao minus plena facultava as 

mulheres o direito a adogao, mesmo porque essa modalidade nao gerava a patria 

potesta, diferentemente do que ocorria com a adogao adoptio plena. 

Durante o periodo da Idade Media o instituto da adogao perdeu 

consideravel importancia, principalmente devido a chegada do Direito Canonico e 

das novas influencias religiosas. No entanto, durante o periodo da Idade Moderna 
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o instituto da adogao retoma sua aplicabilidade, sendo inclusive posteriormente 

inserido no Codigo de Napoleao de 1804. 

Percebe-se que, com a Lei Francesa de 1923 o instituto da adogao foi 

ampliado, aproximando-se da adoptio plena romana. Na Franga, a Lei de 1939 

aproximou o adotado da filiagao legitima e fixou com maior amplitude a 

legitimagao adotiva. 

Observa Venosa (2004, p.329): "A propria Biblia nos da noticia de 

adogoes pelos Hebreus". Verifica-se que o instituto da adogao apresenta suas 

ramificagoes no passado, ao passo que a propria Biblia em algumas passagens 

noticia adogoes feitas pelos hebreus. A adogao significava possuir o que por 

natureza nao era possivel. 

Atualmente, a adogao se apresenta como forma constitutiva do 

vinculo de filiagao. Assim, como a relagao e proveniente de filiagao puramente 

juridica, leva-se em consideragao a realidade nascida de lagos de afetividade 

entre o adotante e o adotado. 

1.2 A Adogao no Direito Brasileiro 

No Brasil, o instituto da adogao sofreu uma importante evolugao 

legislativa ao longo de varias decadas. No direito brasileiro anterior a 1916 eram 

numerosas as referencias a adogao, mas o instituto nao era sistematizado. 

Ademais, foi o Codigo Civil de 1916 que primeiro buscou disciplinar 

ordenadamente o instituto da adogao no pais. 

Constata-se que a Lei n° 3.133/57 foi a primeira modificagao trazida 

pelo legislador no campo da adogao no direito patrio. Na ligao de Silvio Rodrigues 

(2000, p.330), esta lei aboliu o requisito da inexistencia de filhos para garantir a 

adogao e diminuiu a idade minima do adotante. Em face disso, verifica-se que a 

Lei n° 3.133/57 trouxe grandes modificagoes para aplicabilidade do instituto da 

adogao no ordenamento jundico brasileiro. . 

Registra-se que a segunda grande inovagao no ordenamento 

brasileiro foi a introdugao da legitimagao adotiva pela Lei n° 4.655/75. Desse 

modo, determina Orlando Gomes (1993, p. 358): "A legitimagao adotiva constitui 

forma particular de adogao. Trata-se de uma especie de adogao pela qual o 

adotado adquire, para todos os efeitos legais, a condigao de filho dos adotantes". 
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Com isso, verifica-se que a legitimagao adotiva se aproximava da familia biologica 

e estabelecia urn vinculo afetivo entre adotante e adotado. 

O Codigo de Menores, Lei n° 6.697/79, surgiu para substituir a 

legislacao adotiva pela adogao plena. Por sua vez, a adocao plena exigia 

requisitos mais amplos, inserindo o adotado integralmente na nova familia, como 

se fosse filho biologico. Em face disso, a alteragao do assento de nascimento era 

realizado para que nao houvesse a revelacao da origem da filiagao. 

Na vigencia do Codigo Civil de 1916, Maria Helena Diniz (2001, p.361) 

observa que, eram duas as especies de adogao admitida pelo ordenamento 

juridico brasileiro, ou seja, a simples, regida pelo Codigo Civil e Lei n° 3.133/57, e 

a plena, regulada pela Lei n° 8.069/90, artigos 39 a 52. 

Percebe-se que, o importante era o estabelecimento do vinculo de 

filiagao ficticio, visto que a adogao e uma instituigao que procura dar filhos a quem 

nao pode te-los naturalmente e prestar assistencia, constituindo urn meio de 

melhorar a condigao moral, material e afetivo do adotado. 

Sabe-se que, adogao da origem a uma relagao juridica de parentesco 

civil entre adotante e adotado, gerando reciprocidade de direitos e deveres. Alem 

disso, produz efeitos de ordem pessoal e patrimonial. Nesse sentido e pertinente 

a definigao do doutrinador Caio Mario Pereira (2004, p. 392): " A adogao e ato 

juridico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independente de existir 

entre elas qualquer relagao de parentesco consanguineo ou afim". 

Observa-se, finalmente, que ate a Constituigao Federal de 1988 e o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente (EGA), Lei n° 8.069/90, o pais percorreu urn 

longo caminho legislativo em materia de adogao. Assim, diferente da tematica do 

Codigo Civil de 1916, o enfoque e a ideia central do atual Codigo Civil e do 

Estatuto e a protegao do interesse do desamparado, ocorrendo o deferimento da 

adogao somente em casos que comprovem reais beneficios para o adotando. 



CAPITULO 2 O INSTITUTO DA ADOCAO NO CODIGO CIVIL DE 1916 

Percebe-se que o Codigo Civil de 1916 foi pioneiro em sistematizar 

ordenadamente o instituto da adocao. Desta maneira, e salutar destacar a licao 

de Venosa (2004, p.332): "E importante reportamo-nos ao Codigo Civil de 1916, 

pois a historia e a mestra da vida e os institutos juridicos do passado em muito 

auxiliam na resolucao de problemas atuais". Torna-se importante o estudo 

historico de institutos juridicos antigos para a melhor compreensao e aplicagao do 

direito moderno. 

A adogao no Codigo Civil de 1916 esteve voltada aos interesses dos 

adotantes, ficando o adotado em segundo piano. Originariamente, a adogao 

somente era permitida aos maiores de cinquenta anos, visto que a finalidade 

principal era dar filhos aqueles que nao possuiam ou nao podiam te-los 

biologicamente. 

Compreende-se que a Lei n° 3.133, de 8 de maio de 1957, trouxe 

significativas alteragoes neste campo, inclusive permitiu a adogao por pessoa de 

trinta anos, que tivessem ou nao prole legitima ou ilegitima. 

Afirma Rodrigues (2000, p. 330): "De fato a Lei n° 3.133/57, 

determinou que, quando o adotante tivesse filhos legitimos, legitimados ou 

reconhecidos, a relagao de adogao nao envolvia a de sucessao hereditaria". 

Assim, se o adotante tivesse filhos consanguineos a relagao de adogao nao 

envolvia a de sucessao hereditaria. 

Diante do que foi exposto, sabe-se que tal preceito teve vigencia ate a 

Constituigao Federal de 1988, tendo em vista o seu art. 227, §6°, que assim 

dispoe: "Os filhos, havidos ou nao da relagao de casamento, ou por adogao, terao 

os mesmos direitos e qualificagoes, proibidas quaisquer designagoes 

discriminatorias relativas a filiagao". Portanto, constata-se que a Carta Magna 

equiparou, para todos os efeitos, os filhos de qualquer origem ou natureza, nao 

mais admitindo qualquer discriminagao. 

Desse modo, observa-se a decisao proferida, em 11/12/2002, pela 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINARY. ADOCAO SIMPLES 
POR ESCRITURA PUBLICA. SUCESSAO. ARTIGO 1618 DO 
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CODIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI N° 3071/1916). DIREITO DE 
SUCESSAO. VIOLACAO AO ARTIGO 227, § 6° DA 
CONSTITUICAO FEDERAL. INEXISTENCIA. Na hipotese de 
adogao simples, por escritura publica, ocorrida em 09.11.1964, 
com o falecimento da adotante e, em seguida, do adotado, serao 
chamados a sucessao os irmaos consanguineos deste ultimo, 
aplicando-se o disposto no artigo 1618 do Codigo Civil Brasileiro 
(Lei 3071/1916). Inexistencia de violagao constitucional (CF, artigo 
227, § 6°). Recurso extraordinario a que nao se conhece. (DJ 19-
09-2003 PP-00017, EMENT VOL-02124-05, PP-00938). 

Durante este periodo, a adogao civil como manifestagao bilateral de 

vontade, era ato de direito privado, sem interferencia do Estado, por meio do 

Poder Judiciario. Desse modo, nao existia necessidade de estagio de convivencia 

e nem mesmo restrigoes para o adotante estrangeiro. 

Em sua obra de Direito Civil, Gomes (1993, p. 349) define com 

veemencia a adogao como sendo: "o ato juridico pelo qual se estabelece, 

independentemente do fato natural da procriagao, o vinculo de filiagao". Trata-se 

de uma ficgao legal, em que se estabelece urn vinculo de filiagao pelos lagos de 

afeto existente entre adotante e adotado. 

Ocorre que, com a vigencia do Estatuto da Crianga e do Adolescente, 

Lei n° 8.069/90, a adogao do Codigo Civil de 1916 passou a ser aplicado para 

quem tivesse mais de dezoito anos de idade. O legislador posterior preocupou-se 

apenas com a adogao de menores. Por sua vez, o Estatuto disciplina a adogao 

dos menores de dezoito anos e, por excegao, ao completar essa idade o 

adotando ja estivesse sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Sabe-se que, o Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 

8.069/90, exige obediencia a certos procedimentos e a adogao necessita de 

sentenga judicial. Ja no sistema do Codigo Civil de 1916, por se tratar da adogao 

referente aos maiores de dezoito anos, era feita apenas por escritura publica. De 

acordo com Diniz (2001 p. 363): 

Escritura Publica, que e um requisito formal da adogao (CC, arts. 
134, I, e 375, 1° parte), nao admitindo termo ou condigao, por ser 
ela um negocio solene, embora, em nossa sistematica juridica, se 
dispense a sua homoiogagao, ou autorizagao, judicial, pois o 
magistrado so tera competencia para examinar se foram ou nao 
cumpridos os requisitos legais e para averiguar se a adogao e 
conveniente para o adotado. Deverao comparecer a escritura o 
adotante, o adotado, ou seu representante legal, se incapaz. 
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Quanta aos requisitos e caracteristicas da adogao de acordo com o 

Codigo Civil de 1916, destaca-se que o adotante teria que ser dezesseis anos 

mais velho que o adotando, com mais de trinta anos de idade, pouco importando 

seu estado civil, sexo, ou nacionalidade; caso o adotante fosse casado, o 

casamento com duracao superior a cinco anos; duas pessoas nao podiam adotar 

conjuntamente se nao fossem casados; adotando com mais de dezoito anos; o 

tutor ou curador pode adotar, logo apos a prestacao de contas; exigencia de 

escritura publica e por fim a possibilidade de adogao por estrangeiro sem 

restrigoes. 

No que se refere a escritura publica, entende-se que era uma 

exigencia para efetivagao da adogao, ja que se tratava de um negocio solene, 

embora fosse dispensada a sua homoiogagao ou autorizagao judicial. Assim, 

preceitua o art. 375 do Codigo Civil de 1916: "A adogao far-se-a por escritura 

publica, em que se nao admite condigao ou termo". 

Verifica-se que era imprescindivel o registro do ato de adogao, que se 

concretiza com a averbagao da escritura a margem do registro de nascimento do 

adotando, conforme a Lei n° 6.015/73, arts. 29, §1°, e; e art. 105. Alem disso, nao 

era permitido inserir na escritura publica de adogao qualquer condigao ou termo, 

visto que se tratava de um ato puro e simples. 

Sabe-se que tambem era exigido no Codigo Civil de 1916 o 

consentimento do adotado, no entanto deveria constar em escritura publica. A 

arguigao de nulidade pela falta de manifestagao de vontade, deveria ser feita 

apenas pelo interessado. 

Por outro lado, essa adogao nao podia envolver menor e nem rompia 

os vinculos do adotado com seus parentes consanguineos, mesmo porque era 

transferido apenas o patrio poder. Em virtude disso, o parentesco resultante 

dessa adogao era limitado ao adotante e adotado, exceto quanta aos 

impedimentos matrimoniais, conforme pode ser verificado no art. 376 e 378 do 

Codigo Civil de 1916, in verbis: 

Art. 376. O parentesco resultante da adogao (art. 336) limita-se ao 
adotante e ao adotado, salvo quanto aos impedimentos 
matrimoniais, a cujo respeito se observara o disposto no art. 183 
III e V. 
[•••] 
Art. 378. Os direitos e deveres que resultam do parentesco natural 
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nao se extinguem peia adogao, exceto o patrio poder, que sera 
transferido do pai natural para o adotivo. 

Ademais, a adogao do Codigo Civil de 1916 procurou manter o 

adotado vinculado a sua familia de origem, mantendo todos os direitos e deveres, 

visto que apenas seria destituido do patrio poder. 

Percebe-se que, existia uma fragilidade quanta a imitagao da familia 

biologica, tendo em vista que o adotado nao se desvinculava totalmente de sua 

familia natural. Em face disso, era obrigada a prestagao de alimentos com relagao 

aos pais biologicos e podendo inclusive manter o nome primitivo. 

Os arts. 373 e 374 disciplinam a extingao da adogao civil no Codigo 

de 1916. Neste sentido, com a vigencia do Estatuto da Crianga e do Adolescente 

em 1990, o art.373 do antigo Codigo Civil perdeu aplicabilidade, visto que cabe ao 

Estado a materia referente a adogao dos menores de dezoito anos de idade. 

No que se refere ao art. 374 do Codigo Civil de 1916, o vinculo da 

adogao era extinto por ato bilateral de ambas as partes e nos casos em que fosse 

admitida a deserdagao. Desse modo, afirma Gomes (1993, p. 356): "Dissolve-se o 

vinculo de filiagao adotiva pelo mutuo consentimento ou pela revogagao". 

Sabe-se que, a extingao bilateral era feita por escritura publica, 

partindo da concordancia das partes. Como a adogao era negocio juridico entre 

maiores e capaz, a lei permitia seu desfazimento, ou seja, a adogao de acordo 

com a sistematica do Codigo Civil de 1916 era revogavel. Alem disso, referia-se 

tambem o art. 374 do Antigo Codigo sobre a dissoiugao do vinculo da adogao nos 

casos em que fosse admitida a deserdagao. 

Compreende-se que a deserdagao deve ser apresentada em 

testamento e a exclusao do herdeiro depende de sentenga judicial em ag io 

movida pelo herdeiro interessado, onde deve ser provada a causa deserdativa, 

sob pena de ineficacia da clausula testamentaria. O adotante pode promover 

judicialmente a ruptura do parentesco civil, pela existencia de casos que 

autorizam a deserdagao, mediante agao ordinaria. 

Por ultimo, nota-se que sao inumeras as criticas feitas ao instituto da 

adogao regido pelo Codigo Civil de 1916, principalmente pela sua finalidade que 

estava voltada aos interesses dos adotantes e nao do adotado. O Codigo Civil de 

2002 e o Estatuto da Crianga e da Adolescente procuraram modificar esse 
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entendimento oriundo da importancia antiga do Patrio Poder, buscando proteger 

os interesses do adotando. A adogao moderna procura enfocar a pessoa e o bem-

estar do adotado, antes de qualquer interesse dos adotantes. Assim sendo, 

procura a lei incentivar a adogao pelo vinculo de amor e afetividade. 



CAPITULO 3 O INSTITUTO DA ADOCAO NO ESTATUTO DA CRIANCA E DO 
ADOLESCENTE - LEI N° 8.069/90 

Observa-se com o surgimento do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, Lei n° 8.069 de 1990, o estabelecimento da antiga adogao plena no 

direito brasileiro. Dessa forma, o estatuto procura seguir uma tendencia universal 

de protegao a crianga e ao adolescente. Assim, a Lei n° 8.069/90 representa uma 

importante evolugao em materia de adogao, visto que procura associar o 

nascimento da relagao civil com o vinculo de afeto existente entre adotante e 

adotado. 

3.1 Origem e disciplinamento 

Compreende-se que o ordenamento juridico brasileiro percorreu um 

longo caminho legislative em materia de adogao e de direitos dos filhos adotivos. 

Sabe-se que foram profundas as modificagoes trazidas pelo legislador ordinario e 

pelo constituinte neste campo. 

O instituto da adogao ja estava disciplinado ordenadamente no Codigo 

Civil de 1916. No entanto, foi a Lei n° 3.133/57, a primeira grande modificagao 

trazida pelo legislador no campo da adogao no Direito Patrio. Essa Lei objetivou 

abolir o requisite da inexistencia de prole para adogao e reduziu a idade do 

adotante de cinqiienta anos para trinta anos. 

Com a Lei n° 4.655/65 foi introduzida no ordenamento patrio a 

legitimagao adotiva. Desse modo, procurava-se aproximar o adotante e o adotado 

em lagos de afeto, semelhante a familia biologica. De acordo com Silvio 

Rodrigues (2000, p. 339): 

A legitimagao adotiva, criada pela Lei n° 4.655, mais tarde 
denominada adogao plena, veio remover tais inconvenientes, 
criando, entre nos, um instituto novo que, diferindo tanto da 
legitimagao como da adogao, colhia, nao obstante, em ambas, 
algumas de suas linhas caracteristicas, justificando, assim, o 
nome entao recebido. Esse instituto novo e a adogao do Estatuto 
da Crianga e do Adolescente atualmente vigente. 

O Codigo de Menores, Lei n° 6.697/79, veio substituir a legitimagao 

adotiva pela adogao plena. Durante certo tempo, o sistema juridico brasileiro 
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possuiu duas modalidades de adocao, ou seja, a adogao simples e a adogao 

plena. Nesse sentido, observa Felipe (2000, p. 83): 

Na vigencia do Codigo de menores nao era simples a tarefa de 
definir, com seguranga, as formas existentes de adogao, de 
efeitos bastante diferenciados. A adogao simples, entao existente 
tinha efeitos restritos e guardava carater contratual. 

Sabe-se que, a adogao simples era disciplinada no Codigo Civil de 

1916 e criava um parentesco civil entre adotante e adotado, sendo revogavel e 

nao extinguia os direitos e deveres que resultava do parentesco natural. 

Ja a adogao plena disciplinada no Codigo de Menores extinguia todos 

os vinculos com a familia natural do adotado. Em face disso, o adotado era 

inserido integralmente na nova familia, com alteragao inclusive do seu assento de 

nascimento. Desse modo, afirma Diniz (2001, p. 374): 

Essa modalidade de adogao tern por fim: atender o desejo que um 
casal tern de trazer ao seio da familia um menor, que se encontre 
em determinadas situagoes estabelecidas em lei, como filho 
legitimo, e proteger a infancia desvalida, possibilitando que o 
menor abandonado ou orfao tenha uma familia organizada e 
estavel. 

Por sua vez, o sistema do Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei 

n° 8.069 de 13 de junho de 1990, buscou estabelecer os efeitos da antiga adogao 

plena, voltando-se para os menores de dezoito anos. 

Compreende-se que, a finalidade da adogao moderna e dar filhos 

para quem nao os podem ter biologicamente e dar pais aos menores 

desamparados. Desse modo, o estatuto menorista procura seguir uma tendencia 

universal de protegao a crianga e ao adolescente. 

Uma das grandes preocupagoes do legislador e possibilitar atraves da 

adogao uma nova situagao juridica para a crianga e adolescente, objetivando a 

consecugao de condigoes dignas para o seu desenvolvimento. Assim, a adogao 

somente sera deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivos legitimos. Nessa perspectiva, Torna-se bastante oportuno o 

comentario de Tavares (2005, p. 55): 
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A adogao somente pode ter lugar constatando-se o efetivo 
proveito para o adotando. Sera indeferida se o pretendente nao 
dispoe de meios materiais para a protegao integral de crianga ou 
adolescente. Sao legitimos os motivos do pedido que levam em 
consideragao primordialmente os interesses do adotando e nao o 
suprimento de carencias do adotante, tais como a necessidade de 
companhia ou de afeto. 

A filosofia do Estatuto e a proteeao integral a crianga e ao 

adolescente, em consideragao as suas peculiaridades de pessoa humana em 

fase de desenvolvimento biopsiquico-funcional. O art.2° do Estatuto da Crianga e 

do Adolescente considera crianga a pessoa ate doze anos de idade incompleto e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

No que se refere ao instituto da adogao, o ECA descreve que a 

crianga ou o adolescente tern direito fundamental de ser criado e educado no seio 

de uma familia, natural ou substituta. Ademais, o proprio Estatuto, no seu art. 25, 

define a familia natural como sendo a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 

Entende-se que a familia substituta somente deve ser imposta a 

crianga ou ao adolescente quando forem frustradas todas as tentativas de 

permanencia com a familia natural. Desta forma, a colocagao do menor em 

familia substituta e uma medida excepcional de protegao destinada as criangas e 

aos adolescentes. 

Com efeito, a colocagao em familia substituta necessita de decisao 

judicial, levando-se em consideragao sempre os beneficios e interesses da 

crianga e adolescente. Assim, o importante e que a instituigao da adogao seja 

motivo para associar o nascimento da relagao civil com o vinculo de afeto entre 

adotante e adotado. 

3.2 Requisitos 

A adogao e um ato juridico que procura estabelecer lagos de filiagao e 

paternidade. Dessa forma, o proprio Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 

8.069/90, procurou disciplinar ordenadamente o instituto da adogao. 

Percebe-se que, o Estatuto da Crianga e do Adolescente buscou criar 

uma adogao valorizada por lagos de afeto e amor. De acordo com o Estatuto, a 
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destituigao do poder familiar deve anteceder a adogao, mesmo que seja 

decretada na mesma sentenga. 

O art. 23 do ECA estabelece que a falta ou carencia de recursos 

materiais nao e elemento definitivo para possibilitar a adogao. Sabe-se que o juiz 

ao decretar uma adogao deve verificar todos os interesses e beneficios do 

adotando. 

O instituto da adogao disciplinado no ECA e destinado aos menores 

de dezoito anos. De acordo com o Estatuto, a adogao e ato que exige a iniciativa 

e presenga dos adotantes perante o juiz, nao se admitindo a adogao por 

procuragao. Torna-se fundamental o contato direto com o juiz e seus auxiliares. 

O Estatuto menorista disciplina ainda que, tratando-se de crianga e 

adolescente, o processo de adogao deve tramitar por vara especializada da 

infancia e da juventude, quando existente na comarca. Assim, o ECA disciplina o 

instituto da adogao nos arts. 39 a 52. 

Igualmente, o conjuge ou companheiro pode adotar o filho do 

consorte, permanecendo os vinculos de filiagao entre o adotado e o conjuge ou 

companheiro do adotante e respectivo parentes. Sabe-se que essa regra tambem 

esta descrita no vigente Codigo Civil. 

Desse modo, a finalidade da lei e igualar a filiagao adotiva com a 

biologica, permitindo sempre que o padrasto e madrasta assumam a condigao de 

pai ou mae. Alem disso, a adogao iguala os direitos sucessorios dos adotivos e 

estabelece reciprocidade do direito hereditario entre o adotado, seus 

descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais, ate o 4° 

grau, observada a ordem de vocagao hereditaria. 

Afirma Felipe (2000, p. 84): "a nova Constituigao Federal, em seu art. 

227, § 6°, equiparou os filhos adotivos aos de sangue, havidos ou nao da relagao 

de casamento". Verifica-se que a Constituigao Federal de 1988 equiparou os 

filhos de qualquer natureza, nao mais admitindo discriminagao. 

O Estatuto estabeleceu que a idade minima para adogao fosse 

garantida aos maiores de 21 anos e nao dependia do estado civil do interessado. 

Com o advento do atual Codigo Civil, a adogao passou a ser admitida a pessoa 

maior de dezoito anos. 

Entende-se que a exigencia de pessoa maior de dezoito anos e um 

requisito objetivo para o adotante. Exige-se subjetivamente a maturidade para a 
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adogao, conforme a oportunidade e conveniencia a ser analisada pelo 

magistrado. Dessa forma ensina Gomes (1993 p. 362): 

O papel do Juiz nao se limita a simples homologacao do ato 
praticado pelos adotantes, nem a verificagao das condicoes 
objetivas prescritas na lei, visto que decide sobre a conveniencia e 
oportunidade do ato e aprecia sua motivagao. Sua intervengao, 
tern, pois a natureza de um julgamento. 

Por logica, nao e permitido aos pais adotarem seus proprios filhos. 

Nota-se que a proibicao e expressa, vedando a adogao pelos ascendentes e 

irmaos do adotando, conforme pode ser verificado no art. 42, §1°, do Estatuto da 

Crianga e do adolescente. 

A adogao e admitida por casal unido em matrimonio ou em uniao 

estavel. De acordo com a lei, os companheiros homossexuais nao podem adotar 

conjuntamente. 

Por outro lado, admite-se que o individuo homossexual pode adotar, 

contanto que passe por uma avaliagao do juiz. Adaptando-se ao contexto social 

atual, nota-se que o ordenamento juridico brasileiro sofreu consideravel evolugao, 

tendo em vista que a lei nao permite razoes fundamentadas por preconceito e 

discriminagao. 

Diante do exposto, em 20/07/1998 o Juiz da primeira Vara da Infancia 

e da Juventude do Rio de Janeiro, Siro Darlan de Oliveira, no Processo n° 

97/1/03710-8, concedeu a adogao de M.S.P., que se encontrava abandonado em 

uma Instituigao de abrigo ha 12 anos, a J.L.P.M., homossexual, por julgar seresta 

a melhor solugao para o adolescente. Em sua exposigao de motivo relata: 

Afirmam os expertos que 'M., demonstra estar feliz com sua 
insergao num contexto familiar. Os vinculos formados com o Sr. J. 
sao de confianga e parecem estar permitindo o desenvolvimento 
pleno do menino' (parecer psicologico, fls. 41) e, 'o menino exibia 
boa aparencia, expressando-se com naturalidade, parecendo-nos 
estar recebendo os cuidados necessarios para o seu 
desenvolvimento (Estatuto Social, fls. 51) [...] Qual sera entao o 
conceito de "reais vantagens" dos I lustres Fiscais? Deve ser muito 
diferente do que afirmam a Equipe Inter profissional e o proprio 
interessado, o adolescente que prefere ver acolhido o pedido que 
permanecer em uma Instituigao sem qualquer nova chance de ter 
uma familia, abandonado ate que aos doze anos sofrera nova 
rejeigao ja que nao podera mais permanecer no Educandario 
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R.M.D., onde se encontra desde que nasceu, e sera transferido 
para outro estabelecimento de segregagao e tratamento coletivo, 
sem qualquer chance de desenvolver sua individualidade e sua 
cidadania, ate que por evasao forcada ou espontanea podera 
transforma-se em mais um habitante das ruas e logradouros 
publicos com grandes chances de residir nas Escolas de 
Formacao de "marginais" e, quem sabe, atingir ao posto maximo 
com ingresso no Sistema Penitenciario? Sera esses o criterio de 
'reais vantagens'. 

Por sua vez, os divorciados e os separados judicialmente podem 

adotar conjuntamente, desde que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, 

e que o estagio de convivencia tenha sido iniciado na constancia da sociedade 

conjugal. Este dispositivo procura estabilizar o menor que ja esta convivendo com 

o casal antes da separacao. 

Outro requisito importante de acordo com o Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, Lei n. 8.069/90, e a exigencia que o adotante seja pelo menos 

dezesseis anos mais velho que o adotado. De acordo com Tavares (1999 p. 53): 

O Estatuto no art. 42, §3, demarca o espago-tempo das duas 
geragoes: dezesseis anos pelo menos, deve ser a diferenca de 
idade entre o adotado e o adotante. Se a adocao for conjunta, 
cada um dos conjuges ou cada um dos concubinos tera de contar 
com mais de dezesseis anos, acima da idade do adotando 
comum. 

Dessa forma, verifica-se que o deferimento da adogao somente ocorre 

com a comprovacao dessa diferenca de idade exigida como requisito pela lei. 

Assim, observa-se a decisao da apelacao n° 27.867-0, do Tribunal de Justica de 

Sao Paulo, rel. Ney Almada: 

Adogao - Procedencia declarada apenas em relagao ao marido, 
visto nao ostentar a adotante diferenga de dezesseis anos em 
relagao a adotanda - ECA, art. 42, § 3°: Norma de interesse social, 
mas nao de ordem publica - Hi ato que alcanga quinze anos -
convivencia com adotantes satisfatoria ao interesse peculiar da 
menor, cuja mae biologica decaiu do patrio poder - Adogao cabivel 
- Recurso provide (TJSP, Ap. 27.867-0). 

Quando o adotante falece no curso do procedimento, o Estatuto 

permite que a adogao seja deferida antes de prolatada a sentenga. O 
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procedimento ja deve ter sido iniciado em vida, cabendo ao juiz analisar sobre a 

conveniencia de adogao post mortem. Sabe-se que, a adogao produz efeito a 

partir do transito em julgado da sentenga, exceto no caso post mortem, mesmo 

porque a lei retroage a data do obito. 

No caso de adotante tutor ou curador, preceitua o art. 44 do Estatuto 

da Crianga e do Adolescente que, somente e possivel adotar o pupilo ou 

curatelado quando prestar contas de sua administragao e as tiver aprovadas, 

conforme se pode analisar pelo teor do proprio artigo 44: "Enquanto nao der conta 

de sua administragao e saldar o seu alcance, nao pode o tutor ou o curador 

adotar o pupilo ou o curatelado". Assim, nota-se que o preceito legal procura 

impedir que o tutor ou curador se locuplete indevidamente de bens do pupilo ou 

tutelado. 

Com isso, quando o tutor ou o curador pretender adotar o tutelado ou 

curatelado devera preceder ao pedido com a prestagao de contas ao juiz da 

infancia e da juventude, somente depois seguira o procedimento da adogao. De 

acordo com Clovis Bevilaqua (apudTavares,1999): 

Nao deve a adopcao se um meio de fugirem o tutor e o curador de 
suas responsabilidades, como administradores de bens alheios. 
Permitir a adopcao antes de saldadas as contas da tutela, ou de 
curatela, seria por em risco os direitos dos menores e interdictos. 

Compreende-se que e necessario o consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando. Suas declaragoes devem ser tomadas por 

termo, sendo revogavel ate a publicagao da sentenga constitutiva de adogao. 

O Estatuto estabelece que o menor seja considerado sujeito de 

direito. Desta forma, o adolescente com mais de doze anos de idade deve ser 

ouvido e sera necessario seu consentimento. 

Por outro lado, o proprio Estatuto apresenta excegao ao determinar 

que o consentimento deva ser dispensado em relagao a crianga ou adolescente 

cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituidos do patrio poder. 

Neste caso, exige-se um criterio mais rigoroso para que ocorra a permissao da 

adogao. 

Outro ponto importante que deve ser observado e que antecede a 

adogao estatutaria e o estagio de convivencia, previsto no art.46 do Estatuto, 
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conforme se observa: "A adocao sera precedida de estagio de convivencia com a 

crianga ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciaria fixar, observadas 

as particularidades do caso". Assim, se o caso concreto exigir, somente ocorre o 

deferimento da adogao depois do prazo de convivencia estabelecido pelo juiz. 

Desse modo, torna-se importante a colocagao de Diniz (2001, p.375): 

Nessa fixacio de prazo esta incita a guarda provisoria do menor. 
Nao raro o adotando podera ja se encontrar na posse de fato do 
adotante; neste caso, sendo deferido aquele estagio de 
convivencia, ter-se-a, automaticamente, a legitimagao daquela 
posse pelo orgao judicante. 

Com efeito, o objetivo do estagio previo de convivencia e adaptar o 

adotando ao lar do adotante. Durante esse periodo, o juiz e seus auxiliares 

passam a ter condigoes de avaliar a convivencia da adogao. 

Alem disso, o deferimento do estagio de convivencia garante a guarda 

do menor ao interessado na adogao. O juiz pode dispensar o estagio se o 

adotando possuir idade inferior a um ano ou independente de idade se ja estiver 

na companhia do adotante tempo suficiente para poder ser avaliada a convivencia 

do vinculo. Assim sendo, a dispensa ocorre devido a facilidade de adaptagao da 

crianga a sua nova familia. 

3.3 Efeitos e sentenga na Lei n° 8.069/90 

A adogao moderna e um ato ou negocio juridico que gera relagoes de 

paternidade e filiagao entre duas pessoas. O ato da adogao faz com que o 

adotante passe a condigao de filho do adotante, independente do vinculo 

biologico. 

Nesta diregao logica, percebe-se que o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente admite a adogao plena, inserindo o menor na familia do adotante, 

conferindo a mesma posigao da relagao biologica. Essa e uma consequencia 

logica da evolugao ocorrida no ordenamento juridico brasileiro. Em virtude disso, 

os pais consanguineos jamais reassumem o lugar que perderam, salvo se o ato 

juridico da adogao for eivado de vicio. De acordo com Silvio Rodrigues (2000, 

p.338): 
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A adocao de criancas e adolescentes, na forma prescrita no 
Codigo respectivo, visou incorporar o adotado integralmente na 
familia do adotante, como se fosse seu filho consanguineo. Ou 
seja, a Lei n° 8.069/90 quis apagar traco que indicasse a ligacao 
do adotado com sua familia natural. E isso representou, a meu 
ver, a mais importante inovagao trazida pela nova legislagao. 

Desse modo, nota-se que a adogao estatutaria procura estabelecer 

total integragao do adotante em sua nova familia, com a ruptura de seus vinculos 

biologicos com os pais e parentes naturais. Assim, o adotante assume o poder 

familiar com todos os direitos e deveres em relagao ao adotado. 

Sabe-se que, para o art. 48 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, 

a adogao estatutaria e irrevogavel. Ademais, a sentenga de adogao somente pode 

ser rescindida de acordo com os principios processuais. Verifica-se que a familia 

substituta torna-se definitiva para todos os efeitos legais. 

Com efeito, a inscrigao do adotado no registro civil consignara o nome 

dos adotantes, conforme o art. 47, §1° do ECA. Segundo Tavares (1999, p.58): "A 

inscrigao de que fala o dispositivo constitui o novo registro de nascimento do 

adotado, como se fora a primeira vez, ignorando-se o anterior que fica cancelado, 

sem mais qualquer efeito". Permite-se ainda que a pedido do adotante seja feito a 

modificagao do prenome. O legislador buscou facilitar a integragao do adotado na 

nova familia. Dessa forma, abre-se uma excegao ao principio da imutabilidade do 

prenome. 

No que se refere aos efeitos patrimoniais, observa-se que o adotado 

passa a ser herdeiro do adotante, desvinculando-se o adotado completamente da 

familia biologica. Alem disso, o direito a alimentos e devido reciprocamente entre 

adotante e adotado. 

A adogao e tratada como um ato pessoal, considerando que o contato 

direto com o juiz e seus auxiliares e uma exigencia necessaria. Todo o processo 

de adogao que envolva menores de dezoito anos, de acordo com o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, deve tramitar na vara especializada da infancia e da 

juventude, quando existente na comarca. Neste sentido, cabe ao juiz analisar o 

aspecto da oportunidade e da conveniencia em cada caso concreto. 

Entende-se que a sentenga que concede a adogao tern cunho 

constitutive, ou seja, tern a capacidade de produzir um estado juridico que antes 

da sentenga nao existia. De acordo com Slaibi Filho (2004 p. 329): 
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As sentencas constitutivas sao aquelas que, sem iimitar-se a mera 
declaracao de relagao juridica e sem estabelecer uma 
condenacao ao cumprimento de uma prestagao, criam, modificam 
e extinguem um estado juridico. 

Diante disso, sabe-se que a destituicao do poder familiar deve 

anteceder a adogao, mesmo que seja decretada na mesma sentenga. Assim, 

constata-se que a sentenga da adogao gera, simultaneamente, a extingao do 

poder familiar. 

Primeiramente, ocorre o cancelamento do registro anterior e 

subsequentemente a inscrigao. Com isso, logo apos o transito em julgado, deve 

ser inscrita no Cartorio do Registro Civil das Pessoas Naturais, mediante 

mandado do qual nao se fornece certidao. Segundo o doutrinador Gomes (1993 

p. 362): "A sentenga tern efeito constitutive Transitada em julgado, o legitimado 

por adogao adquire novo estatus, passando a condigao de filho legitimo dos 

adotantes. Sua eficacia e erga omnes. Devendo ser inscrita no registro civil". 

Verifica-se que, o proprio Estatuto veda o fornecimento de certidao 

dessa sentenga e do seu registro, com o objetivo de preservar o segredo e manter 

a similitude com os demais termos de nascimento. Alem disso, ocorre o 

cancelamento do registro original do adotado. Desse modo, afirma Rodrigues 

(2000, p.341): 

Elemento complementar da forma de adogao e a inscrigao no 
Registro Civil. Trata-se, em rigor, da abertura de um novo assento 
de nascimento, pois o original sera cancelado. O novo assento, 
obedecendo a sentenga, atribuira ao adotado o nome de familia 
do adotante. E, numa excegao a regra da Lei de Registros 
Publicos que o proibe, a lei superveniente permite a alteragao ate 
do prenome do adotado, se assim o pleitear o adotante. 

Compreende-se que os dados permanecem disponiveis para eventual 

requisigao por autoridade judiciaria, de acordo com o art. 47, §4° do ECA. Assim 

sendo, o cartorio do registro que revelar indevidamente os dados, responde 

criminalmente e administrativamente, alem das indenizagoes cabfveis pelo dano 

moral. 

Sabe-se que, o Estatuto no seu art. 50, exige que cada comarca ou 

foro regional mantenha um registro de criangas e adolescente e outro de pessoas 
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interessadas na adogao. A regulamentagao deste dispositivo e de competencia 

das justigas estaduais. Assim sendo, torna-se importante a existencia deste 

cadastro, mesmo porque a colocagao de menor em familia substituta e ato de 

muita responsabilidade. Segundo Tavares (1999, p. 61): 

A comissao Estadual Judiciaria da Adogao (CAJA) ou orgao 
equivalente com sede na capital do Estado, segundo a lei de 
Organizagao Judiciaria local podera indicar nomes e prioridades 
de candidatos aos diversos juizos de infancia e da Juventude por 
todo o territorio estadual, facilitando a aproximagao das pessoas 
interessadas no estagio de convivencia, a acorrer no habitat da 
crianga ou adolescente. 

Por fim, diante dos efeitos provenientes da sentenga concessiva da 

adogao, pode-se constatar que o Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 

8.069/90, veio garantir maior seguranga, assistencia e melhoria na condigao moral 

e material dos desamparados. Alem de comprovar que seu surgimento contribuiu 

para demonstrar que o ordenamento juridico brasileiro evoluiu para o 

aprimoramento do conceito de familia. 



CAPITULO 4 A ADOCAO DISCIPLINADA NO CODIGO CIVIL - LEI N° 
10.406/2002 

Constata-se que no atual Codigo Civil a sistematizagao do instituto da 

adogao retrata a necessidade do estabelecimento de vinculo afetivo de 

paternidade e de filiagao. Desse modo, percebe-se que a adogao moderna 

procura constituir um meio humanitario de melhorar a condigao moral e material 

do adotado. Assim, diante da importancia que o instituto representa para o 

ordenamento juridico brasileiro, observa-se que o deferimento da adogao esta 

condicionado a comprovagao de reais beneficios para o adotando. 

4.1 Definigao do Instituto 

Pode-se definir adogao como um ato juridico que procura estabelecer 

entre duas pessoas relagoes civis de paternidade e de filiagao. E um instituto que 

busca imitar a filiagao natural. 

Leciona Rodrigues (2000, p. 332): "[...] assim, melhor se diria que a 

adogao e o ato do adotante pelo qual tras ele para sua familia e na condigao de 

filho, pessoa que Ihe e estranha". A adogao e uma filiagao juridica sustentada na 

relagao de afetividade proveniente do vinculo entre adotante e adotado. 

Observa-se que os filhos provenientes ou nao da relagao do 

casamento ou por adogao possuem os mesmos direitos e qualificagoes, assim 

consagra a Constituigao Federal de 1988. Nota-se que, embora o vinculo da 

adogao seja resultante de uma filiagao civil, busca-se equiparar os filhos de 

qualquer natureza ou origem. 

Define a adogao Jose Naufel (apud Felipe, 2000) como sendo 

"instituto de direito privado, que estabelece entre duas pessoas estranhas lagos 

ficticios de filiagao e paternidade". Sabe-se que e ato que cria entre o adotante e 

o adotado uma relagao civil proveniente de afeto. 

Extrai-se da sistematica do atual Codigo Civil que a adogao 

corresponde a um ato juridico responsavel por estabelecer lagos de filiagao legal 

entre duas pessoas. Assim, Venosa (2004, p.327), elucida que: 

A adogao e modalidade artificial de filiagao que busca imitar a 
filiagao natural. Dai ser tambem conhecida como filiagao civil, pois 
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nao resulta de uma relagao biologica, mas de manifestagao de 
vontade, conforme o sistema do Codigo Civil de 1916, ou de 
sentenga judicial, no atual sistema do Estatuto da Crianga e do 
adolescente (Lei n° 8.069/90), bem como no corrente Codigo. 

Com efeito, e de extrema importancia destacar que, o ato da adogao 

faz com que o adotado passe a condigao de filho do adotante, independente do 

vinculo sanguineo e sem qualquer discriminagao. 

Percebe-se que, o vinculo existente entre pais e filhos adotivos e de 

natureza civil, pois a relagao que os une e determinada e regulada pela lei. O 

instituto da Adogao e uma modalidade artificial de filiagao pela qual se aceita 

como filho, de forma voluntaria e legal, um estranho no seio familiar. 

Sabe-se que a filiagao natural e gerada pelo vinculo de sangue ou 

biologico. Ja a adogao e uma ficgao legal, um ato juridico solene pelo qual se 

estabelece o vinculo de filiagao pelos lagos de afeto existente entre adotante e 

adotado. Nesse sentido, Diniz (2001, p. 360) afirma que: 

A adogao vem a ser ato juridico solene pelo qual, observados os 
requisitos legais, alguem estabelece, independentemente de 
qualquer relagao de parentesco consanguineo ou afim, um vinculo 
ficticio de filiagao, trazendo para sua familia, na condigao de filho, 
pessoa que, geralmente, Ihe e estranha. Da origem, portanto, a 
uma relagao juridica de parentesco civil entre adotando e adotado. 
E uma ficgao legal que possibilita que se constitua entre o 
adotante e o adotado um lago de parentesco de 1° grau na linha 
reta. 

Inicialmente, o fundamento do instituto da adogao encontrava amparo 

no dever de perpetuagao do culto espiritual da familia. Ja a adogao moderna, 

busca atender aos interesses do adotado, com o objetivo de dar-lhe uma familia. 

A celula basica da familia, composta por pais e filhos, nao sofreu 

muitas alteragoes com a sociedade urbana. Por outro lado, a familia atual difere 

das formas antigas no que se refere a suas finalidades, composicao e papel de 

pais e maes. 

A unidade familiar, sob o prisma social e juridico, nao tern mais como 

ponto de partida exclusivo o matrimonio como no passado. Sabe-se que, a visao 

da nova familia estrutura-se independente de novas nupcias. Desse modo, a 

ciencia juridica procura acompanhar legislativamente todas as transformagoes 
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sociais ocorridas ao longo dos anos. 

Em face do exposto, verifica-se que o legislador com o instituto da 

adocao moderna procura imitar a filiagao natural na sua totalidade. Assim sendo, 

percebe-se que a adogao, no seu mais amplo sentido, procura constituir um meio 

humanitario de melhorar a condigao moral e material do adotado. 

4.2 Objetivo da adogao moderna 

Entende-se que a adogao moderna tern como objetivos dar filhos a 

quem nao pode ter biologicamente e dar pais aos menores desamparados. Por 

sua vez, Clovis Bevilaqua (apud Rodrigues, 2000) afirma que: "a adogao tern a 

finalidade de dar filhos a quem nao os tern pela natureza e trazer, para o 

aconchego da familia, filhos privados de arrimo". Estes sao os objetivos que o 

instituto da adogao atual busca atingir. 

Sabe-se que as instituigoes como o matrimonio, a filiagao e o 

parentesco estao delimitados por normas que se organizam e regulamentam. 

Assim, a intervengao protetora do Estado no direito de familia busca protege-la, 

evitando abusos e propiciando melhores condigoes de vida as novas geragoes. 

Nos termos do vigente Codigo Civil, a adogao e uma modalidade 

artificial de filiagao que procura imitar a filiagao natural. Entende-se que e uma 

filiagao exclusivamente juridica. 

Observa-se que a finalidade central do Codigo Civil de 1916 era dar 

filhos a quem nao poderia te-los naturalmente. Desse modo, observa Jayme 

Abreu (apud Queiroga, 2004) que: 

Havia obstaculos legais a integragao total do adotado a familia do 
adotante. A criagao do parentesco civil, exclusivamente entre 
adotado e sua familia natural. A possibilidade do rompimento da 
adogao, de comum acordo, ou unilateralmente, pelo adotado, 
quando completasse a maioridade, e pelo adotante, por ato de 
ingratidao. 

Ademais, a adogao simples do Codigo Civil de 1916 procurou manter 

o adotado vinculado a familia de origem, mantendo todos os direitos e deveres, 

visto que apenas seria destituido do patrio poder. 

Por outro lado, o Estatuto da Crianga e do Adolescente lei n° 8.069/90 
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e o Codigo Civil vigente optaram por proteger os desamparados. Assim, o art. 

1625 do Codigo Civil atual condiciona o deferimento da adogao quando ela 

apresentar reais vantagens para o adotando, conforme pode ser verificado: 

"Somente sera admitida a adocao que constituir efetivo beneficio para o 

adotando." 

Atualmente, o deferimento da adogao esta condicionado a 

comprovagao de reais beneficios para o adotando. Neste sentido, ainda com 

relagao ao objetivo da adogao moderna, tona-se oportuno a observagao de Diniz 

(200, p. 361): 

Como se ve, e uma instituigao de carater humanitario, que tern por 
escopo, dar filhos aqueles a quem a natureza negou e por outro 
lado uma finalidade assistencial, constituindo um meio de 
melhorar a condigao moral e material do adotado. 

Desse modo, a adogao como imitagao da filiagao legitima apresenta 

dupia finalidade. De um lado, procura oferecer a quem nao tern prole um recurso 

para cria-la artificialmente, e de outro garante idonea assistencia ao adotado. 

Por fim, percebe-se que foi dada primazia ao interesse do adotado, 

considerando que o exame do magistrado deve ser voltado aos beneficios que a 

adogao garantir para ele. 

4.3 Requisitos exigidos pelo Codigo Civil de 2002 

O Codigo Civil de 2002 trouxe grandes modificagoes no instituto da 

adogao, a ponto de transformar completamente o modelo adotado pelo Codigo 

civil de 1916. Sabe-se que o vigente Codigo disciplina o instituto da adogao nos 

art. 1618 ao 1629. 

Entende-se que o primeiro requisito exigido pelo atual Codigo Civil 

brasileiro para deferimento da adogao e a idade minima de dezoito anos para o 

adotante. Queiroga (2004, p.249) afirma que: "O legislador foi coerente com a 

nova maioridade civil. No Codigo Civil anterior, so os maiores de trinta anos 

poderiam fazer adocao". 

Alem disso, exige-se tambem uma diferenga de dezesseis anos entre 

adotante e adotado, bem como o consentimento dos pais ou representantes 
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legais de quem se deseja adotar. Este consentimento e revogavel ate a 

publicacao da sentenga constitutiva da adogao. 

Observa-se tambem que, se o adotando constar mais de doze anos, 

deve apresentar o seu consentimento. Sabe-se que e dispensado o 

consentimento em relagao a crianga ou adolescente cujos pais sejam 

desconhecidos ou tenham sido destituidos do poder familiar. Desse modo, torna-

se importante o entendimento de Diniz (2004, p.363): 

A adogao produz efeitos de ordem pessoal e patrimonial, criando 
direitos e obrigagoes reciprocas; dai exigir a lei anuencia do 
adotado ou de quem o representa, uma vez que ninguem pode 
passar a ser filho de outrem sem o querer. 

O atual Codigo Civil brasileiro disciplina no seu art. 1.623 que a 

adogao somente sera admitida com observancia de processo judicial e desde que 

constitua efetivo beneficio para o adotando. Verifica-se que, desaparece o 

carater contratual presente no Codigo Civil de 1916, baseado exclusivamente na 

manifestagao de vontade das partes. Neste sentido, ensina Antunes Varela (apud 

Queiroga, 2004): 

A adogao deixou de constituir um puro negocio juridico, entregue 
a iniciativa altruista do adotante, e passou a constituir 
necessariamente objeto de uma agao judicial, assente num 
inquerito destinado a garantir a finalidade essencial de nova 
relagao familiar. 

No sistema atual, ninguem pode ser adotado por duas pessoas, 

exceto se forem marido e mulher, ou se viverem em uniao estavel. O 

ordenamento juridico brasileiro em materia de adogao nao faz nenhuma proibigao 

quanto ao estado civil do adotante. Observa oportunamente Venosa (2004, 

p.347): 

Nao ha qualquer restrigao quanto ao estado civil do adotante: 
pode ser solteiro, divorciado, separado judicialmente, viuvo, 
concubino. A adogao, como percebemos, pode ser singular ou 
conjunta. A adogao conjunta e admitida por casal em matrimonio 
ou em uniao estavel, entidade familiar reconhecida 
constitucionalmente. 
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De acordo com o art. 1.622, paragrafo unico do Codigo Civil brasileiro, 

os divorciados e os separados judicialmente podem adotar conjuntamente, 

contando que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o 

estagio de convivencia tenha sido iniciado na constancia da sociedade conjugal. 

Dessa forma, a situacao permitida na lei procura estabilizar o menor que ja 

estivesse convivendo com o casal antes da dissolugao da sociedade e do vinculo 

conjugal. 

Percebe-se, finalmente, que a adocao moderna prioriza a pessoa e o 

bem estar do adotado, antes mesmo de qualquer interesse do adotante. Assim, 

observados todos os requisitos exigidos por lei, deve-se averbar a sentenga da 

adogao no Cartorio de Registro Civil. 

4.4 Efeitos da adogao 

A adogao e concebida por sentenga judicial que, transitada em 

julgado, faz coisa julgada material. Desse modo, procura-se estabelecer entre o 

adotante e o adotado relagoes civis de paternidade e de filiagao. 

Com propriedade, afirma Diniz (2001, p. 366): "A adogao acarreta 

consequencias juridicas de ordem pessoal e patrimonial". Assim, constata-se que 

essas consequencias resultam da relagao civil juridica nascida do vinculo afetivo 

entre adotante e adotado. 

Nota-se que a adogao gera um parentesco civil entre adotante e 

adotado equiparado ao consanguineo. Com efeito, o art. 1626 do atual Codigo 

Civil brasileiro preceitua que a adogao atribui situagao de filho ao adotado, com o 

objetivo de desliga-lo de qualquer vinculo com os pais e parentes consanguineos, 

salvo quanto aos impedimentos matrimoniais. Diferente da sistematica do Codigo 

Civil de 1916, esta passou a ser a principal caracteristica da adogao no atual 

Codigo Civil. 

Busca-se completamente a integragao do adotado na familia do 

adotante, com os mesmos direitos e deveres dos consanguineos, inclusive 

sucessorios, desligando-o definitivamente e irrevogavelmente da familia de 

origem, exceto quanto aos impedimentos para o casamento. Observa Venosa 

(2004, p.358) que: "O impedimento matrimonial, por forga do parentesco 

biologico, e irremovivel na esteira de razoes morais, etieas e geneticas". 
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De acordo com o art. 1626, paragrafo unico, do vigente Codigo Civil 

brasileiro, se um dos conjuges ou companheiros adota o filho do outro, e mantido 

os vinculos de filiacao entre o adotado e o conjuge ou companheiro do adotante e 

os seus respectivos parentes. 

Trata-se de adogao unilateral em que o conjuge ou companheiro do 

adotante nao perde o poder familiar. Em virtude disso, as relagoes de parentesco 

sao estabelecidas nao so entre o adotante e o adotado, mas tambem envolve 

aquele e os descendentes deste e entre o adotado e todos os parentes do 

adotante. 

A lei estabelece que na adogao, o filho adotivo e equiparado ao 

consanguineo em todos os aspectos, ficando inclusive sujeito ao poder familiar 

que foi transferido do pai natural para o adotante. 

No que se refere ao nome, o art. 1627 do vigente Codigo Civil 

brasileiro afirma que a sentenga de adogao confere ao adotado o sobrenome do 

adotante, podendo inclusive determinar a modificagao de seu prenome, se for 

menor, a pedido do adotante ou do adotado. 

Quanto aos efeitos materials do instituto da adogao, pode-se afirmar 

que sao devidos reciprocamente alimentos entre adotante e adotado, mesmo 

porque se tornam parentes. Alem disso, o adotante passa a ser usufrutuario e 

administrador dos bens do adotado. Desse modo, torna-se importante destacar o 

entendimento de Venosa (2004, p. 358): 

Quanto aos efeitos materials, consideramos que o adotado passa 
a ser herdeiro do adotante, sem qualquer discriminacao, e o 
direito a alimentos tambem se coloca entre ambos de forma 
reciproca. Nesses aspectos, desvincula-se totalmente o adotado 
da familia biologica. 

No que se refere ao direito sucessorio, o ordenamento juridico patrio 

garante ao filho adotivo igualdade de condigoes com os filhos consanguineos. 

Segundo Rodrigues (2004, p. 340): "Tendo em vista a posigao de filho do 

adotante, ele desfruta de todos os direitos que a lei confere aos descendentes, 

entre eles e no campo economico os direitos sucessorios e alimenticios". Essa 

protegao da lei atribuida ao adotado e proveniente da relagao civil de paternidade 

e filiagao entre adotado e adotante. 
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Percebe-se que, os efeitos da adogao tern inicio com o transito em 

julgado da sentenga, salvo se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, 

caso em que retroagira a data do obito. Neste caso, o ordenamento juridico 

brasileiro admite a concessao e post mortem. Assim, para este tipo de adogao, 

exige-se que tenha procedimento em tramite e ocorra a morte do adotante antes 

da sentenga. 

4.5 Omissoes e perspectiva de inovagao da adogao na modernidade 

Percebe-se que, a medida que a sociedade evolui, o ordenamento 

juridico brasileiro procura criar mecanismos capazes de suprir as necessidades 

resultantes das transformagoes sociais. Dessa forma, o direito ganha 

dinamicidade ao passo que procura solucionar os conflitos provenientes do meio 

social. 

Sabe-se que, especialmente, no campo do direito privado, busca-se 

disciplinar o interesse particular dos individuos, ou seja, a ordem privada. 

Segundo Rodrigues (1998 p. 8): 

O direito privado disciplina as relagoes humanas que surgem 
dentro do ambito familiar; as obrigacoes que se estabelecem de 
individuo para individuo, quer oriundas do contrato, quer 
derivadas do delito, quer provenientes da lei; os direitos reais 
sobre coisas alheias, tais como a enfiteuse, o usufruto, as 
servidSes etc.; e ainda as questoes que se ligam a transmissao da 
propriedade causa mortis. 

Desse modo, o Direito Civil apresenta caracteristicas proprias e, 

preocupa-se em estudar essas relagoes que surgem envolvendo interesses 

particulares entre individuos e as suas inumeras instituigoes. Observa-se ao longo 

de um decorrer historico, que o direito vem sofrendo significativas mudangas para 

se adaptar as constantes transformagoes sociais. 

Entende-se que, para a sistematizagao do primeiro Codigo Civil 

brasileiro, foram empregadas solugoes das Ordenagoes do Reino, do Codigo 

Napoleonico de 1804, do Codigo alemao de 1896, das legislagoes portuguesa e 

brasiieira anteriores a sua publicagao e principalmente do direito romano. 

Evidentemente, entre os varios organismos sociais e juridicos, o 
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conceito e a extensao de familia sao os que mais se alteraram no curso dos 

tempos. Assim, o direito de familia e os seus institutos como ramo do direito civil, 

evoluem em conformidade com as exigencias sociais. De acordo com Venosa 

(2004 p. 15): 

A conceituacao de familia oferece, de piano, um paradoxo para 
sua compreensao. O Codigo Civil nao a define. Por outro lado, 
nao existe identidade de concertos para o Direito, para a 
sociologia e para a antropologia. Nao obstante ainda a flutuacao 
de seu conceito, como todo fenomeno social, no tempo e no 
espaco, a extensao dessa compreensao difere nos diversos 
ramos do direito. 

Sabe-se que, dentre os varios institutos de direito de familia, pode-se 

destacar que a adocao foi quem mais evoluiu desde a sua sistematizagao no 

Codigo Civil brasileiro de 1916. A principio, o instituto da adogao surgiu para 

assegurar a continuidade da familia, logo depois foi tomando proporcoes ao ponto 

de buscar imitar a filiagao natural em todos os aspectos. Segundo Queiroga (2004 

p. 247): 

Pode-se conceituar a adogao como um ato jundico que estabelece 
entre duas pessoas relagoes civis de paternidade e de filiagao. E 
um instituto que procura imitar a filiagao natural (adoptio natura 
imitatur). 

Por seu turno, verifica-se, inicialmente, que a adogao so era possivel 

aos maiores de cinquenta anos, sem prole legitima ou legitimada. Assim, com o 

surgimento da Lei n° 3.133/57, permitiu-se a adogao por pessoas de trinta anos, 

que tivesse ou nao prole legitima ou ilegitima. 

No entanto, a Lei n° 3.133/57 deixou a desejar com a determinagao de 

que a adogao nao envolvia a relagao de sucessao hereditaria se o adotante 

tivesse filhos legitimos, legitimados ou reconhecidos. 

Constata-se que, no ano de 1965, a Lei n° 4.655 implantou a 

legitimagao adotiva. Ate o presente momenta, a implantagao da legitimidade 

adotiva era considerada a segunda grande modificacao do instituto da adogao. 

Desse modo, afirma Rodrigues (2000 p.330): 



41 

Trata-se de instituto que tirava algo da adocao e aigo da 
legitimagao, pois, como naquela, estabelecia um liame de 
parentesco de primeiro grau, em linha reta entre adotante e 
adotado, e, como na legitimagao, este parentesco era igual ao que 
liga o pai ao filho consanguineo. 

Com o surgimento do Codigo de Menores, Lei n° 6.697/79, a 

legitimagao adotiva foi substituida pela adogao plena. Nesse dado momento, ate o 

advento do Estatuto da Crianga e do Adolescente em 1990, vigorou no pais um 

duplo sistema de adogao, ou seja, a adogao simples regida pelo Codigo Civil de 

1916 e a adogao plena de maior abrangencia. 

Percebe-se que, o Codigo Civil de 2002 tambem traz disposigoes 

sobre a adogao, entretanto nao revoga, expressa ou tacitamente a Lei n. 

8.069/90, o que certamente ocasionara algumas divergencias interpretativas. 

Os Aplicadores do Direito constataram com a promulgagao do mais 

recente Codigo Civil brasileiro, as lacunas que foram deixadas. Dessa forma, 

verifica-se que a maior omissao da legislagao vigente foi nao ter esgotado toda a 

materia sobre a adogao. 

Tratando-se de omissoes, percebe-se que uma significativa lacuna 

deixada na Legislagao Civil vigente foi a falta de determinagao do Juizo 

Competente para tratar da materia. Embora nao seja determinado por lei, a 

competencia e da Vara de Familia nas comarcas que a possuem, lembrando-se 

tratar de adogao envolvendo maiores de dezoito anos. 

Sabe-se que, o importante seria o esgotamento de todo o assunto 

regulador da materia para nao da margem a erros ou equivocos, tendo em vista 

que o Estatuto da Crianga e do Adolescente estabelece a competencia da Vara 

da Infancia e da Juventude para aplicagao do instituto aos menores de dezoito 

anos. 

O vigente Codigo Civil brasileiro nao regulamenta o estagio de 

convivencia, apenas faz uma pequena referenda no paragrafo unico do art.1622, 

conforme pode ser observado: 

Art. 1622[...] 

Paragrafo Unico. Os divorciados e os separados judicialmente 
poderao adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a 
guarda e o regime de visitas, e desde que o estagio de 
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convivencia tenha sido iniciado na constancia da sociedade 
conjugal. 

Entende-se que, e o estagio de convivencia que gera condicoes de 

conhecimento mutuo entre aqueles que se preparam para a vinculagao familiar. 

Diante dessa lacuna, cabe ao juiz a responsabilidade de fixar o periodo do estagio 

probatorio de acordo com o caso concreto. Levando-se em consideragao os 

atributos pessoais, compatibilidades e incompatibilidades entre adotante e 

adotado. 

Neste mesmo sentido, verifica-se tambem na legislagao vigente a 

ausencia de regulamentagao da adogao feita por estrangeiros. Nota-se que, o 

art. 1629 do atual Codigo Civil brasileiro apenas prescreve que a adogao por 

estrangeiros deve obedecer aos casos e condigoes estabelecidos em lei. 

Assim, como o Estatuto da Crianga e do Adolescente tambem 

disciplina a materia, o aconselhavel e que o aplique subsidiariamente nas lacunas 

deixadas pelo vigente Codigo Civil. 

Igualmente, no que diz respeito a adogao por ascendente e irmao, o 

Codigo Civil de 2002 silencia a respeito, nao apresentando solugao para o caso. 

Desse modo, consciente da possibilidade de ocorrencia, acredita-se que a 

jurisprudencia se encarregara de pacificar as possiveis divergencias que por 

ventura surgirem dessa omissao do legislador. 

Diante do exposto, observa-se que a materia apresenta conteudo 

complexo, moral e de grande relevancia social. Em virtude disso, nota-se que o 

instituto da adogao no ordenamento juridico brasileiro vem ganhando respaldo ao 

longo dos anos. Principalmente, pelo nascimento da filiagao civil entre adotante e 

adotado e dos efeitos morais e materials na orbita juridica. 

Por fim, as perspectivas de aprimoramento constante que giram em 

torno do instituto da adogao sao provenientes da importancia que representa na 

realidade social e juridica. Nesse sentido, acredita-se que o esgotamento da 

materia e a observancia na sua correta aplicabilidade resultarao na valorizagao do 

instituto e no necessario preenchimento das exigencias reclamadas pela 

sociedade moderna. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A pesquisa cientifica tragou todo o processo evolutivo do instituto da 

adogao, levando-se em consideragao a importancia da sua constituigao para o 

ordenamento juridico brasileiro. Desse modo, observou-se que a analise das 

raizes historicas acerca do instituto contribuiu para o exato conhecimento da sua 

finalidade e para definigao do seu alcance. 

Constatou-se que no direito brasileiro anterior a 1916 eram 

numerosas as referencias a adogao, mas o instituto ainda nao era sistematizado. 

Por outro lado, verificou-se que o Codigo Civil de 1916 foi o primeira que buscou 

disciplinar ordenadamente o instituto da adogao no pais. 

Registrou-se tambem que o Codigo Civil de 1916 procurou manter o 

adotado vinculado a sua familia de origem, visto que apenas seria destituido do 

patrio poder. Dessa forma, verificou-se uma fragilidade quanto a imitagao da 

familia natural desde entao defendida pelo instituto, mesmo porque o adotado nao 

se desvinculava totalmente de sua familia biologica. 

Por outro lado, notou-se que a primeira grande modificagao 

apresentada pelo legislador no campo da adogao no direito brasileiro foi a Lei n° 

3.133 de 1957. Observou-se que essa lei aboliu o requisito da inexistencia de 

prole para deferimento da adogao e reduziu a idade do adotante de cinquenta 

para trinta anos. 

Percebeu-se tambem que o advento da Lei n° 4.655, de 2 de junho de 

1965, introduziu a legitimagao adotiva e procurou aproximar o adotante e o 

adotado em lagos de afeto semelhante a familia biologica. Por outro lado, 

verificou-se com o surgimento do posterior Codigo de Menores, Lei n° 6.697/79, a 

substituigao da legitimagao adotiva pela adogao plena. Desse modo, observou-se 

que durante certo tempo, o sistema juridico brasileiro possuiu duas modalidades 

de adogao, ou seja, a adogao simples e a adogao plena. 

Constatou-se no decorrer da pesquisa que o ordenamento juridico 

brasileiro percorreu um longo caminho legislativo em materia de adogao e de 

direitos dos filhos adotivos. Com efeito, percebeu-se que foram profundas as 

modificagoes trazidas pelo legislador ordinario e pelo constituinte neste campo. 
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De acordo com esse criterio, notou-se que com o nascimento do 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, procurou estabelecer 

definitivamente os efeitos da antiga adogao plena, inserindo totalmente o menor 

na familia do adotante e conferindo-lhe a mesma posigao da relagao biologica. 

Nesse sentido, extraiu-se que uma das grandes preocupagoes do legislador foi 

possibilitar atraves da adogao uma nova situagao juridica para a crianga e o 

adolescente, objetivando a consecugao de condigoes dignas para o seu 

desenvolvimento. 

No que se refere ao Codigo Civil de 2002, verificou-se que o ato da 

adogao faz com que o adotado passe a condigao de filho do adotante, 

independente do vinculo sanguineo e sem qualquer discriminagao. Dessa forma, 

percebeu-se que o atual Codigo Civil patrio mesmo disciplinando a materia nao 

revogou, expressa ou tacitamente a Lei n. 8.069/90, o que ocasiona algumas 

divergencias interpretativas. 

Diante do exposto, concluiu-se que todo o destaque atribuido ao 

instituto da adogao no ordenamento juridico brasileiro resulta da importancia que 

representa na realidade social e juridica. Em virtude disso, constatou-se que a 

adogao surge de uma relagao proveniente de filiagao puramente juridica e 

cercada de lagos de afetividade entre adotante e adotado. Assim, as exigencias 

de constante aprimoramento do instituto contribuem para a sua correta aplicagao 

e, principalmente, para elevagao do seu valor na sociedade moderna. 
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