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RESUMO 

A adoção é um instituto jurídico por demais importante nos dias de hoje, em virtude 
de ter o condão de transportar uma pessoa de uma família com a qual seu vínculo 
afetivo é diminuto para outra entidade familiar, com a qual potencialmente virá a 
estabelecer uma ligação mais próxima e vantajosa ao sopesar os aspectos sociais, 
afetivos e econômicos. 
 
Entretanto, pelo fato de representar o desprendimento total entre pessoas que 
estavam ligadas pela natureza e estabelecer uma nova relação de parentesco, o 
Estado exige que seja obedecida uma série de qualificações para que se concretize 
a pretensão de adotar. 
 
Este trabalho monográfico objetiva a fazer um estudo acerca da adoção, desde o 
seu conceito, passando pela evolução histórica do instituto não só no Brasil, mas no 
restante do mundo, finalmente chegando aos requisitos, proibições e peculiaridades 
que configuram o ato jurídico de adotar em nosso país, detendo-se 
pormenorizadamente na proibição da adoção de descendente por ascendente, 
expondo as justificativas para sua vedação e analisando se são coerentes ou não. 
 
Palavras-Chave: Adoção, ascendente, descendente, proibição



 

ABSTRACT 

Adoption is a juridical institution of overwhelming importance these days, due to its 
possibility of moving somebody from a family which it has small attachment to 
another family, towards which it will, potentially, establish closer and more productive 
bounds after pondering the social, economic and affective aspects. 
 
Nevertheless, because adoption represents a total detachment between people that 
were previously connect by nature and establishes a new relation of kinship, the 
State demands that a series of qualification must be achieved before accepting the 
will of adopt. 
 
This work intends to analyze adoption, since its concept, passing through its historic 
evolution, not only in Brazil, but in other parts of the world, finally arriving in the 
requisites, prohibitions and peculiarities that shape the juridical act of adopt in our 
country, examine methodically the prohibition of the adoption of descendants by 
ascendants, exposing the justifications for its impediment and analyzing if they are 
coherent or not. 
 
Keywords: Adoption. Ascendant. Descendants. Prohibition. 
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1 INTRODUÇÃO 

É bastante comum encontrarmos casos em que, seja visando a uma 

melhor condição de vida, seja em virtude do descaso ou até mesmo morte dos 

genitores, avós criam netos, e até mesmo irmão mais velhos fazem as vezes de pais 

dos irmãos mais novos.  

Entretanto, mesmo havendo toda uma relação “pai-filho”, a lei, mas 

especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude do grau de 

parentesco entre as partes envolvidas na questão, veda qualquer tipo de 

formalização e adequação da situação fática ao mundo do Direito através da 

adoção, sob o principal argumento de que tal instituto jurídico, quando praticado 

entre parentes próximos, irá gerar uma confusão sobre o conceito dos membros da 

família para o adotado. Com isso, a lei proíbe, por exemplo, que um avô que criou 

um neto como se filho fosse durante toda a sua vida formalize tal situação, o que 

seria facilmente possível se ambos não tivessem qualquer grau de parentesco 

sangüíneo. 

Com um enfoque mais voltado à seara jurídica, serão analisados outros 

motivos que ensejariam tal proibição por parte do Estado, partindo sempre do 

pressuposto de que a adoção se daria no campo do Direito, mas não na área fática. 

No campo da defesa do interesse público, será abordado principalmente o fator de 

tal espécie de adoção ser utilizada para perpetuar benefícios pagos pela Previdência 

Social, que serviria para fomentar o paternalismo e assistencialismo estatal, fazendo 

com que se perpetuasse determinado benefício através da desvirtuação de um 

instituto jurídico de suma importância. Já na defesa de interesses privados, o fator 

mais levado em conta seria o direito sucessório, e o instituto da adoção sendo 

utilizado para alterar deliberadamente a proporção dos quinhões hereditários. 
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Também vale a pena ressaltar a possibilidade de confusão na abertura do processo 

sucessório. 

Assim, este trabalho que aqui se inicia procurará analisar até que ponto o 

Estado está correto em proibir a adoção entre familiares, verificando em que casos 

se vislumbrariam gravosas conseqüências ao adotado, ao Estado ou a terceiros, que 

ensejariam a proibição da adoção, e em que casos tal motivo não passaria de mero 

rigor e generalização excessiva da lei. 

Porém, para que seja possível chegar-se a uma conclusão acerca da 

coerência ou não da proibição da adoção de descendente por ascendente, faz-se 

extremamente necessário o estudo do instituto jurídico da adoção como um todo, 

analisando o que significa, e como os conceitos e finalidades dela evoluíram ao 

longo do tempo, para que seja possível enquadrar a posição do legislador atual 

como adequada ao contexto social da nossa época ou ultrapassada, carente de 

adaptações. 

Sobre a posição do legislador, também se deve discutir levando em conta 

as formalidades, tais como requisitos e proibições que são por ele impostas ao 

instituto, para que seja possível concluir se a proibição da adoção de descendente 

por ascendente está em coerência com o restante do ordenamento jurídico, mais 

especificamente com as normas que regulamentam o instituto jurídico da adoção. 

Essa é a finalidade do trabalho aqui proposto: Apresentar subsídios 

suficientes para a análise da proibição da adoção de descendente por ascendente, 

concluindo, de forma motivada, pela adequação ou exagero do dispositivo legal.
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2 CONCEITUAÇÃO 

Inicialmente, é de extrema importância definir o que seria adoção, e é aí 

que deparamos, já, com pontos conflitantes entre os maiores expoentes da doutrina 

pátria. 

Clóvis Beviláqua definia a adoção como uma ficção jurídica pela qual uma 

pessoa aceitava na família um estranho na qualidade de filho1. Sílvio Rodrigues 

refuta tal afirmação, alegando que a palavra “aceita” está incorretamente 

empregada, já que não é esta a intenção do adotante, que geralmente é quem 

busca a adoção.  

Rodrigues cita e embasa-se em Aubry e Rau para dizer que “a adoção é o 

ato do adotante pelo qual o traz, para sua família e na condição de filho, pessoa que 

lhe é estranha”2. Tal definição parece se amoldar melhor às finalidades do instituto 

da adoção nos dias atuais, e a diferença conceitual pode ser explicada pela 

diferença do contexto histórico visto entre as gerações dos dois autores, que será 

abordada mais adiante. 

Entretanto, essa definição ainda não está perfeita. Como vemos, para 

ambos os doutrinadores, a adoção é um ato que depende totalmente da vontade do 

adotante, e aqui esbarramos em mais uma divergência doutrinária, a natureza 

jurídica da adoção. 

Para os autores em questão, a adoção seria negócio jurídico unilateral. O 

próprio Sílvio Rodrigues admite que tal unilateralidade é imperfeita, já que a lei 

requer o consentimento do adotado ou seus representantes, porém prefere sustentá-

                                                 
1 BEVILÁQUA, Clóvis.  Direito da Família. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 351. 
2 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 6, p. 380. 
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la afirmando que “há hipóteses em que tal concordância não é exigida e como a 

principal manifestação de vontade é do adotante”3, então a adoção seria unilateral. 

Já outros autores afirmam ser a adoção ato bilateral, pois carece da 

manifestação de vontade tanto do adotante, quanto do adotado, seja per si, ou 

através dos seus representantes legais. Caio Mário da Silva Pereira é um dos 

conceituados defensores da corrente da bilateralidade da adoção, e mostra sua 

posição ao afirmar que “a adoção é um ato de vontade. Requer o consentimento das 

duas partes. Se o adotado é maior ou capaz, comparece em pessoa; se incapaz, é 

representado pelo pai, ou tutor, ou curador.”4 

A despeito da unilateralidade ou bilateralidade da adoção, é ponto 

pacífico que tal ato é solene, pois deve obedecer às formas legalmente prescritas, 

sob pela de nulidade do negócio jurídico. 

Assim, definimos adoção como sendo o negócio jurídico solene e 

complexo através do qual, com o consentimento das partes legitimadas, quebra-se, 

na seara jurídica, o vínculo familiar entre determinada pessoa e seus até então pais, 

ao mesmo tempo em que forma-se, em caráter originário, outro vínculo familiar, 

entre essa mesma pessoa e seus a partir de então pais. 

Originário é o caráter da adoção, pois no momento em que a mesma é 

deferida, o adotado passa a ser considerado como, como se filho biológico do 

adotante fosse, tendo inclusive o direito de assumir o sobrenome dos novos pais e 

de ter alterada a sua certidão de nascimento, para incluir o nome dos adotantes 

como pai e mãe, não havendo mais, em sua vida jurídica, qualquer menção aos pais 

                                                 
3 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família p. 381. 
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, v. 5, p. 214. 
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anteriores. Há apenas uma exceção a essa regra, relativa aos impedimentos para o 

casamento. 

Quanto às partes legitimadas que devem consentir, podemos asseverar 

que uma delas sempre será o adotante, ou, como é mais comum, os adotantes, sem 

diferença entre homem e mulher. 

O outro pólo que deve consentir acerca da questão refere-se ao 

adotando. Sempre devem consentir os pais ou representantes legais daquele que 

será adotado, em virtude de haver total quebra do vínculo familiar. Se, à época do 

processo, o adotando já houver completado os 12 anos, deverá ele também 

consentir com a adoção. 

Interessante é a questão do consentimento quando os pais forem 

desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar. O Código Civil dispõe 

que, nesses casos, será dispensado o consentimento.5 A nosso ver, entretanto, pelo 

fato de sequer reconhecerem seu filho ou ter agido de forma tamanhamente 

desidiosa a ponto de serem privados de seu poder familiar, os pais já aceitaram, de 

forma tácita, porém clara, a quebra do vínculo parental, e a conseqüente saída do 

filho de sua família. 

Assim sendo, a adoção é um negócio bilateral. 

                                                 
5 Código Civil de 2002, art. 1.621: “A adoção depende de consentimento dos pais ou dos 
representantes legais, de quem se deseja adotar, e da concordância deste, se contar mais de doze 
anos. § 1o O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar.” 



 

14

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

As regras e finalidades da adoção evoluíram juntamente com o passar da 

História, amoldando-se aos valores vigentes em cada época, assim como todos os 

institutos do Direito. 

3.1 Babilônia 

O ato de adotar está presente na humanidade desde as épocas mais 

longínquas, entretanto, como instituto jurídico regulamentado, temos seus primeiros 

indícios na Babilônia. 

O Código de Hamurábi reservava nove artigos para disciplinar a adoção, 

focando principalmente nas situações em que o filho adotivo poderia voltar à casa 

dos pais biológicos. Se ferisse os pais adotivos, por exemplo, o filho adotado seria 

devolvido, devido à ingratidão. A negligência também seria causa de devolução, 

portanto, o filho voltaria a viver com os pais biológicos se o adotante não o sustentar. 

Cumpre dizer também que a possibilidade de retorno estaria limitada pelo 

tradicionalismo profissional. Muito comum era, nessa época, que os filhos seguissem 

o mesmo ofício dos pais. Assim, se o pai adotivo estiver ensinando ao filho a sua 

arte, impossível seria a sua volta ao lar dos pais biológicos; caso não, a volta seria 

aceita.  

Se, em virtude do nascimento de filhos legítimos, um homem desistir de 

seu filho adotivo, antes que quebre o elo filial, deve dar ao adotado a sua parte da 

legítima. As punições físicas, muito comuns nesse ordenamento, no tocante à 

adoção apenas atingiam os filhos de prostitutas que renegassem o lar adotivo. 

Nesse caso, perderiam a língua ou olho. 



 

15

3.2 Índia  

Também havia referências à adoção na Índia, através do Código de 

Manu. A principal finalidade da adoção nessa civilização era a perpetuação do culto 

doméstico aos antepassados. Assim, só deferia-se a adoção à família cuja 

continuidade estivesse em risco, devido à ausência de filhos biológicos do adotante. 

Ademais, como os indianos não faziam uso do testamento, a adoção tinha ainda o 

fim de dar herdeiros àqueles que não possuíam, para que pudessem trasladar seus 

bens. 

3.3 Grécia 

Na Grécia, com mais destaque para Atenas, também foi utilizado o 

instituto jurídico da adoção. A finalidade era principalmente religiosa, já que era 

importante que o morto tivesse sua imagem lembrada e cultuada por seus 

descendentes domésticos. Importante salientar que na Grécia, só os cidadãos 

poderiam adotar e ser adotados.  

Para os gregos, cidadão era apenas o homem que fosse nativo e livre, ou 

seja, mulheres, escravos e estrangeiros não poderiam adotar, tampouco ser 

adotados de forma alguma, inexistindo a possibilidade, por exemplo, de um 

estrangeiro adotar outro. 

Outras características importantes da adoção grega eram a 

dispensabilidade de interferência dos juízes, pois “a intervenção do magistrado só se 
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fazia necessária se a adoção fosse realizada por testamento”6; e a possibilidade de 

revogação da adoção havendo ingratidão por parte do adotado. 

3.4 Roma 

Dentre todos os povos da Antigüidade, é na Civilização Romana que 

vamos encontrar legislação mais pormenorizada acerca da adoção. Tal importância 

davam os romanos a esse instituto, que várias das regras por eles delineadas são 

utilizadas até hoje como base para a regulamentação da adoção nos países do 

ocidente. 

Em Roma, a principal finalidade da operação do instituto jurídico da 

adoção, ao menos na seara civil, viabilizar descendentes àqueles que, 

biologicamente, foram incapazes de gerar. Tal motivação tinha caráter imediato. 

Mediatamente, a adoção em Roma tinha a finalidade religiosa. Sabido é 

que os romanos sempre foram movidos por um forte sentimento religioso. Grande 

preocupação dos romanos era com o culto de sua memória após a sua morte, bem 

como sobre os rituais religiosos. A religião impunha o culto à memória do morto, por 

isso obrigava os romanos a contraírem núpcias, bem como compelia os casais a 

divorciarem-se em caso de esterilidade, chegando inclusive ao ponto de encorajar a 

prática de relações sexuais entre esposas de homens impotentes e parentes destes, 

com fito unicamente reprodutivo7. 

Era, pois, importante ao patriarca deixar descendentes varões, que 

perpetuassem o respeito ao seu passado. As mulheres, ao casarem, deixavam a 

família do pai, passando a fazer parte da família do marido, e desde então, 

                                                 
6 LISBOA, Sandra Maria. Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 12. 
7 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil, v. 6, p. 380. 
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passariam a cultuar os antepassados do esposo, não dando, assim, continuidade ao 

culto doméstico do seu pai. Já o filho homem se manteria na família paterna, sendo 

responsável pela manutenção da tradição familiar, por isso a exigibilidade de se 

deixar ao menos um filho do sexo masculino. Assim, pode-se dizer que a base da 

adoção em Roma era dar filhos homens a quem não os obteve naturalmente, com a 

finalidade social e religiosa de garantir a continuidade do culto familiar e à memória 

do patriarca morto. 

Tal fito da adoção se extinguiu com a ascensão do Cristianismo, e a 

conseqüente decadência do culto a deuses domésticos, bem como aos mortos. 

Dessa forma, o ato de adotar passou a ter outras finalidades, como, por exemplo, 

confortar os instintos paternal e maternal daqueles que eram estéreis. 

A adoção em Roma poderia dar-se de três formas distintas, sendo 

importante que definamos e teçamos alguns comentários a cada uma delas, para 

que seja possível analisarmos as origens da influência do Direito Romano no 

ordenamento pátrio atual no tocante à adoção. 

3.4.1 Adoptio per testamentum 

A adoção por testamento não era comumente utilizada. Produzia efeitos 

após a morte do testador, mas somente se aprovada pela Cúria. 

No Brasil, a adoção também pode produzir seus efeitos após a morte do 

adotante, desde que esta ocorra no decorrer do processo, o que implica a 

manifestação de vontade ter sido levada a juízo antes da morte, sendo assim 

vedada a adoção motivada por testamento. 

3.4.2 Adoção por ad rogatio 
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Era realizada diretamente entre adotante e adotado. Através desse tipo 

de adoção, também chamado de ad-rogação, o adotado já capaz de tomar decisões 

quebrava o vínculo com a sua família biológica, e consentia em se tornar um 

herdeiro do culto familiar do adotante, que também deveria dar seu consentimento 

para tal. 

É ainda importante dizer que através da ad-rogação, além do ad-rogado 

sair de sua família biológica e submeter-se ao poder do ad-rogante, também seus 

descendentes assumiriam característica. No caso, se o ad-rogado possuísse filhos 

quando da adoção, estes deixariam de realizar o culto ao avô biológico, passando a 

pertencer à família do adotante. Assim sendo, pela ad-rogação do homem com 

filhos, não se adotava apenas uma pessoa, mas toda a linhagem a partir dele. 

Além disso, ao quebrar o vínculo com sua família natural e adentrar, 

juntamente com sua prole, na família do ad-rogante, o ad-rogado levava, também, o 

patrimônio que lhe pertencia, que passava ao poder do adotante, tal como as dívidas 

contraídas pelo adotado.8 

Semelhante a ad-rogação romana temos, no ordenamento brasileiro, a 

adoção regulamentada pelo Código Civil, que trata apenas dos adotados maiores de 

18 anos, ou seja, já capazes de manifestar a sua vontade. Por isso é deveras 

importante que comentemos um pouco acerca da evolução desse tipo de adoção em 

Roma, através dos períodos históricos pelo qual passou o direito desta civilização. 

3.4.2.1 Ad-Rogação no Período Pré-Clássico 

                                                 
8 NÓBREGA, Vandick Londres da. História e Sistema do Direito Privado Romano. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1962. p. 517 
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Nesse período, a adoção por ad-rogação dependia da aprovação tanto 

dos representantes religiosos quanto dos representantes do povo, reunidos em 

Assembléia, além, óbvio, do consentimento mútuo de adotante e adotado. 

Nessa época, o direito a ser ad-rogado pertencia apenas aos homens, 

sendo vedado às mulheres, pois o intuito era claramente dar continuidade ao culto 

familiar, e como as mulheres sairiam da família após o casamento, o culto seria 

interrompido de qualquer maneira, sendo ineficaz a adoção. Era em virtude dessa 

finalidade principal da adoção de dar continuidade a uma família e à memória de 

seus patriarcas que era vedada a ad-rogação àqueles que ainda poderiam ser 

capazes de gerar descendentes, bem como àqueles que já possuíam filhos, desde 

que nascidos de casamento legítimo. 

A interferência dos religiosos era enorme nessa época. Os sacerdotes 

deveriam aprovar a ad-rogação, por isso passaram a estabelecer seus requisitos. Ao 

verificarem se não havia impedimentos à adoção, porém, os religiosos poderiam 

suprimir requisitos e olvidar impedimentos, desde que se deparassem com motivos 

justos o suficiente para justificar a adoção. 

Além disso, “levava-se em conta a idade do adotante, a importância da 

gens e do culto familiar do adotado”.9 

3.4.2.2 Ad-Rogação no Período Clássico 

Nesse período, o povo não participava mais das deliberações acerca da 

adoção por ad-rogação através das assembléias curiais, mas eram representados 

                                                 
9 LISBOA, Sandra Maria. Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 14. 
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por 30 lictores. Lictor era o funcionário público encarregado de abrir caminho para 

um juiz, andando à frente deste, como uma espécie de cortejo. 

Nessa época, as grandes discussões romanas em relação ao tema 

traziam a possibilidade da adoção quando o ad-rogante não podia gerar filhos, o que 

foi encorajado pelas Institutas de Gaio. Outra discussão interessante era se o mais 

jovem poderia adotar o mais idoso. As Institutas de Gaio mantém a dúvida pairando. 

Nessa época foi autorizada a ad-rogação dos menores impúberes, desde 

que houvesse justa causa, e obedecendo a certos requisitos, a saber: 

a) Os juízes deveriam apurar a idoneidade do adotante, bem como se a adoção 

traria vantagens para o impúbere. Ressalte-se que tal determinação romana tem 

ligação direta com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente vigente no 

Brasil, quando trata das vantagens que devem ser auferidas com a formalização 

da adoção10; 

b) Deveria haver autorização dos parentes do impúbere, bem como a 

autorização dos seus tutores. Novamente temos outro dispositivo das leis 

romanas com correspondência ao nosso atual Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quando trata da necessidade de autorização dos pais ou do 

representante legal do menos adotando11; 

c) Pagamento de caução por parte do ad-rogante aos que seriam herdeiros 

biológicos do ad-rogado impúbere, com a finalidade de garantir a esses herdeiros 

a entrega dos bens pertencentes ao ad-rogado caso ele viesse a falecer antes de 

                                                 
10 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 43: “A adoção será deferida quando apresentar reais 
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.” 
11 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 45: “A adoção depende do consentimento dos pais ou 
do representante legal do adotando”. 
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se tornar púbere. Já em relação a esse último item, não há qualquer 

correspondência na legislação pátria vigente. 

 

3.4.2.3 Ad-Rogação no Período Pós-Clássico 

As principais inovações no Direito Romano estabelecidas nessa época 

foram em relação à mulher, como a possibilidade delas serem sujeito passivo de 

uma ad-rogação, além da instituição de uma adoção com caráter mais humanitário, 

que possibilitava ad-rogar à mulher que houvesse perdido os filhos. Vê-se aqui uma 

evolução com desprendimento da finalidade meramente religiosa da adoção, 

entretanto, as influências da religião ainda eram fortes, como atesta o fato da 

proibição, pelos imperadores de inclinação cristã, do pai adotar seus filhos nascidos 

pelo concubinato. Há de ser ainda ressaltado que nessa fase, as adoções em Roma 

derivavam de ato dos Imperadores, após aprovação dos mesmos. 

3.4.3 Datio in adoptionem 

Também chamada de adoção propriamente dita, ocorria quando o 

adotante recebia, em sua família, um infante, mediante a aprovação do 

representante legal do adotado.  

Tinha a finalidade de afeiçoar desde cedo o herdeiro aos cultos 

domésticos de seu pai adotivo, bem como dava à nova família o condão de educar 

seu novo membro de acordo com os costumes e valores que julgasse mais 

convenientes. 
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Interessante era o mecanismo pelo qual se dava a adoção propriamente 

dita em Roma. Para que fosse possibilitada a adoção da criança, seria necessário 

que seu pai biológico a vendesse três vezes (por “vender”, entendia-se “transferir o 

pátrio poder a outrem”). Tal procedimento advinha da Lei das XII Tábuas12, a qual 

previa a perda do pátrio poder por parte daquele que vendesse seu filho pela 

terceira vez. 

Dessa forma, era bastante comum o pai biológico vender o filho a um 

amigo. Após a primeira venda, o filho retornava ao controle paterno. Em seguida, o 

pai novamente transferia o pátrio poder em relação ao filho, mas, novamente, o 

amigo o devolvia à casa da família natural. Finalmente, o pátrio poder sobre o filho 

em adoção era cedido por seu pai pela terceira vez.  

Nesse ponto, o jovem não ficava mais submetido ao seu genitor, 

desvinculando-se assim de sua família de origem, sendo, assim, emancipado. Após 

isso, aquele que iria efetivamente adotar reclamaria o filho como seu legítimo e, com 

o silêncio tanto do pai biológico quanto daquele que o adquiriu, o juiz adjudicava o 

adotado ao adotante. E assim, a partir daí, era instituído o pátrio poder deste em 

relação àquele. 

No caso da adoção propriamente dita, também as filhas poderiam ser 

submetidas a tal instituto, bem como os netos e netas daquele que se interessasse 

por abdicar do pátrio poder em favor de outra pessoa. No caso dessas classes de 

                                                 
12 A Lei das XII Tábuas pode ser considerada a mais importante lei do Período Republicano de Roma. 
Foi motivada pela pressão exercida sobre os governantes pelos plebeus, que, insatisfeitos por 
estarem subordinados aos costumes interpretados pelos magistrados e sacerdotes de origem 
patrícia, exigiram a feitura de uma lei escrita capaz de albergar ao mesmo tempo os membros da 
classe alta e da classe baixa da sociedade. Assim, com base na legislação grega, foi redigida a Lei 
das XII Tábuas, que tem esse nome devido às disposições estarem gravadas em doze tabuletas 
feitas de madeira ou bronze. As disposições mais importantes acerca da temática até aqui abordada 
nesse trabalho estavam (já que as tabuletas foram todas destruídas devido a um incêndio) nas 
tábuas IV e V. 
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adotados, a exigência era menor, necessitando apenas de que fossem vendidos 

uma única vez. 

 

3.5 Bizâncio13 

Também conhecido como Império Romano do Ocidente, o Império 

Bizantino deu importantes contribuições para a humanidade no campo do Direito.  

Como os bizantinos baseavam suas leis na legislação romana, a essência 

dos institutos jurídicos desses dois povos é basicamente a mesma. Se mudando a 

finalidade precípua em virtude da evolução, mantendo-se seu conceito e forma. 

3.5.1 Tipos de Adoção Quanto à Forma 

Inicialmente, é importante salientar que, tal qual os romanos, os 

bizantinos também diferiam entre a adoção por ad-rogação e a adoção propriamente 

dita. 

3.5.1.1 Ad-Rogação 

Aqui, temos a ad-rogação não com o intuito de aumentar ou manter o 

culto familiar; de caráter religioso; mas a adoção com caracteres mais humanitários, 

para proporcionar filhos a quem não os possuía. Além da mudança de finalidade, 

                                                 
13 É bastante comum vermos autores, ao discorrerem acerca do Império Bizantino, alocá-lo no 
capítulo referente à adoção no Império Romano, com a nomenclatura de Direito Justinianeu, que faria 
parte da era Pós-Clássica do Direito Romano. Entretanto, mesmo sabendo que a base do Corpus 
Juris Civilis bizantino foi o Direito Romano, preferimos aqui separá-los. Superficialmente, em virtude 
da grande importância que os dois impérios possuíram na História, sendo a queda de ambos marcos 
de passagem temporal (Queda de Roma: Idade Antiga para Idade Média. Queda de Bizâncio: Idade 
Média para Idade Moderna). Profundamente, devido às inovações (não só jurídicas, mas também 
sociais e religiosas) importantes trazidas pelos bizantinos, o suficiente para dar-lhes uma identidade 
distinta dos romanos. 
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temos bastante forte o “princípio de que a ad-rogação deveria imitar a natureza”.14 

Por isso, as leis justinianas previam diversos requisitos para que a ad-rogação fosse 

a mais natural possível. 

Para o adotante, deveriam estar presentes as condições de possuir mais 

de sessenta anos, salvo se acometido por doença que lhe deixasse em estado 

grave. Também, para poder adotar, não poderia ter outros filhos ou ser incapaz de 

gerar. 

Já em relação ao adotado, este não poderia jamais estar participando de 

uma segunda adoção, ou seja: Não poderia ter sido adotado por outrem 

anteriormente. 

Quanto aos requisitos mútuos entre ad-rogante a ad-rogado, este não 

poderia ser mais rico do que aquele. Além de a diferença de idade entre ambos ser 

de no mínimo dezoito anos, jamais podendo ser o adotando mais velho que o 

adotante. 

3.5.1.2 Adoção Propriamente Dita 

Os bizantinos simplificaram consideravelmente o árduo processo em que 

consistia a adoptio romana. 

Não era mais necessário que houvesse a tríplice venda do filho pelo pai 

que desejava abdicar do seu pátrio poder e entregar o descendente para adoção, 

bastando apenas que o pai, o adotante e o adotando declarassem seu interesse 

pela adoção perante o juiz responsável. 

3.5.2 Tipos de Adoção Quanto aos Efeitos Sucessórios 

                                                 
14 LISBOA, Sandra Maria. Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 15. 
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Já sob a óptica da sucessão, a legislação bizantina classificava a adoção 

em dois diferentes grupos: 

3.5.2.1 Adoção Plena 

Tinha-se como plena a adoção na qual o adotando descendia do 

adotante, independente de o parentesco ser pelo ramo paterno ou materno da 

família. Nesse caso, os efeitos da adoção eram os mesmos que se operavam no 

Império Romano do Ocidente, com a diferença de que no Império Bizantino, “se o 

adotado fosse emancipado, voltaria a ter direitos sucessórios na família do pai 

natural”15. 

3.5.2.2 Adoptio minus plena 

Já nessa classificação, enquadravam-se as adoções quando o adotante 

era estranho à família do adotando. Aqui, não havia a total quebra de laços entre 

aquele que seria adotado e sua família biológica, nem o ingresso dele na família 

daquele que o adotava. Assim, tal adoção só gerava efeitos quando o adotante 

vinha a falecer sem outorgar testamento, caso em que o adotado seria seu herdeiro. 

Entretanto, não era o adotado herdeiro necessário do adotante, podendo facilmente 

este se furtar a incluir aquele em seu testamento, deixando-o sem herança. 

Atualmente, no Direito Brasileiro, tal situação se dá apenas com os parentes 

colaterais. 

3.6 Europa Medieval 

                                                 
15 LISBOA, Sandra Maria. Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 17. 
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Durante a Idade Média, o instituto jurídico da adoção entrou em queda, 

pois atingia os direitos proprietários dos senhores feudais. Assim, a adoção era vista 

com maus olhos. 

Por isso, o adotando não herdava o título de nobreza do adotante, que só 

poderia ser transmitido através do sangue. A situação agravou-se ainda mais 

durante a Idade Moderna, na qual o adotado não sucedia nem os bens pertencentes 

a quem o adotou. 

Contribuía para tal declínio da adoça a Igreja, através do Direito 

Canônico, que via a adoção como uma maneira de se esquivar do casamento e da 

constituição de uma família natural, bem como para a legitimação de filhos 

adulterinos. Ressalte-se ainda o interesse econômico da Igreja, que poderia, junto 

com o Estado, herdar os bens daquele que faleceu sem deixar herdeiros. 

3.7 França 

Na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, com a 

Queda da Bastilha e o conseqüente declínio do poder da nobreza e do clero, a 

adoção voltou a ter importante valor. 

Na França, através da exigência do próprio Imperador, o Código 

Napoleônico regulamentou a adoção, tratando de seus requisitos, que, inicialmente, 

eram: Para o adotante, a idade mínima de 50 anos, bem como a ausência de 

descendentes legítimos dele. Além disso, a diferença de idade entre adotante e 

adotando deveria ser de no mínimo 15 anos. Também havia a necessidade, para se 

confirmar a adoção, que o adotante suprisse o adotado, por no mínimo seis anos, 

em assistência e socorros. 
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Grande evolução se deu entre os franceses a partir de 1923, quando a 

legislação passou a vislumbrar primordialmente aos interesses do adotado, ao 

possibilitar-lhe herdar o patrimônio do adotante, mas, principalmente, por dispor que 

a adoção só se daria se vantajosa ao adotando. Nessa fase, tivemos também a 

redução da idade mínima necessária para ser apto a adotar, que passou de 50 para 

40 anos. 

Logo após, na década de 40, facultou-se a adoção conjunta por pessoas 

que estivessem casadas há mais de dez anos, devendo ao menos uma delas 

possuir 35 anos ou mais. Além disso, a lei compelia os pais biológicos a fornecerem 

provisões ao menor se o adotante não estivesse em condições de fazê-lo. 

Importante citar que, na França, havia a possibilidade de a adoção ser 

revogada em caso de ingratidão do adotado, desde que este contasse com pelo 

menos 13 anos. 

Irrevogável, porém, era a legitimação adotiva. Esta consistia em dar ao 

filho adotado os mesmos direitos e obrigações como se filho havido do casamento 

fosse, e poderia ser requerida pelos adotantes em caso de o adotado ser menor de 

5 anos e filho de pais desconhecidos, órfãos ou abandonados. 

3.8 Portugal 

Em Portugal, a adoção não era muito comum, tanto que após as 

Ordenações, quedou-se, por um tempo, obscurecida pela legislação, só voltando à 

tona em 1966. 

Antes disso, apenas seria submetido ao pátrio poder do adotante o 

adotado cujo pai biológico houvesse falecido; e só seria legitimado a herdar o 
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patrimônio do adotante o adotado que houvesse recebido expressa autorização 

Real. 

 

3.9 Brasil 

Primeiramente, temos que dizer que todo esse descaso português para 

com a adoção refletiu no Brasil, pois, em nossa Era Imperial, as leis aqui vigentes 

eram as Ordenações e Decretos estabelecidos pela Coroa Portuguesa, com as 

ressalvas de realidade brasileira. Por isso, a nossa adoção era a mesma que 

vigorava além-mar, ou seja, desprestigiada. 

A adoção com caracteres genuinamente brasileiros só veio dar-se com o 

Código Civil de 1916, e passou por algumas fases até chegar ao estágio no qual nos 

encontramos atualmente. 

3.9.1 Código Civil de 1916 

A intenção principal da inclusão da adoção como instituto de direito civil 

no Código de 1916 era a mais antiga, de dar filhos àqueles que não foram 

agraciados pela natureza, tanto que só era possível a adoção por maiores de 50 

anos, desde que não possuíssem filhos legítimos ou legitimados. Contudo, exceto o 

pátrio poder, os efeitos da filiação natural permaneciam, mesmo após a adoção.16 

Durante sua vigência, o Código Civil de 1916 foi alterado por diversas leis. 

No tocante à adoção, as mais importantes foram a Lei n. 3133/57, que “trouxe 

                                                 
16 Código Civil de 1916, art. 378: “Os direitos e deveres que resultam do parentesco natural não se 
extinguem pela adoção, exceto o pátrio poder, que será transferido do pai natural para o adotivo.” 
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transformações tão profundas à matéria que se pode afirmar, sem receio de 

exagero, que o próprio conceito de adoção ficou, de certo modo, alterado”.17 

Com essa lei, vemos a mudança do fito principal da adoção, que não mais 

era possibilitar prole a quem não havia gerado naturalmente, como observamos com 

a mudança da idade mínima necessária para se adotar de 50 para 30 anos, bem 

como acrescer a inexigibilidade da ausência de descendentes legítimos, legitimados 

ou reconhecidos para que se possibilitasse a adoção. 

A partir dessa lei, a adoção mudou seu enfoque do interesse principal do 

adotante para o adotado, objetivando, então fazer com que aquele proporcionasse a 

este melhores condições de vida, tanto no campo material, quanto no tocante à 

educação moral. 

Entretanto, a lei ainda diferenciava os filhos naturais e legitimados dos 

filhos adotivos, quando não concedia a estes o direito o direito à sucessão 

hereditária, se existissem filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos pelo 

adotante.18 

Outra mudança importante no Código Civil de 1916 foi trazida pela Lei n. 

4655/65, que instituiu a legitimação adotiva, que nada mais era do que determinar 

entre adotante a adotado um grau de parentesco equivalente a pai e filho 

consangüíneos, ou seja, primeiro grau. 

Para que se desse a legitimação adotiva, era necessário que fosse 

requerida por um casal cujo matrimônio tivesse a duração contínua mínima de 5 

anos, não possuísse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, bem como ao 

menos um deles contasse com no mínimo 30 anos. Também poderiam requerer tal 
                                                 
17 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil, v. 6, p. 378. 
18 Código Civil de 1916, art. 377: “Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou 
reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão hereditária.” 
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instituto os viúvos, desde que contassem com mais de 35 anos, e o menor 

pertencesse ao seu lar por no mínimo 5 anos. Já acerca do legitimando, este deveria 

ter no máximo 7 anos. 

 

3.9.2 Código de Menores de 1979 

Foi com o Código de Menores de 1979 que a legitimação ativa deu lugar 

à adoção plena, que, na verdade, possuía características semelhantes. Assim, 

tínhamos, no Brasil, dois tipos de adoção: 

3.9.2.1 Adoção Simples 

Delimitada pelo Código Civil de 1916, gerava apenas parentesco civil19 

entre, e somente entre, adotante e adotado, sendo sempre lembrada a forma pela 

qual foi adquirido o vínculo. Por isso, esse tipo de adoção poderia ser revogado por 

acordo entre as partes, e mantinha os deveres referentes à filiação natural. 

3.9.2.2 Adoção Plena 

A adoção plena era regulamentada pelo Código de Menores de 1979. Por 

esse tipo de adoção, o adotado passava a pertencer à família do adotante sem que 

fosse feita menção à forma pela qual se deu esse vínculo. Salvo os impedimentos 

do casamento, era esquecido todo e qualquer parentesco com a família biológica, 

                                                 
19 Código Civil de 1916, art. 336:  “A adoção estabelece parentesco meramente civil entre o adotante 
e o adotado”. 
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sendo, inclusive, alterados os registros do adotado, para que constassem os nomes 

dos adotantes como seus pais originais.20 

3.9.3 Constituição Federal de 1988 

A grande inovação trazida pela Constituição Federal de 1988 foi proibir 

toda e qualquer diferenciação entre filho natural e filho adotivo.  

Assim, não pode constar em qualquer assento a forma pela qual o filho 

adquiriu o parentesco do pai, bem como não há mais que se falar em diferenças de 

caráter sucessório entre os filhos, cabendo ao filho adotado o mesmo quinhão 

correspondente ao filho natural. Em suma: Sequer devemos usar as terminologias 

“filho natural” e “filho adotivo”, mas apenas “filho”. 

3.9.4 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA de 1990 

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, comumente 

chamado de ECA, é a lei que regulamenta a adoção de menores no Brasil, trazendo 

uma série de requisitos e proibições para que se configure a adoção, bem como 

algumas peculiaridades inerentes ao ato, que serão oportunamente explanados no 

capítulo seguinte deste trabalho monográfico.  

É interessante informar que o ECA, além de se preocupar em diferenciar 

os menores em relação à idade, sendo crianças aqueles que ainda não chegaram 

aos 12 anos, e adolescentes os que possuem entre 12 anos completos e 18 anos 

                                                 
20 Inclusive eram também alterados os nomes dos avós, para que a adoção gerasse todos os efeitos 
fictícios de que aquele era filho natural dos seus pais adotivos. 
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incompletos21, é quem determina direitos específicos e condições às quais os 

menores devem ser submetidos para que possam vir a desenvolver-se 

qualitativamente. 

A principal inovação trazida pelo ECA no tocante à adoção foi em relação 

aos seus efeitos. Atualmente, para toda e qualquer adoção, só se operam os efeitos 

da antiga adoção plena. Entretanto, não foi unificado o sistema da adoção no Brasil, 

pois o Estatuto da Criança e do Adolescente só regula a adoção dos menores de 18 

anos de idade. 

3.9.5 Código Civil de 2002 

A finalidade da disposição da adoção no Novo Código Civil é 

regulamentar a adoção dos maiores de 18 anos, que não são albergados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo esta a segunda modalidade de adoção 

existente atualmente no Direito pátrio. 

                                                 
21 Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. Art. 2º “Considera-se criança, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.” 
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4 PECULIARIDADES, REQUISITOS E PROIBIÇÕES 

Por ter o condão de ocasionar mudanças; nos mais diversos campos; na 

vida de todas as pessoas direta e indiretamente envolvidas; seja em relação à 

situação social, afetiva, financeira, hereditária, entre outras áreas das relações 

humanas; o legislador vislumbrou na adoção ato de extrema importância e 

responsabilidade, e por isso o revestiu com diversos requisitos, proibições e 

peculiaridades, que, teoricamente, têm a finalidade de restringir o uso indiscriminado 

desse tão importante instituto jurídico, tentando, assim, permitir a optimização de 

seus efeitos. 

Em virtude disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente; em relação aos 

menores de 18 anos; e o Código Civil de 2002; já sobre os maiores de tal idade; 

trazem diversas disposições que devem ser obedecidas para que seja concedida de 

gere efeitos a adoção. 

4.1 Peculiaridades 

As peculiaridades podem vir a ser confundidas com requisitos ou 

proibições, em virtude de apresentarem características positivas ou negativas, 

entretanto, estaremos agindo erroneamente ao classificarmos certas definições 

como positivas ou negativas. 

Assim, preferimos abrir uma nova classe, para que possamos enquadrar 

aquelas particularidades que caracterizam o ato da adoção em si, fazendo parte de 

seu conceito, bem como as disposições referentes à sua forma. A essa classe 

nominaremos “peculiaridades”. 
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4.1.1 Ato Personalíssimo 

Para obtermos a melhor definição de ato personalíssimo, ser-nos-á 

necessário estabelecer uma espécie de analogia com o conceito de direito da 

personalidade. Estes são aqueles direitos absolutos, intransmissíveis e 

impenhoráveis22, caracterizando-se por serem exclusivos de seu titular, não 

podendo, assim, serem fruídos por outrem. 

Por conseguinte, ato personalíssimo é toda aquela manifestação jurídica 

que só pode ser proferida pelo titular do direito ao qual ela se refere, e que suportará 

todas as conseqüências. Em outras palavras: É a manifestação de determinada 

vontade que só quedará válida se demonstrada por a quem efetivamente pertencer 

a vontade em questão. 

Logo de pronto, vemos uma peculiaridade à qual a lei atribui caráter 

negativo. O parágrafo único do Art. 39 do ECA é taxativo ao tratar acerca da adoção 

por procuração23, e dizer que esta é proibida.24  

Por isso, vemos que não há possibilidade alguma de determinada pessoa 

suprir sua manifestação volitiva através de representante legal, independente da 

distância entre o domicílio dos adotantes e o foro processual (Juízo da Infância e da 

Juventude; em caso de adoção pelo ECA; e Vara de Família; em caso de adoção 

pelo Código Civil). 

Uma das finalidades de tal peculiaridade é avaliar, antes da consumação 

do ato, a relação entre adotantes e adotado, e se já existe a adaptação suficiente 

                                                 
22 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 1, p. 100. 
23 Procuração é o instrumento que determinada pessoa outorga a outra para que esta possa 
representar as vontades daquela 
24 Estatuto da Criança e do Adolescente, 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.” 
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entre eles, objetivando claramente a coibição da adoção por quem não teve contato 

suficiente com o adotando, como vemos, por exemplo, famosos atores do cinema 

norte-americano fazerem, ao adotar crianças com as quais tiveram ínfimo contato, 

geralmente da África e Ásia. 

O mote dessa questão é a irrevogabilidade da adoção, que veremos mais 

adiante. Poderia haver algum arrependimento posterior em virtude da decisão 

tomada pelo procurador, mas quem deveria arcar com as conseqüências 

irrevogáveis do ato seriam os adotantes, carregando para sempre o fardo de uma 

decisão tomada por outrem.25 

Outra finalidade da peculiaridade de dar à adoção o caráter 

personalíssimo é permitir um controle mais eficiente daqueles que intermediarão o 

processo, tais como advogados e agências, visando a evitar que se desvirtue o 

intuito principal da adoção, ficando o bem-estar do menor e de sua família adotiva 

relegados a segundo plano, em virtude da voracidade lucrativa de pessoas que 

poderiam usar a adoção para formar um mercado no qual especularão e auferirão 

vantagens financeiras.26 

Outra prova da importância da manifestação pessoal da vontade é a 

possibilidade de se conceder a adoção após a morte do adotante, desde que este 

tenha demonstrado em juízo seu interesse e o processo tenha se iniciado antes do 

óbito.27 

                                                 
25 PACHI, Carlos Eduardo. In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado.  Comentários Jurídicos e Sociais. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 156. 
26 BECKER, Maria Josefina. In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 157. 
27 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42, § 5º: “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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4.1.2 Irrevogabilidade28 

Após transitada em julgado a sentença que decretar a adoção, esta não 

será passível de mudanças, muito menos em se tratando de volta ao status quo 

ante. Assim, não há acordo entre as partes, tampouco nova sentença judicial que 

seja capaz de reverter os efeitos da adoção já consumada. Não há, pois, que se 

falar mais sobre a possibilidade de revogação da adoção por vontade do adotado 

quando este completasse a maioridade. Tal possibilidade era albergada pelo Código 

Civil de 1916 

Há, porém, uma exceção à regra supracitada. Trata-se a adoção de um 

negócio jurídico, e como todos os institutos que se enquadram nessa categoria, 

pode ser anulada em virtude de vício, como, por exemplo, a coação, a fraude à lei, e 

todos os demais vícios prescritos pelo Código Civil. 

Ressalte-se ainda que, após concedida a adoção, os adotantes adquirem 

sobre o adotado o pleno poder familiar, instaurando-se para ambos os pólos a 

relação de direitos e obrigações existente entre pais e filhos. Assim, se os pais 

negligenciarem no cuidado de seu filho e vierem a perder o poder familiar, não 

tratar-se-á de revogação da adoção, mas meramente de perda do poder familiar. 

 Da mesma maneira, se o filho incorrer em ato que seja passível de 

deserdação, tal medida não implicará revogação da adoção, mas somente a 

deserdação propriamente dita. 

Prova inequívoca de tal irrevogabilidade é o que vem disposto logo a 

seguir no ECA, afirmando que os pais naturais não terão seu poder familiar sobre o 

                                                 
28 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 48: “A adoção é irrevogável.” 
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filho entregue para adoção restabelecido nem se ocorrer a morte dos pais 

adotivos.29 

Dessa forma, em virtude da quebra do vínculo familiar biológico 

estabelecida pela adoção, os pais naturais só estariam aptos a recuperar o poder 

familiar em relação ao filho que foi adotado por outrem se procederem a uma nova 

adoção. 

4.1.3 Igualdade Entre os Filhos 

A Constituição Federal de 1988 decretou que não deverá ser feita 

qualquer distinção entre os filhos de origem biológica e os filhos adotivos.30 De tal 

maneira, deverão ser tratados igualmente todos os filhos de uma pessoa, sem 

distinção de sua origem, tanto no aspecto assistencial, quanto nos direitos 

sucessórios. Tal disposição foi repetida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.31 

Insta salientar que a legislação faz por onde, a exceção dos 

impedimentos relativos ao casamento, transformar o vínculo resultante da adoção 

em ligação originária, apagando todo e qualquer outra prova de filiação biológica ou 

adotiva anterior. 

É o que podemos perceber a partir da inteligência do Art. 47 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, mais notadamente de seus três primeiros 

                                                 
29 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 49: “A morte dos adotantes não restabelece o pátrio 
poder dos pais naturais.” 
30 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 227, § 6º: “Os filhos, havidos ou não 
da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 
31 Estatuto da Criança e do Adolescente, 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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parágrafos32, que demonstra claramente essa quebra quase total (com exceção aos 

impedimentos relativos ao matrimônio) entre o adotado e seus pais biológicos, bem 

como objetiva preservar o adotado e os adotantes em relação a possíveis (e deveras 

prováveis) atitudes preconceituosas advindas de terceiros, em virtude do ato. 

4.2 Requisitos 

Os requisitos são exigências de ordem positiva. Ou seja, são 

determinadas características que devem estar presentes para que o negócio jurídico 

da adoção seja consumado, tenha validade e possa gerar efeitos. Tais requisitos 

podem ser em relação a características pessoais de adotante e adotado, ou sobre 

algumas medidas que o adotante deve cumprir previamente para ter seu pleito da 

adoção satisfeito. 

4.2.1 Idade do adotando 

A rigor, esse não é um requisito propriamente dito, pois não há limitação. 

A principal importância do requisito em tela é determinar a lei que irá reger o 

processo de adoção, e, conseqüentemente, o juízo competente para julgá- -lo. Se o 

adotando for menor de 18 anos, aplicar-se-á o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sendo de competência do Juízo da Infância e da Juventude. Já se o 

adotando for maior de 18 anos, será utilizado para gerir o processo o Código Civil, 

sob os auspícios da Vara de Família. 

                                                 
32 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 47: “O vínculo da adoção constitui-se por sentença 
judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. § 1º A 
inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. § 2º 
O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. § 3º Nenhuma 
observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro.” 
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Existe, entretanto, uma exceção a esse regramento: Mesmo já possuindo 

18 anos completos ou mais, se estiver o adotado sob guarda ou tutela dos 

adotantes, a adoção não seguirá o disposto no Código Civil, mas será regida pelo 

ECA33. 

4.2.2 Idade Mínima do Adotante 

Devido ao grau de importância dos efeitos proporcionados pela adoção, a 

lei sempre determinou uma idade mínima para que se tivesse o direito de participar 

do processo como pólo ativo. 

Quando da vigência do Código de Menores de 1979, a idade mínima 

necessária para poder adotar era de 30 anos, a qual era justificada pela tamanha 

complexidade do ato em si e de suas conseqüências. Com a entrada em vigor do 

ECA, de 1990, a idade mínima do adotante foi reduzida para 21 anos, que era a 

então maioridade civil. Finalmente, o Código Civil de 2002 fixou a maioridade civil 

em 18 anos. Tal diminuição determinou a nova idade mínima para se adotar, como, 

de forma coerente, definiu o Código Civil.34 Essa determinação, devido à completude 

e interligação do ordenamento jurídico, estende-se às adoções regulamentadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando, assim, o disposto em seu art. 42.35 

É interessante notar a menção expressa que o Estatuto faz à 

desnecessidade de um estado civil específico para se proceder a adoção.  

Anteriormente, quando da vigência do Código de Menores de 1979, era requisito 

essencial para a adoção plena que esta fosse requerida por pessoas casadas há 

                                                 
33 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 40: “O adotando deve contar com, no máximo, dezoito 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.” 
34 Código Civil de 2002, art. 1.618: “Só a pessoa maior de dezoito anos pode adotar.” 
35 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42: “Podem adotar os maiores de vinte e um anos, 
independentemente de estado civil.” 
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pelo menos 5 anos. Entretanto, o Estatuto, ao não mais diferenciar entre adoção 

simples e adoção plena, acabou com tal exigência, determinando apenas que o 

adotante (ou ao menos um deles, em caso de casal) possuísse 21 anos completos 

(atualmente reduzidos para 18), independente de seu estado civil ser solteiro, 

casado, divorciado, viúvo, etc. 

Temos ainda que salientar que o requisito etário mínimo para ser capaz 

de adotar é objetivo, 18 anos completos, não podendo ser suprido por emancipação. 

Outro ponto importante que devemos frisar é que o limite de idade é 

apenas para baixo, não havendo idade máxima para se requerer a adoção, de forma 

que, suprindo todos os requisitos, não incorrendo nas proibições e demonstrada que 

seja vantajosa para o adotando, não há de se considerar a idade avançada do 

adotante para fins proibitivos. 

4.2.3 Diferença de Idade Entre Adotante e Adotado 

A adoção só será permitida se ao menos um dos adotantes for no mínimo 

16 anos mais velhos que o adotado.36 

Tal requisito tem por finalidade tornar a ficção jurídica da adoção a mais 

verossímil possível. Por isso está estabelecida essa diferença mínima de 16 anos, 

que se adéqua tanto às leis biológicas, que permitem, por exemplo, uma gravidez 

aos 15 anos, quanto à própria lei penal. Se não vejamos: Em sendo a diferença 

etária entre um dos pais e o filho de até 14 anos, fica óbvio que o ato sexual que 

gerou o filho foi praticado quando um dos pais possuía menos de 14 anos, 

configurando-se, assim, violência sexual presumida. Assim, tolerar qualquer 

                                                 
36 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42, § 3º: “O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando.” 
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diferença etária inferior a 14 anos e 9 meses seria o mesmo quedar verossimilhança 

a um ato de violência sexual, o que deve ser coibido pela lei. É preferível, entretanto, 

manter a diferença mínima entre as idades de adotante e adotado em 16 anos em 

virtude do apelo social, para que não seja encorajada pela lei a gravidez na 

adolescência. 

A legislação pátria, entretanto, a despeito das possibilidades biológicas de 

reprodução do ser humano, não limita uma diferença etária máxima entre adotante e 

adotado, como é feito, por exemplo, na Itália, que restringe a diferença de idade a no 

máximo 40 anos.37 

Estabelecer um limite máximo de diferença etária para a adoção, além de, 

em alguns casos, perfazer a verossimilhança com a realidade objetivada pela 

adoção, cumpriria também uma função social, ao possibilitar a adoção de pessoas 

em idade um pouco mais avançada, quebrando o paradigma de que no Brasil só são 

adotadas crianças em tenra idade, mais comumente os recém-nascidos. 

4.2.4 Apresentar Reais Vantagens Para o Adotado 

Como vimos no capítulo referente à evolução histórica, a finalidade da 

adoção foi se modificando ao longo do tempo, de acordo com o contexto de cada 

época, até que chegasse aos dias de hoje, com o interesse primordial de 

proporcionar melhores condições de vida ao adotado. 

Atualmente, o fito da adoção não é mais conseguir um filho para 

determinada família, como fora outrora na antiguidade, pois não mais prioriza os 

                                                 
37 PACHI, Carlos Eduardo.  In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 162. 
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interesses dos adotantes,38 mas obter uma família mais capacitada para aquele que 

necessita,39 tornando-se, assim, uma medida de proteção aos interesses do 

adotando.  Caso contrário, “haveria completa distorção das altas finalidades do 

instituto”.40 

Esse é o raciocínio seguido pelo legislador para afirmar que só será 

deferida a adoção que demonstrar trazer reais vantagens ao adotando,41 seja ele 

criança, adolescente ou adulto.42 

Já em relação aos motivos legítimos trazidos à baila pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente como requisito complementar da adoção à vantagem 

potencial a ser obtida pelo adotante, eles são necessários em virtude da adoção ser 

uma manifestação personalíssima de vontade, devendo esta ser manifestada 

livremente, seguindo princípios morais, sendo inconcebível, por exemplo, a adoção 

motivada por apostas, promessas e pagamento de dívidas, sob pena de macular o 

instituto, e causar sensíveis danos ao resultado pretendido pelo legislador. 

4.2.5 Consentimento das Partes Envolvidas 

Como já vimos exaustivamente, a adoção é ato de manifestação válida da 

vontade, que, para se perfazer, carece do consentimento de todas as partes 

envolvidas. 

                                                 
38 BECKER, Maria Josefina. In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 166. 
39 PACHI, Carlos Eduardo.  In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 165. 
40 CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  São Paulo: LTr, 
1997, p. 186. 
41  Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 43: “A adoção será deferida quando apresentar reais 
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.” 
42 Código Civil de 2002, art. 1.625: “Somente será admitida a adoção que constituir efetivo benefício 
para o adotando”. 
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Já se queda demonstrada a necessidade do consentimento do adotante 

quando referimo-nos ao caráter personalíssimo do ato de adotar. Assim, faz-se 

necessário que o adotante manifeste em juízo a sua vontade, de forma pessoal, 

vedada a representação. Tal manifestação da vontade consiste, então, no 

consentimento por parte do pólo ativo do processo de adoção. 

O mais importante a ser analisado em tal tópico é, nesse caso, o 

consentimento das partes que figurarão no pólo passivo do processo. Em disposição 

repetida pelo Código Civil,43 o ECA consagra que, para ser deferida a adoção, deve 

haver o consentimento dos pais ou representantes legais do adotando.44 

  Assim como a ação de adotar, o ato de disponibilizar seu filho para 

adoção é de extrema radicalidade, gerando conseqüências profundas nas relações 

familiares dos envolvidos, além do seu caráter irrevogável. Por esse motivo, a lei 

exige que tal atitude seja motivada pela livre vontade daquele que vai abdicar de seu 

poder familiar, estando ausentes todas as formas de pressões, coações, erros e 

fraudes. 

Devem estar os pais do adotando cientes de todas as implicações que 

serão geradas pela decisão que vão tomar, e mesmo assim, necessitam manifestar 

seu consentimento perante o juízo competente para decidir acerca da adoção. É 

necessário o consentimento de ambos os pais do adotando, não podendo apenas 

um deles decidir e obrigar o outro. 

Se o adotando tiver sob poder do representante legal, é o consentimento 

manifesto deste que deve ser exigido como requisito essencial para a perfeição do 

                                                 
43 Código Civil de 2002, art. 1.621: “A adoção depende de consentimento dos pais ou dos 
representantes legais, de quem se deseja adotar, e da concordância deste, se contar mais de doze 
anos.” 
44  Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 45: “A adoção depende do consentimento dos pais ou 
do representante legal do adotando.” 
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ato, já que o mesmo é o responsável legal por zelar pelos interesses daquele ao 

qual representa. 

Há, entretanto, exceção a essa regra, que se dá quando os pais do 

adotando fores desconhecidos ou estiverem destituídos do poder familiar45. Na 

verdade, não trata-se de uma ausência de consentimento propriamente dita, mas 

nesse caso, ao sequer conhecerem o filho, os pais dão clara manifestação de não 

ter interesse em se vincular ao rebento em virtude do poder familiar. Se tal vínculo 

nunca existiu de fato, é lógico não impor a necessidade de um consentimento para 

quebrá-lo no campo do direito. 

Quando à desnecessidade de consentimento por parte daqueles que 

perderam o poder familiar, o raciocínio é basicamente o mesmo. Também houve 

clara manifestação dos pais quanto à abdicação ao poder familiar sobre o filho, 

demonstrada quando estes se comportaram de forma tamanhamente desidiosa em 

relação ao filho, que foi necessária a intervenção da Justiça, que retirou dos 

genitores o controle em relação ao seu descendente. Ressalte-se, também, que a 

decisão que retira o poder familiar é judicial, e carece de contraditório. Dessa forma, 

é ilógico exigir que sejam consultados os pais biológicos se eles já não mais têm 

poder sobre o filho. Seria como pedir a autorização de alguém para dispor sobre 

algo que não lhe possui. 

Salutar é o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente acerca da 

necessidade do consentimento do adotando que contar com 12 anos ou mais 

quando da adoção.46Como a principal finalidade da adoção é proporcionar melhores 

                                                 
45 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 45, § 1º: “O consentimento será dispensado em relação 
à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio 
poder.” 
46 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 45, § 2º: “Em se tratando de adotando maior de doze 
anos de idade, será também necessário o seu consentimento.” 
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condições de vida ao adotado, nada mais justo que o adotando possa manifestar 

seu interesse, consentindo ou não com a possibilidade de deferimento do pleito. 

Fica claro que a lei limitou em 12 anos a idade necessária para que seja 

obrigatório o consentimento do adotando pelo fato de nessa idade, já se ter alguma 

noção geral da importância que terá tal ato jurídico em sua vida. Anteriormente aos 

12 anos, o grau de discernimento da criança ainda não permite que ela possa tomar 

decisões de tamanho porte, entretanto, o fato de não ser obrigatório o 

consentimento da criança não quer dizer que ela não deva ser ouvida. Pelo 

contrário, o ideal é que se proceda à oitiva do adotando sempre que possível, 

independente da sua idade, e sua opinião deve ser considerada para o julgamento 

do processo. 

Por último, vale ainda dizer que mesmo discordando o menor acerca da 

adoção, o juiz pode concedê-la, desde que a julgue vantajosa para o 

desenvolvimento do adotando. 

4.2.6 Estágio de Convivência 

A principal finalidade da adoção é proporcionar melhores condições para 

o desenvolvimento do adotado. Para que isso seja possível, é necessária uma 

adaptação deste com seu novo lar e, principalmente, com seus novos pais. Por isso, 

a lei determina que a autoridade judiciária deve fixar, por prazo a seu critério, desde 

que suficiente, uma espécie de estágio probatório para a adoção47. 

Consiste em um lapso temporal no qual o adotando conviverá com os 

adotantes, sendo sua adaptação avaliada pelos técnicos, membros de equipe 

                                                 
47 Estatuto da Criança e do Adolescente, 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.” 
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interprofissional indicada pelo juízo competente, responsáveis por emitirem laudos 

sociais acerca da recomendação para que o juiz decrete ou não a adoção. Somente 

após findo tal estágio de convivência é que poderá a adoção ser sentenciada e gerar 

efeitos jurídicos. 

Outra finalidade desse estágio seria auferir se realmente os motivos 

elencados pelo adotante para proceder à adoção se coadunam à realidade, 

buscando assim evitar que sejam concedidas adoções com o intuito de fraudar a lei 

ou de oferecer reais vantagens apenas aos adotantes. 

Como vimos, o juiz determinará para o estágio de convivência o prazo 

que julgar suficiente para se determinar a adaptação ou não do adotando aos 

adotantes. Entretanto, há casos em que a lei determina o prazo mínimo que deve 

durar tal estágio. Ocorre nos casos de adoção feita por estrangeiro residente fora do 

país. Nessa situação, o estágio de convivência mínimo será determinado dependerá 

da idade do adotando. Será de 15 dias se este for criança com idade até 2 anos, e 

de 30 dias se de idade superior48. Ressalte-se que esse é o prazo mínimo, não 

devendo o juiz furtar-se de estabelecer período maior se julgar necessário. Esse 

estágio deve ser cumprido integralmente no território nacional. 

Há ainda os casos em que as circunstâncias fazem com que não seja 

exigido o estágio de convivência para a concessão da adoção, o que ocorrerá 

quando o adotando possuir menos de 1 ano de idade, ou se já estiver na companhia 

                                                 
48 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 46, § 2º: “Em caso de adoção por estrangeiro residente 
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no 
mínimo quinze dias para crianças de até dois anos de idade, e de no mínimo trinta dias quando se 
tratar de adotando acima de dois anos de idade.” 
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do adotante por tempo suficiente para se auferir a existência do vínculo afetivo entre 

eles.49 

4.3 Proibições 

Diametralmente opostas aos requisitos, as proibições são determinações 

legais de caráter negativo, ou seja, são características que devem estar ausentes 

para que se consume a adoção. Estão ligadas mais propriamente às pessoas que 

figurarão nos pólos ativo e passivo da adoção, e sua relação entre si. 

4.3.1 Adoção de Pupilo por Tutor e de Curatelado por Curador 

A lei é clara ao proibir a adoção do pupilo pelo seu tutor, e do curatelado 

pelo seu curador, salvo após realizada prestação de contas, que deve ser aprovada 

pelo juiz, de sua finda administração, com reposição patrimonial em caso de 

desfalque.50 

Dispondo dessa forma, a lei planeja impedir que a pessoa que deve “zelar 

pelo patrimônio de terceiro colocado sob sua tutela ou curatela dilapide o patrimônio 

e, por via da adoção, tente legitimar seus atos ilícitos”,51 já que, após a adoção, 

adquirirá o direito de administrar os bens pertencentes ao filho menor, em virtude de 

obter o status de pai, pois “os pais são administradores naturais dos bens dos filhos 

menores”.52 

                                                 
49 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 46, § 1º: “O estágio de convivência poderá ser 
dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer que seja a sua idade, 
já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência 
da constituição do vínculo.” 
50 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 44: “Enquanto não der conta de sua administração e 
saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.” 
51 PACHI, Carlos Eduardo.  In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 166. 
52 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. São Paulo: Atlas, 2003, v. 6, p. 362. 
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4.3.2 Adoção de Descendente por Ascendente e Entre Irmãos 

Outra proibição determinada expressamente pela lei é em relação à adoção de 

descendente por ascendente, bem como a adoção de um irmão por outro.53 

Essa proibição causa estranheza a alguns autores, como Sílvio 

Rodrigues, que afirma não ter conseguido descobrir a origem da proibição, muito 

embora tenha examinado diversas legislações estrangeiras.54 

O legislador, porém, tinha objetivos em mente ao proibir esses tipos de 

adoção, entretanto, a análise dessas motivações será objeto de estudo do próximo 

capítulo deste trabalho. 

                                                 
53 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42, § 1º: “Não podem adotar os ascendentes e os 
irmãos do adotando.”. 
54 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 6, p. 383. 
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5 PROIBIÇÃO DA ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTE 

Como vimos, a lei é taxativa em proibir a adoção de descendente por 

ascendente. Embora os estudiosos sejam quase unânimes em aceitar a proibição, 

as causas para tal não são bem explicadas, a ponto de renomados autores, como 

Sílvio Rodrigues, não entenderem o porquê dessa vedação. O ilustre professor 

paulista especula que a motivação legal poderia ser evitar uma possível fraude aos 

direitos sucessórios dos herdeiros do adotante, entretanto, fala em claro tom de 

dúvida.55 

A doutrina pátria traz algumas justificativas para essa proibição, como por 

exemplo, as possíveis confusões de parentesco que poderiam ocorrer em relação à 

conformação da família.56 Tal confusão poderia gerar danos psicológicos ao 

adotado, que viveria sempre em constante dilema sobre quem é seu pai, quem é 

seu avô e quem é seu irmão. 

Há também uma corrente que alega ser proibida a adoção de parentes em 

linha reta em virtude de questões previdenciárias. Poderia ocorrer de, por exemplo, 

o avô adotar o neto para manter o recebimento do benefício pago pela Previdência a 

seus dependentes, que cessaria quando todos os seus filhos, inclusive o genitor do 

adotando, completarem 21 anos57 

Ainda há o pensamento que diz que a adoção de descendente por 

ascendente rompe com uma das principais características desse instituto jurídico, 

                                                 
55 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família, p. 383. 
56 PACHI, Carlos Eduardo.  In: CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, p. 161. 
57 GONÇALVES, Fernando David de Melo. Por que o Avô não pode adotar o neto? Revista Autor, 
São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://revistaautor.com.br/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=3 . Acesso 
em: 06 dez. 2007. 

http://revistaautor.com.br/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=3
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que é a verossimilhança com a realidade. Isto porque o a relação “pai-filho” não 

estaria se dando entre pessoas de gerações consecutivas, mas haveria o salto de 

uma geração. 

Cumpre-nos, então, analisar cada justificativa em separado, para ver de 

quais formas elas realmente ensejam a proibição. 

5.1 Questão da Verossimilhança 

Trata-se a adoção de uma ficção jurídica utilizada para juridicizar a 

situação na qual o pai de fato não é o mesmo pai biológico de determinado 

indivíduo, igualando o mundo jurídico ao fático. 

Há quem diga que essa verossimilhança deve ater-se à aproximação da 

família adotiva com os conceitos da família natural. Essa é uma das justificativas 

para que aconselhem a vedação da adoção de descendente por ascendente, em 

virtude da diferença de idade entre adotante e adotado, costumeiramente avô e 

neto, ser exagerada, caracterizando o pulo de uma geração. 

Entretanto, não é isso o que a lei diz! Ao não limitar idade máxima para a 

adoção, a lei permite, por exemplo, que uma pessoa de 90 anos adote uma criança 

recém-nascida. De acordo com a ordem natural, uma diferença de idade desse 

quilate equivaleria, na melhor hipótese, a uma diferença de 3 gerações, ou seja, 

haveria um salto maior que o da hipótese de um avô adotar o neto. Não sendo, 

claramente, esse o motivo da vedação. 

Além disso, a lei mostra que não está completamente atrelada a essa 

verossimilhança com a família natural quando concede a adoção a uma só pessoa. 

Como aprendemos desde a infância, toda pessoa, biologicamente falando, possui 

um pai e uma mãe, que unem seus gametas para dar origem ao filho. Deferir a 
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adoção a apenas uma pessoa seria admitir que ela foi gerada por apenas um 

indivíduo, o que não seria típico de um ser humano, mas de um zangão, por 

exemplo.58 

Também há a adoção feita por parceiros homossexuais, a favor da qual 

tem sido feito um forte lobby, inclusive com decisões judiciais no sentido permissivo. 

Pela ordem natural, apenas podem advir descendentes da união entre homem e 

mulher, sendo impossível a perpetuação da espécie através da união de dois 

indivíduos masculinos ou outros dois femininos. 

Podemos, assim, perceber que a lei permite alguns tipos de adoção que 

vão de encontro à verossimilhança biológica, e isso ocorre devido ao fito principal da 

adoção, que propiciar condições vantajosas para que o adotado tenha o melhor 

desenvolvimento possível. Assim, se notado que a melhor forma para o 

desenvolvimento do descendente é ficar sob os auspícios de ascendente não 

consecutivo, nada mais coerente do que este passar a criar aquele. 

E nesse aspecto é que deve dar-se a verossimilhança. Se, por exemplo, 

um avô cria um neto como se filho fosse, e o neto trata o avô como se pai fosse, e, 

aos olhos da sociedade, a relação entre eles é equivalente a de pai e filho, nada 

mais justo que, com o consentimento dos envolvidos e a clara vantagem para o 

adotado, consume-se a adoção. 

5.2 Questão Psicológica 

Afirmam os partidários dessa teoria que deve ser indeferida a adoção de 

descendente por ascendente, em virtude de gerar confusão de parentesco, 

                                                 
58 Os zangões são originados por partenogênese, que consiste no desenvolvimento de um óvulo sem 
que haja a sua fecundação, possuindo, dessa forma, apenas cromossomos de origem materna. 
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causando transtornos de ordem psicológica ao adotado, transtornos esses que 

comprometerão seu desenvolvimento. 

Para os defensores dessa linha de pensamento, o adotado não saberá 

discernir efetivamente entre seu pai biológico e o adotivo, tampouco saberá 

determinar o efetivo grau de parentesco que tem com cada membro da sua família, 

o que pode gerar transtornos comportamentais. 

Opinamos que toda adoção tem o condão de gerar graves transtornos 

emocionais ao adotado caso a psicologia da relação não seja bem abordada. É 

necessário fazer todo um preparo para cientificar o adotado acerca da forma pela 

qual se configurou o vínculo familiar dele com seus pais. Caso essa preparação não 

seja feita de forma correta, há grandes chances de a informação acerca de sua 

condição provocar desvios comportamentais no adotado, independente de quem 

sejam os adotantes. 

Vimos que toda adoção tem um potencial lesivo, em virtude de ser uma 

forma de filiação artificial. Analogia pode ser feita com os transplantes de órgãos: 

Nesse caso, independente da semelhança genética entre os envolvidos, sempre há 

a necessidade de o transplantado tomar remédios para evitar a rejeição. Nas 

hipóteses em que o potencial de rejeição é muito alto, o transplante não é 

autorizado. Assim se dá com a adoção. Sempre há a possibilidade de gerar algum 

dano, sendo que aquelas adoções cujo potencial danos for muito alto serão vetadas.  

A nosso ver, para neutralizar o perigo de lesão psicológica da adoção de 

descendente por ascendente, basta que a família tenha um zelo maior quando 

explicar ao adotado as relações de parentesco entre ele e seus membros. A lei, 

porém, proíbe tal adoção. Entretanto, permite outros tipos de adoção que podem 

provocar seqüelas psíquicas mais evidentes. 
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Exemplo claro é a possibilidade de concessão da adoção para casais já 

separados59. Aqui, além de ter que lidar com o fato de não ser filho biológico, o 

adotado terá pela frente uma situação por demais nociva, que é o fato de ter a 

família desagregada pelo divórcio, o que é um problema para todos os filhos, 

independente da forma como se operou a aquisição do vínculo. 

Outra espécie de adoção potencial lesivo é maior que o da adoção de 

descendente por ascendente é aquele que é conferida a uma só pessoa. De acordo 

com a psicanálise, o ser humano carece de ter um referencial masculino (geralmente 

representado pelo pai) e um feminino (geralmente a mãe) para que possa 

desenvolver-se da melhor forma possível. A ausência ou deturpação de um desses 

referenciais pode provocar danos que acompanharão a pessoa pelo resto da vida.60 

Em sendo a criança adotada por uma só pessoa, fatalmente só terá o referencial de 

um dos sexos, podendo ter seu desenvolvimento psicológico comprometido. 

Ou seja, mostra-se extremamente incoerente o legislador ao desautorizar 

em virtude de potenciais seqüelas psíquicas uma forma de adoção cujo dano 

causado seria menos lesivo do que o de outros tipos, autorizados expressamente 

pela lei. 

Além disso, é importante dizer que sempre será mais vantajoso ao 

adotado conviver em um lar no qual receba a atenção necessária para que possa se 

desenvolver. No caso, se o neto criou um vínculo afetivo com o avô a ponto de suprir 

a ausência, física ou emocional, do pai, nada mais salutar que seja possibilitada 

                                                 
59 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42 § 4º: “Os divorciados e os judicialmente separados 
poderão adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde 
que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal.”. 
60 OLIVEIRA, Jaqueline Cássia de. Fases do Desenvolvimento Psico-Sexual. 2002. Disponível em: 
http://jcassia.sites.uol.com.br/textdesenvpsicosex.htm. Acesso em: 06 dez. 2007. 

http://jcassia.sites.uol.com.br/textdesenvpsicosex.htm


 

54

essa adoção, inclusive para cumprir dispositivo constitucional61. Seria totalmente 

desvantajoso para o adotado ser separado de seu pai afetivo em virtude dessa 

proibição. 

5.3 Questão Sucessória 

Há ainda uma parte da doutrina que justifica a proibição da adoção de 

descendente por ascendente em virtude de diversos distúrbios que ela traria ao 

processo sucessório. 

Os descendentes são herdeiros necessários de seus ascendentes.62 Por 

herdeiros necessários, entendemos aqueles que não podem “ser afastados, 

inteiramente, da sucessão, a não ser nas hipóteses excepcionais de deserdação e 

indignidade.”63 

Além disso, os descendentes também são os herdeiros preferenciais, em 

virtude de virem antes na linha de sucessão64, seguido pelos ascendentes, o 

cônjuge, os colaterais e o Estado. 

Ainda sobre a ordem de chamamento aos direitos sucessórios, temos que 

estes são deferidos por classes65, quando a mais próxima exclui a mais remota. Isso 

implica dizer, por exemplo, que se uma pessoa morre deixando descendentes 

                                                 
61 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 227: É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
62Código Civil de 2002, Art. 1.845. “São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge.”. 
63 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 7, p. 123. 
64 Código Civil de 2002, art. 1829: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:                          
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 
falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares;”. 
65 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. São Paulo: Atlas, 2003, v.7, p.92. 



 

55

habilitados a suceder, as os ascendentes e colaterais não terão direito à legitima, só 

podendo herdar, por testamento, a parte disponível do patrimônio do morto.66 

Após determinada qual classe irá herdar a parte legítima da herança, 

devemos analisar quais os indivíduos da classe farão jus a esse direito. Tal 

determinação se fará observando, novamente, a proximidade de parentesco dos 

prováveis herdeiros com o morto. Assim, os parentes em 1º grau têm prevalência 

sobre os de 2º, que vêm a frente dos de 3º, sucessivamente. Horizontalmente, 

dentro de cada um desses graus, não há qualquer distinção entre os herdeiros, 

sucedendo todos igualmente. É a chamada sucessão por cabeça. 

Por exemplo: Uma pessoa morre deixando o pai, 3 filhos e 8 netos. Como 

há descendentes, o pai (ascendente), está excluído da sucessão. Como há 

descendentes em 1º grau, os 8 netos (parentes em 2º grau) também estão não têm 

direito. Por fim, restaram os 3 filhos, que herdarão de forma igual, ou seja, um terço 

da legítima para cada. 

Há, entretanto, possibilidade de descendentes de grau maior que o 1º 

herdarem do falecido. Tal sucessão pode operar-se de forma direta ou indireta.  

Efetiva-se de forma direta quando uma pessoa morre sem deixar filhos 

vivos habilitados a suceder, mas deixando netos. Nesse caso, a sucessão se dará 

para os descendentes em 2º grau, e todos os netos herdarão por cabeça, 

independente de quantos filhos seu pai possuía. 

Por exemplo: Determinada pessoa morre deixando apenas 2 filhos pré-

mortos e 6 netos, sendo 2 desses netos oriundos de um filho e os 4 restantes filhos 

                                                 
66 O patrimônio de uma pessoa falecida, ou espólio, divide-se em duas partes: A Legítima, que 
representa 50% dos bens, e deve ser destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários; e a 
Parte Disponível, que representa os 50% restantes, e com a qual o de cujus pode contemplar quem 
lhe interessar, desde que o faça por testamento. Em caso de audência de testamento, a integralidade 
dos bens pertence à classe Legítima. 
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do outro. Quando da partilha dos bens, a legítima será dividida entre os 6 netos, 

cabendo exatamente um sexto para cada, em virtude de estarem, horizontalmente, 

no mesmo grau sucessório. 

A forma indireta pela qual faz-se possível a sucessão por descendentes 

em 2º grau é quando o herdeiro sucede em virtude do parentesco de seu genitor 

pré-morto, não obstante haverem ainda herdeiros vivos em 1º grau. Assim, a 

sucessão dar-se-á por representação. O filho representa seu falecido pai na 

sucessão do genitor deste. É a chamada sucessão por estirpe 

Por exemplo: Uma pessoa falece deixando 3 filhos, sendo 2 vivos e um 

pré-morto; e 8 netos, sendo 4 destes filhos do descendente pré-morto. Quando 

aberta a sucessão, como há filhos vivos, os netos não têm direito a herdar por 

cabeça, sendo tal direito reservado aos 3 filhos. Não obstante um dos filhos já haver 

falecido, ele tem direito a seu quinhão hereditário, em virtude de ter deixado seus 

próprios herdeiros, que representá-lo-ão. Dessa forma, os netos que são filhos do 

pré-morto são chamados à sucessão. Assim, a legítima da pessoa que faleceu será 

dividida em 3 partes, pois possuía 3 filhos, cabendo um terço para cada filho vivo e 

um terço aos representantes do filho pré-morto, que dividirão igualmente o valor. 

Como há 4 netos advindos do filho pré-morto, a herança que caberá a cada um 

deles será de 1/12 da legítima do avô. 

Feitas todas as observações necessárias acerca do instituto civil da 

sucessão, cumpre-nos, agora, examinar os motivos pelos quais alguns consideram a 

questão sucessória como um impeditivo à adoção de descendente por ascendente. 

Apresenta-se a confusão de parentesco como primeiro quesito para 

justificar a proibição, alegando-se que não se saberia ao certo em qual grau o 

descendente efetivamente estaria. 
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Tal motivação é inconcebível, pois não há qualquer confusão jurídica de 

parentesco. Quando é deferida uma adoção, quebram-se todos os vínculos de 

parentesco anteriores, formando-se um novo. E é dessa forma que se daria a 

adoção de descendente por ascendente. Quebra-se o vínculo anterior e forma-se 

um novo, no qual o adotado é filho do adotante, e os graus de parentesco daquele 

se formarão a partir dessa premissa. 

Temos, então, a justificativa especulada por Sílvio Rodrigues, de que o pai 

tem uma desavença com um filho e, para diminuir o patrimônio deste, adotaria um 

neto, ou seja, fraudaria a motivação primordial para se requerer uma adoção, 

apenas para punir um dos filhos. 

A inclusão de um novo membro em um grau de herdeiros preferenciais 

implica a diminuição do quinhão de todos os outros herdeiros já inclusos em tal 

grupo. Isso quer dizer que ao adotar uma pessoa, independentemente da intenção, 

o pai vai diminuir o valor da herança de seus outros filhos. 

Para que uma pessoa adote outra, vimos que é necessário o 

consentimento do pai biológico do adotando. Então, para que um avô possa adotar 

seu próprio neto, é necessário o consentimento do pai biológico do adotando, que é, 

ao mesmo tempo, filho do adotante, e terá seu quinhão hereditário diminuído com a 

adoção. 

É óbvio que ninguém quer ter seu patrimônio reduzido, e para evitar tal 

perda, bastaria ao pai negar sua autorização para a adoção. Assim, se a intenção do 

adotante ao requerer a adoção é diminuir a legítima de seus sucessores, ou seja, 

desfigurar tal instituto, a única forma de adoção pela qual a deturpação não seria 

possível é justamente quando feita por ascendente em relação a descendente, em 

virtude de carecer do consentimento de pessoa que seria prejudicada na questão. 
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Entretanto, pode ocorrer de a fraude ser mais sofisticada, havendo um 

conluio entre o adotante e um de seus filhos, pai natural do adotando. Nesse caso, a 

adoção não se operaria no mundo fático, mas somente no campo do direito.  

Ocorreria quando um pai quisesse aumentar o controle patrimonial de um 

filho. Para tanto, adotaria o filho deste filho (seu neto) e, no caso da sua morte, se o 

adotado ainda fosse menor, caberia àquele “irmão”, que na verdade é pai biológico, 

administrar os bens que coubessem ao menor. Assim, esse herdeiro em questão vai 

gerir o patrimônio de dois quinhões. 

Nesse caso, de fato, não haveria a quebra do vínculo estabelecido 

biologicamente, muito menos a formação do novo vínculo afetivo. A relação do 

adotando com seu avô e seu pai biológicos permaneceria exatamente a mesma, 

sendo alterado somente a ligação jurídica. 

Há, porém, uma forma de o Poder Judiciário neutralizar tal artimanha. Uma 

das finalidades do estágio de convivência é justamente avaliar se os motivos 

alegados para ser requerida a adoção correspondem à realidade, bem como se 

houve a formação de um vínculo “pai-filho” entre adotante e adotado. Em caso de 

fraude, caberá aos peritos responsáveis por avaliar o estágio de convivência dar 

parecer desfavorável ao ato, motivando devido ao desvio de finalidade do instituto, 

que, claramente, não é o bem estar do menor. Em sendo declarada a adoção, 

existindo ulterior comprovação de fraude a lei, a mesma seria anulada devido ao 

vício. 

5.4 Questão Previdenciária 

Por fim, há uma última linha de pensamento, que atesta ser a adoção de 

descendente por ascendente uma forma de ludibriar a Previdência Social, de fazer 
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com que se perpetue o pagamento de um benefício, o qual, pela lei, o Estado estaria 

exonerado de oferecer. 

Esse pensamento ocorre devido ao disposto na Lei n. 8213/91, que traz o 

rol de beneficiários abrangidos pela Previdência Social, e, quando trata dos 

descendentes, contempla apenas os filhos menores de 21 anos.67 Desta forma, a 

legislação pátria não inclui os netos como beneficiários dos avós, e os filhos do 

segurado, ao completarem 21 anos, perdem tal direito. 

Dessa forma, ao adotar um descendente, o ascendente estaria trazendo 

um novo dependente seu para a Previdência, legitimando, assim, a receber o 

benefício uma pessoa que não tinha esse direito anteriormente. 

Não se justifica a proibição por esse motivo, porquanto toda e qualquer 

adoção significaria a inclusão do adotado menor de 21 anos na lista de dependentes 

do adotante, e, conseqüentemente, como beneficiário da Previdência em caso de 

Pensão por Morte, Auxílio-Reclusão e Bolsa-Família,68 não havendo diferença entre 

um adotado da mesma família do adotante ou de pais desconhecidos, estando em 

ambas as hipóteses o adotado sob total dependência do adotante, econômica, 

financeira e afetivamente.69  

Entretanto, novamente deparamo-nos com uma possibilidade de fraude à 

lei, e conluio entre o adotante e o pai do adotando: 

                                                 
67 Lei n. 8.213/91 Art. 16. “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;”. 
68 Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão são os benefícios previdenciários cujos beneficiários são os 
dependentes. Já a Bolsa-Família é paga ao segurado em razão do número de dependentes. 
69 Além disso, já há tribunais que, se provada a dependência econômica, garantem àqueles que são 
mantidos por um segurado o direito de receber os benefícios da Previdência, independente de 
enquadrarem-se nas classes abrangidas pela lei ou não. Assim, se um neto provar ser dependente 
do avô, fará jus ao benefício da mesma forma que faria se filho fosse. Entretanto, ainda não há uma 
uniformização das decisões a respeito. 
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Poderia o avô, vislumbrando a perda do direito previdenciário por parte do 

filho que atingirá os 21 anos, combinar com este a adoção do seu neto, para que 

este, sim, seja albergado pela Previdência até os 21 anos. Em caso de morte do 

segurado antes do filho adotivo completar 18 anos, a pensão a ser paga pela 

Previdência seria administrada por um representante legal do menor, que seria seu 

irmão, o pai biológico, pois não haveria, faticamente falando, a quebra de um vínculo 

familiar e a constituição de um novo. As relações “avô-neto” e “pai-filho” 

continuariam exatamente tais quais eram antes da adoção, que só existiria no 

mundo jurídico, pois fora feita com a única finalidade de ludibriar o Estado. 

Porém, o Poder Judiciário tem como coibir a adoção para essa finalidade. 

Outra vez o estágio de convivência será utilizado para a proteção das finalidades 

precípuas do instituto jurídico da adoção. Bastará aos técnicos responsáveis pela 

elaboração de laudos sociais acerca da adoção determinarem se houve a 

constituição de nova ligação familiar, ou se as relações mantiveram-se inalteradas. 

Havendo efetiva quebra do vínculo anterior e formação de um novo, o parecer deve 

ser favorável à adoção. Em caso contrário, notando que a intenção não é adotar 

para afetivamente assumir a condição de pai, os peritos deverão desaconselhá-la, e, 

mesmo se deferida a adoção, havendo posterior prova de fraude à lei, esta poderia 

ser anulada, posto que tal medida não representaria qualquer prejuízo psíquico ao 

adotado, tendo em vista não ter havido dissolução de nenhum vínculo familiar, muito 

menos constituição de outro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O legislador é taxativo ao proibir a adoção de descendente por 

ascendente, sendo essa disposição seguida de forma praticamente inconteste pelos 

tribunais brasileiros. Os próprios doutrinadores aceitam esse regramento sem 

pestanejar, sendo demasiadamente raros os que ousam discordar. Não se vê entre 

os acadêmicos de Direito qualquer discussão acerca da temática, sendo a vedação 

aceita de forma passiva, cabendo a todos os operadores do Direito apenas proceder 

à sua aplicação. 

Entretanto, ninguém consegue explicar de forma próxima ao satisfatório 

por quais motivos deve ser proibida a adoção nesse formato. Todas as justificativas 

apontadas pela mais aclamada doutrina não se mostraram convincentes o suficiente 

para cercear ao ascendente a possibilidade de pleitear a adoção de um 

descendente. 

A principal finalidade da adoção é proporcionar condições mais vantajosas 

ao adotado, vindo sempre o interesse deste em primeiro lugar. Ao proibir a adoção 

de descendente por ascendente, a lei afirma categoricamente que jamais será 

melhor para o desenvolvimento de alguém ser considerado, para todos os efeitos, 

filho de uma pessoa da qual descende, mas não é biologicamente ligada a ela em 1º 

grau. Tal conclusão alcançada por parte do Estado mostra-se exacerbadamente 

arbitrária. 

Também inconcebível é o legislador partir do pressuposto de que os 

ascendentes que manifestam a vontade de adotar seus descendentes têm o intuito 

de fraudar a lei. É clarividente que há casos em que fica eloqüente a má-fé das 
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pessoas envolvidas, porém, ao generalizar a proibição, a lei acaba por ser bastante 

injusta com as pessoas que desejam adotar de forma honesta. 

O Correto seria o Estado permitir a conduta, e sancionar aqueles que 

deturparem o uso do instituto, jamais proibir a conduta, pois assim pune aqueles que 

desejam usar a adoção para os objetivos os quais ela planeja atingir em sua 

essência. 

Manter a proibição da adoção de descendente por ascendente seria 

atestar o fracasso da sociedade, mostrar que o ser humano é essencialmente 

desonesto e enganador. Além disso, demonstra que o Estado é fraco, incapaz de 

coibir os atos fraudulentos das pessoas, ao menos que tome medidas drásticas, que 

restringem o direito das pessoas de boa índole e prejudicam diversos indivíduos, 

fazendo com que um instituto jurídico tamanhamente importante, como é a adoção, 

não possa funcionar em plenitude. 

Cabe às pessoas começar a discutir acerca dos motivos que levam à 

proibição, para que sejam capazes de analisar criticamente e fincar seu próprio 

posicionamento acerca do assunto e, se concordando com a proibição, 

apresentarem motivos coerentes para tal, mas se achando que o Estado equivocou-

se ao estabelecer tal proibição, iniciar movimentos visando ao fim da proibição da 

adoção de descendente por ascendente. 

 

 

 

 



 

63

REFERÊNCIAS 

BEVILÁQUA, Clóvis.  Direito da Família. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3% 
A7ao.htm>. Acesso em: 05 dez. 2007. 

______. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm>. Acesso em: 05 dez. 2007. 

______. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 05 dez. 
2007. 

______. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm>. 
Acesso em: 05 dez. 2007. 

________. Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em:                                           
< http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm>. Acesso em: 06 
dez. 2007 

CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  2. ed. 
São Paulo: LTr, 1997. 

CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
Comentários Jurídicos e Sociais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
1999, v. 1. 

GONÇALVES, Fernando David de Melo. Por que o Avô não pode adotar o neto? 
Revista Autor, São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://revistaautor.com.br/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&I
temid=3 . Acesso em: 06 dez. 2007 

LISBOA, Sandra Maria. Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
Doutrina e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm
http://revistaautor.com.br/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=3
http://revistaautor.com.br/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=3


 

64

NÓBREGA, Vandick Londres da. História e Sistema do Direito Privado Romano. 
Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1962 

OLIVEIRA, Jaqueline Cássia de. Fases do Desenvolvimento Psico-Sexual. 2002. 
Disponível em: http://jcassia.sites.uol.com.br/textdesenvpsicosex.htm. Acesso em: 
06 dez. 2007 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 5. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, v. 6. 

________________. Direito Civil: Direito das Sucessões. 25. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, v. 7, 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2003, v. 6. 

____________________. Direito Civil: Direito das Sucessões. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003, v.7 

http://jcassia.sites.uol.com.br/textdesenvpsicosex.htm



