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1. INTRODUÇÃO 

Adoção pode ser considerada um instituto pelo qual alguém presta assistência a 

terceiro, acolhendo-o como filho, ou seja, instituindo vínculos de parentesco 

naturalmente existentes, assim, pode ser considerado um ato ou negócio jurídico que 

cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas. 

 

A aplicação da adoção pode ser verificada desde os tempos mais remotos da 

história do Homem, visto que se tem conhecimento de relatos existentes na Bíblia na 

civilização hebraica, na Grécia Antiga, onde apresentava uma conotação social e 

política, uma vez que a família era tida como unidade política, religiosa e social, 

devendo esta ter uma continuidade. 

 

E será com o direito romano que esta será disciplinada e ordenada de forma 

sistemática, de onde irá se expandir para outros países. A adoção poderia se dar por 

diferentes formas sempre observando os direitos do adotando. Entretanto na Idade 

Média, o uso da adoção quase foi esquecido devido à Igreja Católica não reconhecer a 

adoção. 

 

Segundo Venosa (2003), nos dias atuais, a adoção é considerada por quase 

todas as legislações modernas, acentuando o sentimento humanitário e o bem-estar do 

menor como preocupações atuais que dominam diferentes sociedades. 

 

No Brasil, conforme Gonçalves (2006), a adoção surgiu com as Ordenações 

Filipinas, que fazia várias referências em relação a ela, permitindo sua utilização, mas 

que por falta de regulamentação da mesma, os juízes utilizavam o direito romano para 

suprir as lacunas deixadas por ela. A adoção realmente só foi disciplinada pelo Código 

Civil de 1916, baseando-se ainda nos princípios romanos, e com a condição de 

proporcionar a continuidade da família e dando aos casais ditos estéreis a 

oportunidade de constituir uma família, já que a natureza lhes havia negado. Ainda 

assim, a adoção só era permitida àqueles que contavam mais de cinquenta anos de 

idade e que não possuíam prole legítima ou legitimada, sendo que o adotante deveria 

ter dezoito anos a mais que o adotado. 

 

A partir da criação de códigos e da própria Constituição brasileira, observa-se 

que essas veem sofrendo alterações e reformulações até chegar à Constituição de 

1988 que equipara os filhos como iguais, independentes de serem legítimos, adotados 

ou tidos fora do casamento.  

 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de 

julho de 1990, que revogou expressamente o Estatuto de Menores e inovou o instituto 
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da adoção, teve como regra a adoção plena aos menores de dezoito anos, e a adoção 

simples aos adotandos acima dessa idade. 

 

Com a vigência do ECA, há dois tipos de adoção: a civil (restrita ou simples), 

para os adotados maiores de 18 anos de idade, e a estatutária (plena), que se aplica 

às crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade, em qualquer situação. Faz se 

necessário que o adotando deva contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, 

salvo se este já estiver sob a guarda (de fato ou de direito) ou tutela dos adotantes. 

Portanto, estando o adotando sob a guarda ou tutela dos adotantes, a idade máxima 

exigível à data do pedido passa a ser de 18 anos. Dessa forma, é de competência da 

Justiça da Infância e da Juventude conhecer os pedidos de adoção de crianças e 

adolescentes, exercendo-o conjuntamente com o adotante. 

 

Assim, em 10 de janeiro de 2002, data em que o novo Código Civil Brasileiro 

entra em vigor, o qual, em relação ao instituto da adoção, compreende tanto a de 

crianças e adolescentes como a de maiores, exigindo procedimento judicial em ambos 

os casos, passando a ser chamada “adoção” apenas (GONÇALVES, 2006). O ECA foi 

reproduzido em sua quase-totalidade no novo código, com poucas alterações, mas sem 

normas procedimentais, não abordando a competência jurisdicional. Dessa forma, cabe 

ao Juiz da Infância e da Juventude a competência para conceder a adoção e observar 

procedimentos do ECA em relação aos menores de dezoito anos.e com a entrada da lei 

de adoção em 2009 passa-se a vigorar exclusivamente para a questão o ECA seguindo 

precedentes civilistas, a lei de adoção surge em um cenário que qualifica o modo de 

adoção no Brasil e colocando diretrizes claras estabelecidas pelo ECA, ficando o ECA a 

cargo da questão de adoção em todo o processo.  

 

O que pode se verificar, neste estudo, é a grande preocupação da lei vigente 

no país em deixar a criança no seu seio familiar, fazendo os esforços necessários e 

buscando respaldos para este fim, atingindo os familiares que podem substituir os pais 

sem que acriança percam a sua identidade e características familiares , esta 

configuração não sendo possível, comente em um outro patamar após esgotar as 

possibilidade de familiares consanguíneos ficarem com a tutela e guarda das crianças e 

adolescentes que passam a procurar outros meios familiares para oferecer às muitas 

crianças em institutos de adoção uma família que seja verdadeira e com as condições 

que se façam necessárias a este fim. 

 

Desse modo, este estudo baseou-se em uma ampla revisão de literatura atual 

sobre o tema e também na análise de textos e artigos pertinentes ao assunto aqui 

tratado, bem como a utilização de material disponível na internet, assim explicou-se no 

decorrer da confecção deste todo o processo. 
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2 CONCEITO E HISTÓRICO DO INSTITUTO DA ADOÇÃO 

2.1 CONCEITO 

 

Wald (2005, p. 269) conceitua a adoção como sendo “um ato jurídico bilateral 

que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas para as quais tal relação 

inexiste naturalmente”. 

 

Venosa (2003, p. 315) considera a adoção “uma filiação exclusivamente 

jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação não biológica, mas 

afetiva”. A adoção moderna, no entanto, é conceituada pelo autor, semelhantemente à 

Wald (2005), como sendo “um ato ou negócio jurídico que cria relações de paternidade 

e filiação entre duas pessoas” (p. 315). E esse ato faz com que o adotando passe a ter 

o mesmo estado de filho daquele natural, independentemente do vínculo biológico. 

 

Segundo Diniz (2014, p. 498), é [...] o ato jurídico solene pelo qual, observados 

os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua 

família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. 

 

A autora considera o instituto da adoção uma ficção legal, pois permite criar-se 

um laço de parentesco de 1º grau em linha reta entre adotante e adotado, o qual é 

irrevogável e definitivo. 

 

 

2.2 HISTÓRICO 

O surgimento da adoção partiu, conforme Gonçalves (2006), das exigências de 

ordem religiosa, quando os homens acreditavam que os mortos governavam os vivos, 

e o meio para conseguir aplainar os mortos era através de preces e sacrifícios aos 

ancestrais falecidos a fim de protegerem seus descendentes. E o instituto da adoção 

era utilizado a fim de se evitar a falta de descendentes. 

 

Entre os orientais, como relata Gonçalves (2006), o Código de Manu e de 

Hamurabi continham citações sobre o direito de adotar entre eles. A Bíblia relata a 

adoção realizada por hebreus. O instituto também estava presente na Grécia, onde 

tinha papel relevante como função social e política. A família era uma unidade social, 

econômica, política e religiosa, segundo Wald (2005), sendo um verdadeiro Estado 

dentro do Estado, onde tinha suas próprias autoridades dentro dos limites do lar. E 

dentro deste cenário, a adoção permitia “a integração, na família, do estrangeiro que 

aderia à religião doméstica” (p. 270).  
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Além disso, era, na Grécia, uma forma de se manter o culto familiar pela linha 

masculina. 

 

No direito romano, no entanto, que foi disciplinado e ordenado de forma 

sistemática, de onde se expandiu para outros países. O direito romano, conforme 

Monteiro (s.d.), adotava duas formas de adoção, a ad-rogação (arrogatio) e a adoção 

propriamente dita (datio in adoptionem). 

 

Pela ad-rogação, conforme Monteiro (s.d.) podia-se adotar pessoas sui juris e 

todos os seus dependentes, exigindo-se a efetiva intervenção do poder público para 

que o ato se cumpra. Era necessário o consentimento do adotante e do adotado, além 

da anuência do povo, convocado pelo pontífice. 

 

Já pela adoção propriamente dita era o magistrado o substituto do povo, ele 

processava o cerimonial, o qual era bem complexo; fazia-se primeiramente a extinção 

do poder familiar do pai natural e depois a adoção era concretizada. 

 

Também havia a adoção testamentária, conforme relata Monteiro (s.d.), pela 

qual o adotante recorria ao testamento para poder fazer a adoção. Alguns a 

consideravam ilegítima, outros que era a adoção propriamente dita. No entanto, 

Justiniano mudou-a, só exigindo que adotante e pai natural comparecessem diante do 

magistrado com o filho adotivo, diante do qual se lavrava o ato de adoção. 

 

Na Idade Média caiu em desuso, desaparecendo quase por completo, não 

constando do direito canônico, pois a Igreja Católica manifestava importantes reservas 

em relação à adoção, ressurgindo no Código de Napoleão de 1804, de onde se 

propagou para todas as legislações modernas (WALD, 2005). Monteiro (s.d.) relata que 

no direito positivo da atualidade só não é consagrada pelos códigos da Holanda, Chile 

e Argentina. 

 

Nos dias atuais, a adoção é considerada por quase todas as legislações 

modernas, “acentuando-se o sentimento humanitário e o bem-estar do menor como 

preocupações atuais dominantes” (VENOSA, 2003, p. 319). 
 

2.3 DESENVOLVIMENTO DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

Já no Brasil, conforme Gonçalves (2006), surgiu com as Ordenações Filipinas, 

que fazia várias referências em relação à adoção, permitindo sua utilização, mas 

devido à falta de regulamentação deste instituto, os juízes utilizavam o direito romano 

para suprir as lacunas deixadas. 

 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 19 – Julho/Dezembro 2014 

www.sociologiajuridica.net  
 

54 

 

A adoção foi disciplinada pelo Código Civil de 1916, baseando-se nos princípios 

romanos, utilizando-a, segundo Gonçalves (2006, p. 330), para “proporcionar a 

continuidade da família, dando aos casais estéreis os filhos que a natureza lhes 

negara”, por isso, só era permitida àqueles com mais de cinquenta anos de idade que 

não possuíam prole legítima ou legitimada. E o adotante deveria ter dezoito anos a 

mais que o adotado. 

 

No entanto, ao discipliná-la, acabou sendo uma lei, em relação ao instituto da 

adoção, de caráter “eminentemente patrimonial visando proeminentemente à pessoa 

dos adotantes, ficando o adotando em segundo plano, aspecto que já não é admitido 

na moderna adoção” (VENOSA, 2003, p. 322). 

 

O Código Civil de 1916 instituiu a equiparação do filho adotivo ao legítimo, mas 

quanto à herança, concorria com o filho legítimo superveniente, pois só receberia a 

metade da cota atribuída ao filho natural (WALD, 2005). 

 

Modernamente, conforme Gonçalves (2006, p. 30), é visto como um “instituto 

filantrópico, com caráter acentuadamente humanitário”, pois além de dar filhos àqueles 

que não poderiam tê-los, também dava a chance aos menores desamparados de que 

pudessem ter um novo lar com a adoção. Esta mudança ocorreu com a Lei n. 3.133, 

de 8 de maio de 1957, considerada o divisor de águas na legislação e na filosofia da 

adoção no Direito pátrio, a qual permitia a adoção a pessoas de trinta anos de idade 

com ou sem prole natural. Assim, esta tinha a finalidade de facilitar a adoção, 

possibilitando que um maior número de pessoas fosse adotados e, desse modo, 

permitindo a melhoria em suas condições morais e materiais. 

 

Exigia, também, que fosse realizada somente por pessoas casadas, que só 

adotariam quando já tivessem cinco anos de casados. Era necessário o consentimento 

do adotado, se menor ou incapaz, seria o do representante legal. Mas permitia que o 

menor ou interdito se desligasse da adoção no ano seguinte ao que terminasse a 

menoridade ou interdição. Além disso, a lei admitia a revogação da adoção por acordo 

das partes ou quando houvesse motivo que justificasse a deserdação (WALD, 2005). 

 

Além disso, o Código Civil de 1916 previa que a adoção fosse feita por escritura 

pública, uma substância do ato, além disso, possibilitava a adoção de estrangeiros, que 

não possuía restrições. 

 

No entanto, essa lei não equiparava os filhos adotivos aos naturais, além de 

não os envolver na sucessão hereditária, situação que somente foi modificada pela 

Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 227, § 6º, dava os mesmos direitos e 

qualificações a filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, 

proibindo-se quaisquer discriminações a respeito de filiação. 
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Já o Código Civil de 1916, segundo Gonçalves (2006), mantinha a ligação do 

adotado aos parentes consanguíneos, levando casais a registrarem filho alheio como 

próprio, prática considerada ilegal, pois simulava uma adoção (chamada “adoção 

simulada” ou “adoção à brasileira”, denominação criada pela jurisprudência, através do 

Supremo Tribunal Federal), sendo uma das modalidades do crime de falsidade 

ideológica. Atualmente, o juiz não aplicará pena a esse crime, absolvendo os casais 

pela inexistência do dolo específico, entendimento mantido também pelo cível, o qual 

não determina o cancelamento do registro de nascimento por, segundo este, ser uma 

adoção simulada. 

 

Em 2 de junho de 1965 entra em vigor a Lei n. 4.655, a qual criava a 

legitimação adotiva, a fim de proteger o menor abandonado. Com a lei estabeleceu-se 

[...] o vínculo de parentesco de primeiro grau, em linha reta, entre adotante e 

adotado, desligando-o dos laços que o prendiam à família de sangue mediante a 

inscrição da sentença concessiva da legitimação, por mandado, no Registro Civil, como 

se os adotantes tivessem realmente tido um filho natural e se tratasse de registro fora 

do prazo (GONÇALVES, 2006, p. 331). 

 

No entanto, a legitimação adotiva foi revogada com a Lei n. 6.697, de 10 de 

outubro de 1979 (o Código de Menores), substituída pela adoção plena, que tinha as 

mesmas características da legitimação adotiva e o intuito de integrar o adotado à 

família adotiva.  

 

Pela adoção plena, o adotado desvinculava-se totalmente dos pais de sangue e 

parentes, para todos os efeitos legais, exceto nos casos de impedimentos 

matrimoniais. Mas esta era somente aplicada em caso de situação irregular do menor, 

utilizando-se se regular sua situação a adoção simples, a qual dava parentesco civil 

somente entre adotante e adotado, mas não desvinculava, como já citado, o adotado 

de sua família de origem. Esta também era revogável por vontade das partes e não 

retirava direitos e deveres resultantes do parentesco natural, fato esse que a adoção 

plena modificava, apagando o parentesco com a família natural definitivamente, com 

um novo assento de nascimento (GONÇALVES, 2005). 

 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de 

julho de 1990, revogou expressamente o Estatuto de Menores e inovou o instituto da 

adoção, tendo como regra a adoção plena aos menores de dezoito anos, e da adoção 

simples aos adotandos acima dessa idade. O Código de menores cria dois tipos de 

adoção, a civil e a estatutária. 

 

A adoção civil, ou restrita, segundo Gonçalves (2006), era regulada pelo Código 

Civil de 1916, e não integrava o menor totalmente na família do adotante, 

permanecendo ligado aos parentes consanguíneos, exceto pelo poder familiar, a cargo 
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do adotante, mas limitada aos maiores de dezoito anos. Já a adoção estatutária, ou 

adoção plena, segundo o autor, estava prevista pelo ECA aos menores de dezoito 

anos, integrando o adotando totalmente à nova família, desvinculando-o totalmente de 

seus parentes naturais, com exceção aos casos de impedimentos matrimoniais. 

 

Assim, em linhas gerais, a adoção, de acordo com o ECA, ou seja, adoção 

estatutária, é concebida na linha dos princípios constitucionais e objetiva a completa 

integração do adotado na família do adotante, ‘desligando-o de qualquer vínculo com 

os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais’ (art. 41) ” (VENOSA, 2003, p. 

329). 

 

 
2.4 O REGIME ATUAL DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

Em 1989 é promulgado no Brasil o ECA que foi reproduzido em sua quase-

totalidade com normas civilistas do novo código, com poucas alterações, mas sem 

normas procedimentais, não abordando a competência jurisdicional. Assim, o Juiz da 

Infância e da Juventude que possui a competência para conceder a adoção e observar 

procedimentos do ECA em relação aos menores de dezoito anos. 

 

Segundo o exposto na lei de adoção 12.010/2009 que trouxe mudanças 

significativas para a questão de adoção no Brasil, modificando textos da lei 

nº10.406/2002 atual Código Civil, vem afirmar que a adoção será restabelecida pelo e 

exclusivamente pelo estatuto da criança e adolescente, como podemos observar nas 

palavras de Rossato, Lépore e Cunha (2012, p. 206): 
 

De acordo com a nova redação dos arts. 1.618 e 1619 do 
CC/2002, a adoção de crianças será regida pelo Estatuto da 
criança e adolescente. No mesmo sentido a adoção de adultos 
que também dependerá da assistência efetiva do poder público 
e de sentença constitutiva, regida pela mesma lei, passam a ser 
revogados os arts. 1620 a 1629 do CC//2002 que tratavam de 
adoção. 

 

2.5 A FUNÇÃO SOCIAL DA ADOÇÃO NOS DIAS ATUAIS 

 

Nos primórdios tinha natureza contratual, sendo utilizada por casais estéreis, 

quando se exigia idade madura por parte do adotante. Segundo Wald (2005, p. 272), 

“encontrada nas legislações do século passado, aproximava-se da instituição de 

herdeiro e tinha finalidade discutível”. 
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No entanto, na segunda metade do século XX, passa a ter caráter 

preponderantemente assistencial, protegendo o adotado e dando lar aos menores, os 

quais passavam a ter um ambiente familiar saudável e eram equiparados ao filho 

legítimo (WALD, 2005). 

 

Finalmente, na atualidade superou essas considerações anteriores, passando a 

ser, de acordo com Wald (2005, p. 272), “um instituto de solidariedade social, de 

auxílio mútuo, um meio de repartir por maior número de famílias os encargos de proles 

numerosas”. 

 

Para Diniz (2014), é uma medida de proteção e uma instituição de caráter 

humanitário, pois pretende dar filhos àqueles a quem a natureza negou, também tem 

caráter assistencial, quando visa melhorar a condição moral e material do adotado. 

 

Monteiro (s.d., p. 271) completa afirmando que “a adoção incrementa os mais 

nobres sentimentos de generosidade e beneficência, que são o nosso fundamento e 

devem ser estimulados pelo interesse social”.  

 

Venosa (2003), como os autores anteriores, considera que a adoção, na 

modernidade, “preenche duas finalidades fundamentais: dar filhos àqueles que não os 

podem ter biologicamente e dar pais aos menores desamparados”. Finaliza, ainda, com 

importante ponderação acerca do assunto: “A adoção que fugir desses parâmetros 

estará distorcendo a finalidade do ordenamento e levantará suspeitas” (p. 317).  

 

Sendo assim, fica claro que o ponto central da adoção nos dias de hoje é, 

reestabelecer o vínculo familiar e promover para o adotado o direito à convivência 

familiar, mesmo está família sendo ``família substitua1`` conforme estabelece o art. 

19 do ECA: 

 
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (Redação 
dada pela Lei nº 13.257, de 2016. 

 

                                                           
1 Família substituta: Segundo Rossato, Lépore e Cunha (2012) é aquela `` formada em razão 

da guarda, tutela e adoção, pode ser concedida a família extensa (família natural do adotado), 
com algumas ressalvas (adoção para irmãos e ascendestes), bem como a terceiros não 

parentes``. 
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3 AS REGRAS DA ADOÇÃO 

3.1 NATUREZA JURÍDICA 

 

A natureza jurídica da adoção é controvertida por causa da natureza e origem 

do ato. No entanto, o Brasil conforme direcionamento moderno acerca do assunto, 

atem-se à adoção de menores de dezoito anos, não sendo somente mero ajuste de 

vontades, mas subordinando-se à inafastável intervenção do Estado, ou seja, 

considera-se hoje que é uma adoção estatutária, pela qual há “ato jurídico com 

marcante interesse público que afasta a norma contratual” (VENOSA, 2003, p. 320). 

Além disso, é ação de estado, com caráter constitutivo, pois dá ao adotado a posição 

de filho. 

 

3.2 QUEM PODE ADOTAR 

 

Podem adotar qualquer pessoa maior de 18 anos, que tenham como prover as 

necessidades dos adotado, o adotante não precisa possuir vínculos afetivos com outras 

pessoas, podendo assim as pessoas solteiras adotarem sem quaisquer problemas.  

 

Segundo art. 39, parágrafo único do ECA, é a adoção ato pessoal do adotante, 

sendo vedada por procuração, não importando seu estado civil, sexo e nacionalidade, 

devendo, apenas, ter “condições morais e materiais de desempenhar a função, de 

elevada sensibilidade, de verdadeiro pai de uma criança carente, cujo destino e 

felicidade lhe são entregues” (GONÇALVES, 2006, p. 334-335). 

 

O ECA, em seu art. 29, é claro, não permite que haja adoção em caso de haver, 

na família substituta, “pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 

natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado”, não permitindo nem 

a inscrição como interessada na adoção, no registro contido nas comarcas ou foros 

regionais.  

 

Em caso de adotante casado, não necessitará do consentimento do outro 

cônjuge para efetuar-se a adoção. Quando ocorrer adoção feita por solteiro ou sem 

companheiro, tem-se a chamada família monoparental, conforme Gonçalves (2006).  

 

Relata Gonçalves (2006) que se acontecer de um filho havido fora do 

casamento, o pai pode, não querendo fazer o reconhecimento dele, adotá-lo, no 

entanto, o filho poderá aceitar ou não está adoção e pleitear o reconhecimento judicial 

de paternidade.  
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Não poderão adotar, segundo art. 42, § 1º, do ECA, ascendentes e irmãos do 

adotando. Também proibido um cônjuge adotar o outro cônjuge, também não podem 

marido e mulher serem adotados pela mesma pessoa. 

 

Segundo o ECA, a adoção atribui a situação de filho ao adotado, vedada sua 

eficácia estar subordinada a termo ou condição, exigindo-se apenas que seja 

concedida por sentença: 

 
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com 
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais. 
 

É proibido que uma pessoa seja adotada, sucessiva ou simultaneamente, por 

duas ou mais pessoas, pois, conforme palavras de Gonçalves (2006), por ser uma fictio 

iuris, “a adoção procura imitar a natureza (adoptio naturam imitatur)”, não sendo 

possível, assim, uma pessoa possuir mais de um pai pela natureza, do mesmo modo 

acontecendo artificialmente pela lei, somente possível quando dois adotantes forem 

casados ou vierem em união estável e que o estágio de convivência, como já citado 

anteriormente, tenha se iniciado na constância da sociedade conjugal.  

 

Para se dar a adoção, segundo o ECA deve haver consentimento dos pais ou 

representantes legais do adotando, caso este tenha mais de 12 anos, necessária se 

torna a concordância deste. No entanto, caso os pais sejam desconhecidos ou sejam 

destituídos do poder familiar, o consentimento deles será dispensado, além disso, 

dispensa-se o consentimento do representante legal do menor quando “provado que 

se trata de infante exposto, ou de menor cujos pais sejam desconhecidos, estejam 

desaparecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, sem nomeação de tutor. 

 

Além disso, necessário é o consentimento do adotando que for maior e capaz 

ou, sendo menor, tiver mais de 12 anos, pois, conforme Gonçalves (2006), cria-se, 

com a adoção, direitos e deveres recíprocos, ocorrendo, também a mudança de estado 

familiar do filho, ingressando em família estranha a ele. 

 

O ECA possibilita a adoção post mortem, sendo seus efeitos iniciados com o 

trânsito em julgado da sentença, “exceto se o adotante vier a falecer no curso do 

procedimento, caso em que terá força retroativa à data do óbito”, ou seja, o 

procedimento já deve ter sido iniciado em vida, em curso, cabendo ao juiz analisar 

sobre a conveniência de deste tipo de adoção: 

 
Art. 42, §6º: A adoção poderá ser deferida ao adotante que, 
após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 
curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. 
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Para realizar a adoção existe uma lista de preferencias na adoção nacional 

primeiramente os brasileiros membros da família extensa assim está tem prioridade 

sobre as famílias que a criança não tenha parentesco e afetividade, só após ter visto 

que não há como a família extensa ficar com o adotado e se esgotarem a possibilidade 

de interação em seu ´próprio seio família que a prioridade passa a ser para terceiros 

que devem estar cadastrados em um cadastro de adoção, e depois desta categoria há 

a possibilidade de estrangeiros residentes no pais ,sendo este vinculados a adoção 

nacional. 

 

3.3 QUEM PODE SER ADOTADO 

 

O ECA dispõe sobre quem pode ser adotado, crianças e adolescentes, e 

também maiores, exigindo-se procedimento judicial para ambos os casos. Com isso, o 

instituto passa apenas a se chamar adoção, tendo sido extinta a adoção simples 

prevista pelo Código Civil anterior, passando-se às mesmas características qualquer 

tipo de adoção, sendo sempre assistida pelo Poder Público, conforme regras da 

Constituição Federal (art. 227, § 5º). 

 

Para adoção, o adotante precisa ter diferença mínima de idade de dezesseis 

anos entre do adotado. 

 

4. PRÉVIO CADASTRAMENTO E PRECEDÊNCIA DE ESTÁFIO DE CONVIVÊNCIA 

 

Para adoção de crianças e adolescentes as famílias que pretendem adotar têm 

que estar cadastradas em um cadastro nacional, as famílias substitutas que não 

tiverem cadastradas neste cadastro não poderão adotar, o cadastro é ampliado e 

abrange não só o nível estadual como nacional. 

 

Neste cadastro ficam catalogados as pessoas ou casais que queiram participar 

de um processo de adoção e há a catalogação das crianças e adolescentes que estão 

em condições de serem adotadas, divididos por comarcas que mantem os registro em 

suas jurisdições sobre a situação dessas crianças. 

 

O estado obriga que a autoridade judiciaria mantenha, em cada comarca ou 

foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados 

e outro de pessoas interessadas na adoção. Trata-se de um mecanismo que possibilita 

o cruzamento de dados e a rápida identificação de crianças ou adolescentes 

institucionalizadas (Rossato, Lépore e Cunha,2012, p.220). 

 

As famílias que se cadastrarem ficam obrigadas a comparecerem no período de 

um ano em oficinas de preparação para adoção, a adoção se dará por ordem 
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cronológica de habilitação deste cadastro e conforme o número disponível de crianças 

e adolescentes para adoção. 

 

Rossato, Lépore e Cunha (2012, p.222) diz que ``a única ressalva no sentido 

de que a ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observado 

pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no art. 50 §13 do Estatuto, quando 

comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando``. 

 
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou 
foro regional, um registro de crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas 
na adoção. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 
 
§13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de 
candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente 
nos termos desta Lei quando: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009). 

 

Quanto a questão de precedência de estágio de convivência, esta deve ser 

fixada pelo juiz, é de grande valia uma vez que irá proporcionar o convívio familiar e 

social do adotante com o adotado em sua intimidade, surgindo assim a empatia entre 

as parte, afetividade e compatibilidade, porem pode haver dispensas da precedência 

de estágio de convivência em casos que o adotante já estiver convivendo sob a guarda 

e tutela do adotando com tempo já expressivo, como demostrado no art. 46§1 do ECA: 
 

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com 
a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária 
fixar, observadas as peculiaridades do caso. 
 
§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado se o 
adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante 
durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 
conveniência da constituição do vínculo. (Redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 2009)  
 

Para Rossato, Lépore e Cunha (2012, p.219) ``o estágio de conivência tem 

como função verificar a compatibilidade entre adotante e adotando. Ele deve ser 

acompanhado por estudo psicossocial que tem por finalidade apurar a presença dos 

requisitos subjetivos para a adoção (idoneidade do adotando; reais vantagens para o 

adotando e; motivos legítimos para a adoção)``. 
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5 REQUISITOS E CONSEQÜÊNCIAS DA ADOÇÃO 

 

5.1 NATUREZA JURÍDICA 

Segundo o ECA, como já citado anteriormente, os principais requisitos para a 

adoção são a idade mínima de dezoito anos para o adotante; a diferença de dezesseis 

anos entre adotante e adotado; consentimento dos pais ou dos representantes legais 

de quem se deseja adotar; concordância deste, se contar mais de doze anos; processo 

judicial; efetivo benefício para o adotante; irrevogabilidade; acordo sobre guarda e 

regime de visitas; prestação de contas da administração e pagamento dos débitos pelo 

tutor e curador que pretenda adotar pupilo ou curatelado; e comprovação da 

estabilidade familiar se a adoção se der por conviventes (DINIZ, 2014). 

 

Em caso de a adoção ser de menores, tem-se, também, como requisito, o 

estágio de convivência obrigatório quando o adotando tiver mais de um ano de vida, 

sendo dispensado quando o adotando tiver menos de um ano ou, quando tiver 

qualquer idade, mas já estiver na convivência do adotante durante tempo considerado 

suficiente para se avaliar a compatibilidade entre as partes. Importante consideração é 

feita acerca da adoção por estrangeiro, que, segundo o ECA, tem como obrigatório o 

estágio de convivência de no mínimo quinze dias aos adotandos até dois anos de idade 

e de no mínimo trinta dias para aqueles com idade superior a esta citada, devendo ser 

cumprida em território nacional. 

 

O estágio de convivência, conforme Venosa (2003), tem a finalidade de adaptar 

a convivência do adotando ao novo lar, sendo um período em que se consiga a 

vontade de adotar e de ser adotado.  

 

Quanto à nulidade da adoção, pode ocorrer, conforme Gonçalves (2006), 

quando o adotante não tiver mais de dezoito anos e não for mais velho que o adotado 

pelo menos 16 anos; quando duas pessoas adotarem a mesma pessoa não sendo 

marido e mulher ou conviventes; quando o tutor ou o curador não tiver prestado 

contas e quando houver vício resultante de simulação ou fraude à lei. 
 

Já a anulabilidade pode ocorrer, segundo Gonçalves (2006) com a falta de 

assistência do pai, tutor ou curador, ao consentimento do adotado relativamente 

incapaz; vício de consentimento do adotante, do adotado e do representante legal 

deste por erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. 

 

O atual Código Civil, em seu art. 205, dispõe que o prazo prescricional para a 

ação decorrente de anulabilidade é de 10 anos, sendo que o negócio nulo não 

prescreve, conforme o art. 169, CC. 
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5.2 EFEITOS DA ADOÇÃO 

 

Primeiramente, cita-se como um efeito de importância incontestável, ser a 

adoção irrevogável, podendo a sentença de adoção somente rescindida de acordo com 

os princípios processuais (art. 48, ECA). Deve-se ater ao fato de que, conforme o art. 

49, ECA, o vínculo originário com os pais naturais não é restabelecido em caso de 

morte dos adotantes. No entanto, poderá o adotado ser adotado novamente, segundo 

Venosa (2003). 

 

Além disso, a adoção tem efeitos de ordem pessoal, que dizem respeito ao 

parentesco, ao poder familiar e ao nome, e de ordem patrimonial, quanto aos 

alimentos e ao direito sucessório (GONÇALVES, 2006). 

 
5.2.1 EFEITOS PESSOAIS 

- PARENTESCO  

A adoção gera o parentesco entre adotante e adotando, sendo este 

considerado como filho natural, assim, a adoção o desvincula totalmente dos pais e 

parentes consanguíneos, exceto quanto aos impedimentos para o casamento, 

conforme art. 1626, CC, “por força do parentesco biológico, que é irremovível na 

esteira de razões morais, éticas e genéticas” (VENOSA, 2003, 345). 

 

No entanto, como já citado em outra oportunidade deste trabalho, o art. 1626, 

parágrafo único prevê que “Se um dos cônjuges ou companheiros adota o filho do 

outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro 

do adotante e os respectivos parentes”. Além disso, “[...] as relações de parentesco se 

estabelecem não só entre o adotante e o adotado, como também entre aquele e os 

descendentes deste e entre o adotado e todos os parentes do adotante” (art. 1631, 2ª 

parte). 

 
- PODER FAMILIAR E DIREITO AO NOME DO ADOTANTE 

 

Como o filho adotivo passa a ser equiparado ao filho natural para todos os fins, 

sob todos os aspectos, também passa a ficar sujeito ao poder familiar, transferido do 

pai natural ao adotante, com todos os direitos e deveres a ele inerentes, esse 

parentesco civil tem equiparação na consanguinidade: 

 
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com 
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais. 
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Lembrado para tanto que a adoção é irrevogável, conforme o ECA estabelece: 
 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á 
segundo o disposto nesta Lei. 
 
Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração. 
 
§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se 
deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou adolescente na família natural ou 
extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. 
 

Assim fica constituído o poder familiar passando dos pais naturais para os pais 

adotantes e assim extingue-se o poder familiar dos pais biológicos como dispõe o art. 

1635 do CC: 
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
IV - Pela adoção; 

 

Nas palavras de Fernandes, 2015 p. 314  
 
o poder familiar vem de transferência do pai natural para o pai 
adotante, sendo o poder idêntico à autoridade parental 
exercida pelos pais aos filhos, incluindo a administração dos 
bens e o usufruto dos bens dos filhos menor. 

 

Após a sentença de adoção, esta será inscrita no registro civil e assim confere 

direito a mudança de nome e sobrenome do adotado, tendo este direito ao nome e 

sobrenome do adotante, este ato será feito por mandado o qual será arquivado após o 

registro civil o registro original do adotado.  

 

E, conforme Gonçalves (2006), como é natural que os pais escolham o prenome 

dos filhos e a adoção procura imitar a natureza e a família, a lei permite aos adotantes 

também escolherem o prenome do adotado. 

 

Conforme a doutrina, a sentença de adoção necessita de dois mandados 

emergentes, um a fim de se cancelar o registro anterior e outro para se fazer a 

inscrição (SILVA FILHO, 1997 apud VENOSA, 2003, p. 344). 

 

5.2.2 EFEITOS PATRIMONIAIS 

-ALIMENTOS 

 

Como adotante e adotado tornam-se parentes, são devidos alimentos entre 

eles. 
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- DIREITO SUCESSÓRIO 

 

O adotado passa a ser equiparado ao filho natural, com todos os direitos 

devidos a este, assim, também possuirá o direito sucessório em igualdade de 

condições com o filho de sangue; consequentemente, “as relações de parentesco se 

estabelecem [...] também entre aquele e os descendentes deste e entre o adotado e 

todos os parentes do adotante” (art. 1828, 2ª parte, CC). 

 

Além disso, também poderá o adotado ser deserdado nas mesmas hipóteses do 

filho consanguíneo: “[...] I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a 

madrasta ou com o padrasto; IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou 

grave enfermidade” (art. 1962, CC), como também são excluídos da sucessão os 

herdeiros ou legatários: 

 

I - Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de 
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja 
sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 
descendente; 
 
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu 
cônjuge ou companheiro; 
 
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou 
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens 
por ato de última vontade. 
 

Além destes, Diniz (2014), cita, como efeitos patrimoniais, o direito do adotante 

de administração e usufruto dos bens do adotado menor (art. 1689, 1691 e 1693, CC); 

direito à indenização do filho adotivo por acidente de trabalho do adotante; 

responsabilidade civil do adotante pelos atos cometidos pelo adotado, menor de idade 

(art. 932, I, 933 e 934, CC); rompimento de testamento se sobrevier filho adotivo; 

direito do adotado de recolher bens deixados pelo fiduciário, em caso de fideicomisso, 

por ser herdeiro necessário; superveniência de filho adotivo pode revogar doações 

feitas pelo adotante (art. 1846 e 1789, CC); e possibilidade de o adotado propor ação 

de investigação de paternidade para obter reconhecimento de sua verdadeira filiação. 

 
EXTINÇÃO DA ADOÇÃO 

Poderá a adoção extinguir-se por iniciativa do adotante ou do adotado, 

conforme Diniz (2014): 
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- pela deserdação, que poderá se dar por várias causas, 
conforme art. 1814, CC: 
I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de 
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja 
sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 
descendente; 
 
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 
herança ou Incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu 
cônjuge ou companheiro; 
 
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou 
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens 
por ato de última vontade. 
- pela indignidade: que ocorrem nos casos acima explicitados; 
- pelo reconhecimento judicial do adotado pelo pais de sangue; 
- pela morte do adotante ou do adotado. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo traz a abordagem sobre a adoção, destacando os tópicos de 

maior significância para o Processo de Adoção no Brasil. O estudo faz primeiramente 

um levantamento do conceito de adoção trazendo logo após de maneira cronológica a 

sua dimensão histórica e assim entra propriamente dito nas questões legislativas do 

processo adotivo até a sua sentença com os seus efeitos que em a ocorrer.  

 

Sabemos que a Constituição Federal de 1988 traz a adoção em seu artigo 227, 

§ 5º: "A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros”. Deixando lacunas na 

distinção de suas formas atuais, assim suprindo a deficiência da constituição para 

caracterizar maior ênfase na questão especifica surge para dar maior ênfase e suprir o 

disposto na Constituição regulando a matéria de a Lei nº 8.069/,(ECA ) o Estatuto da 

Criança e do Adolescente), revogando o código de menores existente, assim surge 

uma adoção pautada no processo civilista, só em  3 de agosto de 2009 com a lei 

nacional de adoção , nº 12.010/2009 que surge pautando a integridade do assunto a 

uma vara especializada do judiciário e fica do a cargo todo o processo pelo ECA e 

sendo apreciado pelo juiz da vara da infância e juventude. 

 

Assim a vara Juizados da Infância e da Juventude passa a ter um 

funcionamento mais efetivo passando respaldar a adoção com medidas de segurança 

para ambas as partes, dando lisura ao processo de adoção tanto para a criança que 

deve ter os seus ditos defendidos e respeitados dando condições para a criança crescer 

em um ambiente de cuidado, proteção, carinho  trazendo um ambiente familiar 

favorável para condições de   criança e adolescente criarem vínculos familiares, 
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entendo assim o autor não ser o instituto da adoção meramente um ato jurídico, mas 

um ato de amor ao próximo e respeito.  
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