
cinqüenta anos, sem descendentes legítimos ou legitimados, poderia adotar, e desde
que fosse pelo menos dezoito anos mais velho que o adotado; cf. arts. 368 e s.).

Mesmo com as modificações trazidas pela Lei n.° 3.133/57, ainda' seficoú a
meio caminho para uma real simplificação (a idade do adotante foireduzid<i para
trinta anos; a diferença de idades foi atenuada para dezesseis anos; permitiú-seá
adoção mesmo se o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecid;)s,
mas sem envolver sucessão hereditária; estipulou-se que ninguém poderia adOtar,
sendo casado, senão decorridos cinco anos do casamento).

Com a Lei n. ° 4.655/65, pretendeu-se dar um passo maior, criando-se uma
forma de adoção mais ampla, então chamada de "legitimação adotiva", pela qual o
adotado ficava quase com os mesmos direitos e deveres do filho legítimo, salvo no
caso de sucessão, se concorresse com filho legítimo superveniente à adoção. Foi
ainda solução insatisfatória, porque muito formalista e de acanhada utilização.

Foi com a Lei n.° 6.697/79, que instituiu o Código de Menores, que se trouxe
maior progresso na matéria: a) afora a adoção do Código Civil, passou-se a admitir
uma forma de adoção simples, autorizada pelo juiz e apliCável aos menores em
situação irregular (arts. 27 e 28); b) substituiu-se com vantagem a legitimaçãO
adotiva pela adoção plena, com diversas alterações no instituto (arts. 29 a 37).

2. A adoção do Código Civil

DOUTRINA

i. Discu;:h=t~se se pais i1cgítimos, in.cestl1osos ou !1dulterinos também podiam adow-r; a nós sempre p:::lreccu ser. correta .~

resposta positiva (cf. CLOVIS BEVILAQUA, Código Ci"i!, cir., Cllmentário ao art. 368; CAIO lvlARIO DA
SILVA PEREIRA, Instituições de direito ci"i!, L" crl., v. 5, n. o 414; ANTÓNIO CHAVES. Adoção,
adoção simples e adoção plena, Revisra dos Tribunais, 1983, n." 51; RT, 44:176 e s.).

Enucranro, a nova Consü1:uiçâo de 1988 fdiz.mente eliminou qualquer di~tinção e{1rre 05 filhos, havidos ou não d&
rdaçãO de.·~aS;:Hnt:nro (<:Irt. 227, § 6Y).

i\ssim, não se ve agora como pO~5al'n 05 pais adotar o próprio filho. restando ínconseqüente <:I consiàeraç.ãc. de que :.iCj;11'l.l

eles pais legírimos ou ilegítimos.

São as seguintes as peculiaridades da adoção do Código Civil:

Forma. Só se faz por escritura pública (art. 375), depois averbada no rcgisrro
civil (art. 29), § 1.0, e; Lei n.o 6.015/73, art. 102, n.o 3), sem intervenção do juiz
(RJTJSP 29: 187, 82:35, 90:407; RT, 457:82). Devem comparecer à escritura °
adotante e o adotado, ou o representante legal deste, se incapaz ou nascituro,
embora se admita que o consentimento do adotado não necessite ser formulado
num só ato com o do adotante (RTJ, 45:473; RJTJSP, 17:354, 22:210, 49:33; 51:29;
RF, 96:292; cf. Pontes de Miranda, "Tratado de direito privado", 1983, t. 10, p.
183).

Adotante l
• Uma só pessoa pode adotar; duas só o poderão se forem mando c

mulher, casados há mais de cinco anos (arts. 368, e parágrafo único, e 370). Um só
dos cônjuges pode adotar (RJTJSP, 23:87; Clóvis Beviláqua, "Código Civil dos
Estados Unidos do Brasil", comentário ao art. 370). Se os dois cônjuges adotarem,
o consentimento não precisa ser simultâneo (RJTJSP, 51:28). Solteiro, viúvo, separa
do ou divorciado também pode adotar. É necessário que o adotante tenha mais de
rrinta anos e seja ao menos dezesseis anos mais velho que o adotado (arts. .368 e
369). Não se supre, porém, o consentimento do adotante (Pomes de Miranda,
"Tratado", cit., t. 10, p. 183).
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Presidente da Associação Paulista do Ministério Público e Promotor de
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li< A ver.sâo or~ginária ?eHe aT[.igo f?i CKrlta par este auror em 1983 e publicada sob o título As várias formas de
ado~ao.: c:n ..~~versos ,~orn.~~1 r.evjst~s e ti:"ro: eSI-"eci~iizado5; a) no jornal 1'0 Estado de S. Paulo"~ cd. de
~ ;.04'~,.lh ", b~ .l~~. ~e"'s~aa,C; J~r1:pruden"'a do Trlbun.al de Justiça de São Paulo" (RJTJSP·Lcx), 1'01. 95, p.
_. (l9~:>!, c) na ~.c\·";.a J,~:'tla ,orgao Of'C121 do MimstérlO Publico do Estado de São Paulo, \'01. 133, póg. 26
(.198~), 1l)1:" TeUsta !vIP, orgão ofle..1do Mmisréri". Público do Estado do Paran., fl.o li, pãg. 681 (1987); c}
c~ 1t.~U h,·ro ?I~lanual ~o Promotor de ]ustlça, p. 1)2-143, cd. Saraiva (198i); I) na "Revista da Procuradoria
Geral , Fllnda~ão Legloo Sr.stlelra de AssiSTência, \'01. I, n." 7, p. !O, RJ (1988).

Emrcm!1co, ba~_~::lIne_~~rpr~~ndldo, es{.l..~ aU,~or leu na edição de 14-5-1989, na pág. 52 do jornal tiO Esrado de S. Paulo"
T:8 seçao TdLunab - o artigo Formas de adoção", creditado à advog3àa Ana Cristina Ribeiro 13onchrí:
nano. ~

Sente·$€: o a~tor ~o d_ircit~ : no de\oer de ano:ar qu~ ~al <ll:igo, em 'parte substancial, é reprodução literal, não autorizada
e se~ Clt2çao dt: .::.eu nome, do artigo ongn'lal Já rcferiao, conform.e protesto lançado cm -efcrído )'orll,1 Ila
OC3Sw'o. .• C'.

Por últim~., tendo em vi:Ha o fam da. ~ublicação de um trabalho, cujo origina! de Sua exclusiva autoria darava de mais àe
C1nc~.ano:~ 5e,~, se t,er lcol~lQO sua. autorizaçáo c, sequer, sem as atualizações necessárías _ e agora no exclusivo
prOHlto GOS Jelto~.,~S'. ?e~eJa-se rcg~srrar que, p.or. força do art. 227, § 6. '\ da Consti[l.liçãO da República, desde 5
de Outubro de 1983 Ja tl.nham ~clxadc: de eXlsttr l mesmo para fins sucessórios, quaisquer diferencas de efeitos

;ao a~onv~1 .seja en~rc si (adoção, 3doção simples ou adoção plena), seja ~m relação à
BDJur ~: esta ~edlgldo o dlspn:sit~vo constírudonal; 'lOs filhos, havidos ou nào da relação do

http://1xIjur.uj.gov.br~a~1~erao os mesmos dncJto$ e qualíficflçõe5, proibidê:!s quaisquer designações discrimi-
---- -- .... _ ___,.çao .

1. Conceito e evolução do instituto

A adoção, por qualquer de suas atuais formas, é ficção jurídica que estabelece
entre adotante e adotado uma relação de paternidade e filiação.

Com as excessivas exigê~1Cias originariamente previstas no Código Civil de
1916, estava fadada a ser mstltuto sem a penetração esperada (somente o maior de
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cinqüenta anos j sem descendentes legítimos ou legitimados, poderia adotar, e desde
que fosse pelo menos dezoito anos mais velho que o adotado; cf. arts. 368 e s.).

Mesmo com as modificações trazidas pela Lei n.° 3.133/57, ainda se ficou a
meio caminho para uma real simplificação (a idade do adotante foireduzidapara
trinta anOSj a diferença de idades foi atenuada para dezesseis anos; pcrmitiu~sea

adoção mesmo se o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos,
mas sem envolver sucessão hereditária; estipulou~sc que ninguém poderia adotar,
sendo casado, senao decorridos cinco anos do casamento).

Com a Lei n. ° 4.655/65, pretendeu~se dar um passo maior, criando-se urna
forma de adoça0 mais ampla, então chamada de "legitimaçao adotiva", pela qual o
adotado ficava quase com os mesmos direitos e deveres do filho legítimo, salvo no
caso de sucessão, se concorresse com filho legítimo superveniente à adoção. Foi
ainda solução insatisfatória, porque muito formalista e de acanhada utilização.

Foi com a Lei n. o 6.697/79, que instituiu o Código de Menores, que se trouxe
maior progresso na matéria: a) afora a adoção do Código Civil, passou-se a admitir
Lima forma de adoção simples, autorizada pelo juiz e aplicável aos menores em
situação irregular (arts. 27 e 28); b) substituiu-se com vantagem a lcgitimaçao
adotiva pela adoção plena, com diversas alterações no instituto (arts. 29 a 37).

SU~ÁR,IO: 1. Conceito e evolução do instituto; 2. A adoção do Código Civil' 3. A
?do~ao s~mple.sj 4~ A adoyão plena; 5: C~nsiderações complementares: a) sit~ação
l~rel:~ularJ ~) cl.taçao ou dIspensa de cltaçaOj c) adoção por estrangeiros; d) compe~
tencl~ ternt?rl,alj e) c.o~p~tência funcional; f) avós adotivos; g) concubinato e
adoça0; ~) dIreito de VISita; 1) adoção por avós e tios; j) cônjuges separados e viúvos;
I) sucessaOj m) morte dos adotantes; 6. Observações finais.

1. Conceito e evolução do instituto

A adoção, por qualquer de suas atuais formas, é ficção jurídica que estabelece
entre adotante e adotado uma relação de paternidade e filiação.

Com as excessivas exigências originariamente previstas no Código Civil de
1916, estava fadada a ser instituto sem a penetração esperada (somente o maior de

" A versão or~ginári<'l ~este ilrtigo foi escrita por este iluror em 1933 e publicada sob o titulo As várias formas de
ad~~a?~ e:n ,~~versos ,!orn.a::: r:"'ist~s c li:TO: especiaE;:ados: a) no jornal "O Estado de S. Paulo", ed. de
~ ;.L-r'~~,.J/: n, ~)! ,r.l,a ~eH~~a.~: J~n:prudenCla do Tribunal de Justlp de São Paulo" (RJTJSP-lex), voL 95, p.
-, (19~J:, c) TIal-"II~;,a J,~S:ltl~ ,mgao ofJcwI do lvímlstério Público do Estado de São Paulo, vo1. 133, pág. 26
{,1986l. o)l~a Tel'[stil i\!P, mg<'lll of!Cl<'ll do l\!lmsrério Público do Est<'ldo do P<'lr<'lná, n.o li, pág. 681 (198h c)
~~ n;~u llIro ?\í.anual .~o Promotor de JustIça, p. 132+t3, ed. Saraiva (1987); f) na "Revistil da Procurad~ria

~ Gem., Fundaçao leglno Brasileira de Assistência, vaI. 1, 11. Q 7, p. 10, RJ (l98S).
Entretanto, bas~<'lme :urpreendldo, es\.e aU,~or leu na edição de 14-5-1989, na pág. 52 do jornal "O Esrado de S bulo"

11<'l seçao Tribunal' - o artigo Formas de adoção", creditado ~ advogada Ana Cristina Ribeiro Bom::hri':
tlano. '

Sente-se o a~tor ~o ~_irdt~ ~ no del'er de <'lllo:ar que tal ar.t!go, e~ ,Parte substancial, é reprodução literal, não autori:ada
e St~ cltaçao dt: ~eu nome, do artIgo ongl1l<'l1 Ja refenao, conforme protesto lançado em referido J·orna] 'J"
ocaslélo. " ,,,-

Por últim~.' tendo em vii'tao f<'!to da~ublicação de llm tr<'lbnlho, cujo origina! de sua exclusiva autoria datava de mais de
ClnC~~ano~., sem Se: :cr ,col~]Qo sua. autorização c, ..sequer, scm as atualizações necessárias _ e agora no exclusivo
~ro\ C!to uos lcitor,eo,. ~cseJa-5e registrar quc, p.or.lürç<'l do art. 227, § 6. 0, da COTIStiruição da República, desde 5

e oUlu,bro de 191)8.J~ tl_nham 0elxado de eXIStlr, mesmo para fins sucessórios, qunisqucr diferefl.cas de efeitos
:nne. as forma~ de filwyao <'ldOllVa, sej<'l emre si (adoção, ndoção simples ou adoção plena) seja ~m rela _ ,
tl!laçao de S8.l:g,u~. A~sl~: est:,:edigldo o disposit~l'o constit~:ional; "Os filhos, havidos ou 'não da relaçi~od~
c,,~~menw, ou ,)01', aooçao, tc,ao os mesmos dIreitos e qualificações, proibidas quaisquer desionações discri i
natonas relatlvns a filiação". '=' • m

2. A adoção do Código Civil

São as seguintes as peculiaridades da adoção do Código Civil:

Forma. Só se faz por escritura pública (art. 375L depois averbada no registro
civil (art. 29), § 1.0, e; Lei n.o 6.015/73, art. 102, n. o 3), sem intervenção do juiz
(R]T]SP 29:187, 82:35, 90:407; RT, 457:82). Devem comparecer à escritura o
adotante e o adotado, ou o representante legal deste, se incapaz ou nascituro,
embora se admita que o consentimento do adotado não necessite ser formulado
num só ato com o do adotante (RT], 45:473; R]T]SP, 17:354,22:210,49:33; 51:29;
RF, 96:292; cf. Pontes de Miranda, "Tratado de direito privado", 1983 j t. 10, p.
183).

Adotante'. Uma só pessoa pode adotar; duas só o poderão se forem marido e
mulher, casados há mais de cinco anos (arts. 368, e parágrafo único, e 3(0). Um só
dos cônjuges pode adotar (RJT]SP, 23:87; Clóvis Bevilàqua, "Código Civil dos
Estados Unidos do Brasil", comentário ao art. 370). Se os dois cônjuges adotarem,
o consentimento não precisa ser simultâneo (RJTJSP, 51:28). Solteiro, viúvo, separa~

do ou divorciado também pode adotar. É necessário que o adotante tenha mais de
trinta anos e seja ao menos dezesseis anos mais velho que o adotado (arts. 368 e
369). Nao se supre, porém, o consentimento do adotante (Pontes de Miranda,
"Tratado", cit., t. 10, p. 183).

Di5clltia~se se p<'lis iiegí[imos, lll.ceswosos ou ?-Quiterinus também podiam adotar; ct nós sempre p<'lreccu ser correta"
resposta pDslüva (cf- CLOVIS BEVIlAQUA, Código Civil, cit., comentário no .'Irt. 368; CAIO ldARIO DA
SILVA PEREIRA, Instituições de direito dvil, 1. a cu., v. 5, n.o 414; ANTONIO CHAVES, Adoção,
adoção simples e adoção plena, Revis,a dos Trib,mais, 1983, n." 51; RT, 44:176 e s.l.

Emreranro, a nova Constituição de 1988 felizmeme eliminou qualquer diôlinção enrre os filhos, havido~ ou não d9
relaçãO de-'cas<'lmemo (art. 227, § 6.").

Assim, não se vi:' agora como p0O'sam os pais adOlar o próprio fllho, restando inwnseqüente a collsideraçãc de que ;;eJ2m
eles pais legítimos ou iiegítimo~.

 

 



5. Considerações complementares
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o que- não quer dize; qll~ n~l} p(J~:':'; 8';r judidalmenn: n:~cindiàa, no:: ('aS05 ào::: vídos à~l':-: üto~ jurídic~)~ (:11\ ger8l.
3, V. i\NTÓNIO LUZ RIBElH.O )vlACHADO, nnigo na reviml Justitia, 124:i09; Código de Menores. cil., p, .33 c

5,; ARTHUR DE OUVElRA COST," FILHO, ]UR/I.NDm NORBERTO }\'lARÇURA, ROBERTO )OAO
ELIAS, MAReIO CUNHA BERRA, PAULO Al'ONSO GARRIDO DE PAULA c nutros, em Temas de
direito do nlenor, Revista dos Triburw.is, 1987.

Adotado. Poderá sê-lo o menor de até sete anos, em sitLlação irregular náo
evemual, ou com mais do que essa idade (mas menor de dezoito anos, cf. art, 1. o, I),
desde que na época em que completou os sete anos já estivesse sob a guarda dos
adotantes (arts. 2.° e 30 e parágrafo único).

Efeitos. Pelo sistema do Código de Menores, a adoção plena, pela primeira vez
em nosso direito, já conferia irrestrita situação de filho, com todos os direitos c
obrigações, ao adotado (arts. 29 e 37), fazendo cessar os vínculos anteriores com os
pais de sangue (subsistindo, apenas, os impedimentos matrimoniais, cf. art. 29, e, em
nosso entender, os encargos alimentares). Essa situação subsiste em face da nova
Constituição, cujo art. 227, § 6, o, concedeu cabal equiparação de direitos e
qualificações a todos os filhos, mesmos os adotados, qualquer seja a modalidade de
adoção. Extinguem-se, por isso, as relações de sucessão com os parentes de sangue,
outras surgindo em decorrência do parentesco civil pleno. Nessa modalidade de
adoção permite-se a alteração do prenome e sobrenome (art. 36). É irrevogável' por
vontade de adotantes e adotado (art. 37) a adoção decretada no procedimento, que
é de jurisdição voluntária (cf. Amônio Chaves, "Adoção", cit.)

e parágrafo único), instruído com as certidões e documentos do art. 18, e após
estágio mínimo de um ano (art. 31; RJT]SP, 67:383), realizando,se sindicância (art.
108) e ouvindo-se o Ministério Público (art. 109). Decretada a adóçãó; expede-se
mandado para cancelamento do registro original, lavrando-se novo assentddc
nascimento (art. 35). ° procedimento será verificatório simples ou contiaditÓt'ío
(ans. 95 e 97).

Adotantes. Só casais cujo manimónio date de mais de cinco anos pÓc1ein
adorar (o rigor desse prazo, já atenuado pela jurisprudência na RJT]SP, 5: 165, 51:29,
58:27 e 82:35, é afastado pela própria lei, em caso de esterilidade de unl dos cônjuges
e estabilidade conjugal; cf, art. 32, parágrafo único), Não mais é condição que não
tenham filhos, como ocorria com a Lei n.o 4.655/65 (R]TJSP,70:41, 71:363,84:42;
RT, 543:30; AC 6.590-1, Botucatu, TJSP, 2. a Câm. Civil, ReI. Toledo Piza, j,
23-12-1980). Em casos especiais, admite-se ta! adoçáo a viúvo ou viúva, ou a
separados judicialmente (arts. 33 e 34), desde que obedecidos os requisitos legais (RI
35.854-0, T]SP, Câmara Especial). Há mesmo precedente jurisprudencial admitindo
que cônjuge separado judicialmente adote de forma plena, mesmo sem o consenti
mento do outro (R]TJSP,65:37). Divorciado ou solteiro, porém, não pode adotar
plenamente, enquanto não se inserir nun'la das hipóteses dos arts. 32 a 34. Os que
adoraram na forma simples, podem pedir que o ato se converta em adoçãO plena
(RJTJSP,83:359).

Cabem aqui algumas considerações complementares a respeito da adoção
simples e da plena' .

BDJur er decret~da por sentença (arts. 35, 109, § 2.°, e 84), a ÓS

hup:lMjur.llJ.&ov.br ntes (pessoalmente ou por advogado; cf. arts. 107, § 2.° t9.3

3. A adoção simples

Quanto à adoção simples prevista no C'd' d M. .
características: ' o Igo e L enOl es, anotem-se estas

, , Forma. Também se faz por escritura pública mas r - 'd'd d' ,_
JUIZ de menores (arts. 28 e 109 § 1 O) p. _' ~ ~ce I a e autonzaçao do
seguido de . d d' .. ressupoe um estagio vanável (art 28 § 1 0)'. requeruncnro o a otante (pe' 1 d' ,. ."
§ 2 o 9' .' . L ,,< , ssoa mente ou por a vogado' cf. arts. 107

. , ~J e parclgtalO llnrco) , acompanhado de certidües e d . - , ...",
(arr. 101), mdlcando-se o novo sobrenome do adot d . ocum:ntos necessanos
demaIS requisitos dos arts 18 e 107 ° . d' a o (art. 28), apos preenchidos os
tório simples (arts. 95 97 e 1O~' § r~)ce. lllj:nto será c?nn'aditório ou verifica-
paráoraf. " 109) '_ '. I, .. " lea l~ando-se smdlcância (arts. 108 e

", ,o unICO e , com oltlva do MlJ1Istério Público (art 109) O 'd' d .. ,
autonza-la, deSignará curador especial ara .,..,. eCI 111 o o JUIZ
aro, expedindo-se alvará com a ind" p. comparecer a,escntura e concordar no
(arts, 89, IH, e 109, § 'r. 0). lcaçao dos novos apehdos de família do menOr

Adotante. _0s requisitos são os da lei civil (art. 27).
Adotado. Esta adoção se l' ,

situação irre?,ular (arts. 2.0 2~P Ica.aos., menores ate dezoito anos (art. 1.0, I) em
( )-) b e f), obedeCIdas as demal" 1)arncuhridades da l' , 'I,art. -l, ' 'c el CIVI

Efeitos. São os mesmos da lei civil (art. 27),

4. A adoção plena

. Por último, a adoção plena, a que se refere o Códi"oo de MeJ10reS, tem estespl eSSUDostns:

Adotado. A .- ..•. . >..i ..>iÚi:i:'.: .. ···· .
• 7' adoçao.d().QO(llgo,ÇIYII.seaphca tambem a adotados maiores ou
~:gl~;S:Sl~t~~:~ 1:0' se Cl;~ug~ri~..:M~.f1?W:e!ite d~verá estar em situação regular, com
R]T]SP ~6' ._,,,al(~SR:f:().s?ra,S:~~()ideadoça0 sllnp[e~ pelo Código de Menores;
com a d~ .3l?J:g()~~~~~p~Hs,.teso. ~d~tado qualquer Idade, desde que compatível
(L' '. oadot~~t~(~5t;:3.99);.f'0~ela ver alterado seu sobrenome, não o prenome
~1,n(p?}:p!2l;a\'LL~);DmconJuge pode ser adotado sem o consentimento do

sOeur.·.laod·...o..•t()pdt~~(?~~13i!a2n) dá/"Tratado", cit., t. 10, p. 187). Também o nascituro 1Jode
.. . a o." art' ...··"l .... ,

~feitÓsUb·pa~;cntesco civil, ames da Constituição de 1988 limitava-"e ao
adotante; e adotado, salvo quanto a impedimentos matrl'1110 . '. 'E" '" f ··d·.. · . .... )1- § 6 o d . ' . , .' l1LalS. nnetanto em

..~c:~.oart·_w(,.. ' , ~_nova ~el Maior, 'os filhos, havidos ou não da rela ã~ do
'. CaSa?len.toi ou po~ adoça?, terao os mesmos direitos e qualifica 'ões r ç .
. quaisquer deslgnaçoes dlscnmmatórias relativas à filiaça-o" A' ç d' p Olfblldas

.' - . d' - d' ld < • SSlm, se to os O" 1 hosestao em con Iça0 e Igua ade incluindo-se os fll d" - I . -
bivil entre estes e os demais irn~ãos adotiv(~s ou filh~: ~a~~;'~~~'d~a~~\~t=~~~tesco

em C0111.0 entre aqueles e os parentes dos adotantes. Em face d' T ~nte,
consntucl~,n~~, o parentesco civil criado pela adoção não se limita

a
an~~a OI dem

adotado. Nao desaparecem entretanto I ' otante e
d d)' f " ,., os aços naturais que o pr' d' (

a ota o a aIlllha de sangue. Não se extinguem os direitos e de' . e
J
n em da

parentesco natural exceto ' .' d \ eres resu tantes o
(Orlando Gomes, <"Direito de lf~~~li~~ e.r, que ,sSe~)trpansfere para a adotante"
. " 11' , Clt., p. J I. ar ISSO a nosso ver -
~egUlu a me lar onentação o acórdão publicado na RJT]SP '46'38 ': .nao
ahmentos ao menor adotado que os ped' . ", que negou
Antônio Chaves "Adoção" cI't 110 SlaOa~ 9sge)u ppaId de slangue (cf., a propósito,

, ' ,.,. c . o e ta adoç- . d' I 'd
contratual ou Jurisdicionalmente (arts. 373 e 374). ao ser ISSO VI a

". _6~8~·~__~ J_u.:..st::::ít'=·a".....=sa::-0::...:...p.':a~:H§9)'j~h.i~~r;~;....)~_i_~o_· . _

F.
requel

3. A adoção simples

Quanto à adoção simples prevista no Cód' d Mcaracterísticas: 'c igO C 1 cnores, anotem-se estas

.. Forma. Também se faz por escritura pública mas reced'd do, '-
JUiZ de menores (arts. 28 e 109 § 1 0) p. _' l? I .3, e autonzaçao do

'"d d . .." _ . l' '. ressupoe um estagio vanavel (art 28 § 1 0)

§e~u~ ~., e req~,er:n;.cn:o .do adotante (pessoalmente ou por advogado' cf. ar't~ la?'
. , "J e parclgta o Untco), acompanhado de certidôes e doc' , .. -',. '

(art. lOr), indicando-se o novo sobrenome do adotado' um:ntos nec~ssanos
demais requisitos dos arts 13 e 10" O d" (art. 28), apos preenchidos os

_ . ' . (. (. proce nnento será contrad't' ' 'f'
tono simples (arts. 95, 97 elO'" § 1 0) . 1'- J " o 1 ~no ou ven lCa
paráorafo único e 109) ,. (, . : " lea ILanc o~se smdlCancJa (arts. 108 e

b, , . ' com altiva do lvíllllstério Público (art 109) D 'd' d "
autonza-Ia, designará curador cs ecial. ",'.' cC! 111 o o JUIZ
ato, expedindo-se alvará com a h1di~a t:.ar'd compaIecer a. escntura e concordar no
(arts. 89, IH, e 109, § < 1. 0). c çao os novos apehdos de família do menor

~dotante. _Os requisitos são os da lei civil (art. 27).
. dotado. Esta adoça0 se aplica aos menores t' d . o

situação irreoular (arts 7 o 2") bd . a e. eZOlto anos (art. 1. , I) em
(art. 27). b c.~. e I, o e eCldas as dCI1131s particularidades da lei civil

Efeitos. São os mesmos da lei civil (art. 27).

Adotado. Poderá sê~lo o menor de até sete anos, em situação irregular não
eventual, ou com mais do que essa idade (mas menor de dezoito anos, cC art. 1. o, I),
desde que na época em que completou os sete anos já estivesse sob a guarda dos
adotantes (arts. 2.0 c 30 e parágrafo único).

Efeitos. Pelo sistema do Código de Menores, a adoça0 plena, pela primeira vez
em nosso direito, já conferia irrestrita situaçao de filho, com todos os direitos c
obrigações, ao adotado (arts. 29 e 37), fazendo cessar os vínculos anteriores com os
pais de sangue (subsistindo, apenas, os impedimentos matrimoniais, cf. art. 29, e, em
nosso entender, os encargos alimentares). Essa situação subsiste em face da nova
Constituição, cujo art. 227, § 6. o, concedeu cabal equiparação de direitos c
qualificações a todos os filhos, meSlTlOS os adotados, qualquer seja a modalidade de
adoção. Extinguem-se, por isso, as relações de sucessao com os parentes de sanguc,
outras surgindo em decorrência do parentesco civil pleno. Nessa modalidade de
adoção pcrmite~se a alteração do prenome e sobrenome (art. 36). É irrevogável: por
vontade de adotantes e adotado (art. 37) a adoção decretada no procedimento, que
é de jurisdição voluntária (cf. Antônio Chaves, "Adoção", cit.)

e parágrafo único), instruído com as certidões e documentos do art. 18, e após
estágio mínimo de um ano (art. 31; RJTJSP, 67:383), realizando-se sindicância (an.
108) e ouvindo-se o :t\1inistério Público (art. 109). Decretada a adoçãó, cxpede~se
mandado para cancelamento do registro original, lavrando-se novei assento de
nascimento (art. 35). ° procedimento será verificatório simples ou contraditório

(arts. 95 e 97).

Adotantes. Só casais cujo matrimonio date de mais de cinco anos podem
adotar (o rigor desse prazo, já atenuado pela jurisprudência na RJTJSP, 5:165, 51:29,
58:27 e 82:35, é afastado pela própria lei, em caso de esterilidade de urn dos cônjuges
e estabilidade conjugal; cf. art. 32, parágrafo único). Não mais é condição que não
tenham filhos, como ocorria com a Lei n.o 4.655/65 (RJTJSP,?O:41, 71:363,84:42;
RT, 543:30; AC 6,590-1, Botucaru, TJSP, 2,' Cám, Civil, ReI. Tolcdo Pi,a, J,
23-12-1980). Em casos especiais, admite~sc tal adoção a 'viúvo ou viúva, ou a
separados judicialmente (arts. 33 e 34), desde que obedecidos os requisitos legais (RI
35.85+0, TJSP, Câmara Especial). Há mesmo precedente jurisprudencial admitindo
que cônjuge separado judicialmente adote de form.a plena, ITleSlllO SelTl o consenti
mento do outrO (RJTJSP,65:37). Divorciado ou solteiro, porém, não pode adotar
plenarnente, enquanto não se inserir num_a das hipóteses dos arts. 32 a 34. Os que
adotaram na forma simples, podem pedir que o ato se converta em adoça0 plena

(RJTJSP,S3:359),

Cabem aqui algumas considerações complementares a respeito da adoção

simples e da plena'

5. Considerações complementares
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também a adotados maiores ou
~ . estar em situação regular l com

adoça0 simples pelo Código de .Menores;
aclotadlo qualquer idadc l desde que compatível

ver alterado seu sobrenome, nao o prenome
;':~~:t~,~~~g~'pode ser adot~do sem o consentimento do

lVJ.lr,m,oa, , Clt., t. 10, p. 181). Também o nascituro pode

parcnt,"sc,o civil, ant~s da .Constituição de 1988, limitava~se ao
ad'otado sej\O q~l,antc: a l~pe~nne?tos matr.imoniais. Entretanto, em

, ~_no\a ~el 1\1mDr, os ftlhos, havidos ou não da relação d

~S1~;~~~~'~~.~~;~lfI;)d;ad?ç~.?, .tera? .os mes.mos, d~r,eitos cqualificaçocs, proibida~
dlSCl nnll1atonas rc1atlvas a filwção" Assim t d f'll

estao em d' Id d ' I' d < • '. , se o os os 1 105
"< .' c IgU8 a c, me um o-se os filhos adotivos I T" •

b1vIl entre estes e os demais irmãos adotivos ou filhos naturai~' d~a~:s:t:~t~tcsco
em ~on~o entre aqueles e os parentes dos adotantes. Em face d' J o ~nte,

constltuClonal, o parentesco civil criado pela adocao nao ~ I' . a no\a 01 dem
adotado. "Não desaparecem entreta tI' ~e Imita a aClotante c
d d)' f 'I" ,. n o, os aços naturaIS que o prende (
~a~:~t~c~ ~:~~~aldc es:~:~~e'oNa? ~.e extinguem os direitos e deveres resultant~ d~
(Orlando Gomes, "'Direito de PF~~~~li~~de~~ que .,sSe")trapnsf~re para a ado.tante"
.,' 11' ' c ., p. J (. or ISSO a nosso \'er -
se~uiu a me lor onentação o acórdão publicado na RJTJSP '46'38', .nao
ahmentos ao menor adotado que os d" . ,., que negou
Antonio Chaves "Adoção" cít "p; S13

0
a~9sge)u ppaIdde sangue (cf., a propósito,

I
, '" n, c ,o e tal adoção s 'd' I 'd

Contrat:ua ou jurisdicionalmente (arts. 373 c 374). .Ci ISSO Vi a

68

4. A adoção plena
p 'I' dpressu;o~~~~I~'0, a a ação plena, a que se refere o Código de -Menores, tem estes

. F~rma. Só pode ser decretada por scntenca (arts. 3'- 109 § 2 o . ,
1 equenmento dos adotantes (pessoalmente ou p~r advogaJ~; cf. ~rts. '107~ §8i\ ~p~~

o ClUc" não quer di~er qll,~ n;w IXl';';~ ~U- judiLialmcll[(:: fçocindida. nu: (,\Se'" duo vído, d,,,, 'itu,; juridicc,'e "m ger8l
V. ANTONIO LUZ RlBEIRO \lACHADO, artigu na revista }usütia, t24:1\l9; Código de :1\lenorcs, (it., p . .33 Cc

s.; ARTHUR DE OLIVEIRA COSTA FlLHO, lL'RANDIR NORBERTO l\-L\RCURA, ROBERTO JoAo
ELIAS, ['clARCIO CL'NHA BERRA, PAl.)LO ,\FONSO GARRIDO DE PAUL>, c outros. em Temas de
direito do menor, Revista do> Tribunais, 1937.

 

 



Há entendimento jurisprudencial no sentido de que a adoção plena s6 se admite
a menores em situação irregular, perante o juízo de menores (cf. RT, 603:54, 613:44e 614:46). A nosso ver, porém, como a irregularidade da situação há de ser aferidaquando do momento em que o menor foi recolhido pelos adotantes, nada obsta à
sua concessão mesmo que, quando desta, esteja regularizada a situação do menor.Afinal, não se poderia punir o menor, impedindo-o de ser adotado plenamente,porque sua situação foi regularizada justamentc pela oportuna intervenção do casal
adotante

i
.

É verdade que tal discriminação de competência entre juízo comum c demenores nao pode ser levada de forma extremada, pois em muitoS casos a situaçãodo menor já está regularizada, por providências anteriores já tomadas pelo própriojuiz de menores, e, mesmo assim, como já se viu, o pedido de adoção acaba sendoformulado perante estc último; em outroS casOS, em que a rigor o menor poderia serenquadrado numa das hipóteses do art. 2.° do Código de Menores, é proposto opedido no juízo de família. Conforme se antecipou, para não se esvaziar a jurisdiçãOcivil ou, onde houver, das Varas de Família, é preciso entender de forma limitada asituação irregular, ensejadora da competência da jurisdição especial de menores(RJTJSP, 64:247 e 70:269) e, sobretudo, abandonar excessivos formalismos nessa
matéria (Lei n.o 6.697/79, art. 5.°).

5. Sobro as pró; e contraS da adoçãO de menores por estrangeiros, bem como sobre a prc1erénci" à colocaçãO cio;menore' em lares brasileiro;, v. artigos de ARTHUR DE OLlVEIRA COSTA FlLHO e PAULO AfONSOGARRIDO DE PAULA, em Temas de direito do menor, cit., p. 81 e 200.6. Cf., a \,:-opósito da compe.téncia do juizo de menores, artigo de SÉRGIO NEVES COELHO, em DireilO do lYfenor,
cito, p. 5I.i. Na verdade, fcli:õmeme. a principal distinção entre as farmas de adoção (diferença de efeitos) foi suprimida com o ar,.
227. § 6. 0

1
da Cons.tituição àa República.

DOUTRINA
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c) Adoção por estrangeiros
O art. 227, § 5. o, da Constituição Federal dispõe que "a adoçaó sera.assistidapelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condiçÕes de:suaefetivação por parte de estrangeiros". Por sua vcz, o art. 20 do Código de Menoresdiz que "o estrangeiro residente ou domiciliado fora do País poderá pleiteàrcolocação familiar somente para fins de adoção simples e se o adotando brasileiroestiver na situação irregular, não eventual, descrita na alínea a, inciso 1, do art. 2. o

desta lei".
d) Competência territorial
A competência territorial para processar o pedido de adoçãO, na forma doCódigo de Menores, é determinada pelo domicílio dos detentores da guarda do

menor (art. 88, 1; RT 605:34).
e) Competência funcional

c
,

A competência funcional é do juízo comum, em primeira instância, e deCâmara da L a Seção Civil do Tribunal de Justiça local, em segunda, nas questõesrelativas a adoção de menor em situação regular (RJTJSP, 70:269, 82:35; RT,603:54). Em se tratando de menor em situação irregular, a competência é do juiz demenores e, em segundo grau, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça local
(RJTJSP, 92:382-3, 97:393-4; RT, 601:51, 602:108, 603:52, 605:29).

----

B~J~r ~ sangue, em tms ca"05 dt adocão1 é SUf13(laO I - I~hnp://bdJUr.llj.gov.brta , Conselho SuperJOl da ~(agi<tran' "d ale "pJurbprUaetlCla: RJTJ8P,72: 375~ < .ra c ao nulo, 21·6-1981, V.u. •
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d) Competência territorial

A competência tenitorial para processar o pedido de adoção, na forma do
Código de Menores, é determinada pc10 domicílio dos detentores da guarda do
menor (art, 88, 1; RT 605:34),

e) Competência funcional!>

A competência funcional é do juízo comum, em primeira instância j e de
Câmara da 1. a Seção Civil do Tribunal de Justiça local, em segunda, nas questões
relativas a adoção de menor em situação regular (RJTJSP, 70:269, 82:35; RT,
603:54). Em se tratando de menor em situação irregular, a competência é do juiz de
menores e, em segundo grau j da Câmara Especial do Tribunal de Justiça local
(RJTJSP, 92.382-3, 97:393-4; RT, 60J.51, 602:108, 603.52, 605.29),

c) Adoção por estrangeiros;

O art. 227, § 5,Oj da Constituição Federal dispõe que "a adoçãcr séráassistida
pelo Poder Público 1 na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua
efetivação por parte de estrangeiros". Por sua vez, o art. 20 do Código de Mcnáres
diz que "o estrangeiro residente ou domiciliado fora do País poderá pleitear
colocação familiar somente para fins de adoção simples e se o adotando brasileiro
estiver na situação irregular, não cventual, descrita na alínea a, inciso 11 do art. 2. °
desta lei".

Há entendimento jurisprudencial no sentido de que a adoção plena só se admite
a menores em situação irregular, perante o juízo de menores (cf. RT, 603:54, 613:44
e 614:46). A nosso ver, porém, como a irregularidade da situação há de ser aferida
quando do momento em que o menor foi recolhido pelos adotantes) nada obsta à
sua concessão mesmo que, quando desta, esteja regularizada a situaçao do menor.
Afinal, não se poderia punir o menor, impedindo-o de ser adotado plenamente,
porque sua situação foi regularizada justamente pela oportuna intervenção do casal
adotante".

É verdade que tal discriminação de competência entre juízo comum e de
menores nao pode ser levada de forma extremada, pois em muitos casos a situação
do menor já está regularizada, por providências anteriores já tomadas pelo próprio
juiz de menores, e, mesmo assim, como já se viu, o pedido de adoção acaba sendo
formulado perante este últimoj em outros casos, em que a rigor o menor poderia ser
enquadrado numa das hipóteses do art. 2. ° do Código de Menores, é proposto o
pedido no juízo de família. Conforme se antecipou I para não se esvaziar a jurisdição
civil ou 1 onde houver, das Varas de Família, é preciso entender de forma limitada a
situação irregular, ensejadora da competência da jurisdição especial de menores
(RJTJSP, 64:247 e 70:269) e l sobretudo, abandonar excessivos formalismos nessa
matéria (Lei n.o 6.697/79 1 art. 5.°).

este foi recolhido pelos adotantes

a) Situação

A situaçao ím'QlJio"

qClest!c,rl<ldec"ícan,neme e~te entendimento, parece-nos o que
se destIna o diploma protetivo de menores. Com

a tutel.a ou a delegação do pátrio poder em 1
,estar en~ sItuação regularizada, COm re reSenta~ão I (J ~r

·~~b2~di~):r~6~d:~~,j~Cód·ah~~1~t;çao,ves:uário, higiene, educaçã~, lazer ;tc. d'r:1 J

P 19O e 1\'lCnore5 sao mais ágeis o - b '
Z!:~~;;(.~t~:~:~~: que todas as demais medid~s"d ." li eDtao menos urocrati_
d nesse caso passar para o )'uí-o cI','cl . e dIntc!-esse do aludido menor

, . comum (a oçao do C· d' C' 'I)
a ver optar pelo procedimento me110 d d c o IgO lV1, seria.... d s a equa o ao acampa 1 dImCIa o perante o juízo de menores. c n 1amcnto o caso

b) Citação ou dispensa de citacão dos pais

Normalmente se os ", - . .
, ' . paIS Ja nao estlverem previ .. d ' .

poder, sera necessária a cita' - d ,amente estItuldos do pátrio
. çao estes em procednnent d' - .

Simples e a plena pressupõem a perda do átri . o contra. Itono, pois a adoção
II e III, e 97; RJTJSP, 84:326), p o poder pelos paIs de sangue (arts, 95,

.Desde que haja controvérsia sobre a uarda a _ .
deVIdo processo legal será indispens _ . I g , posse ou a propna adoção, o

. m·e, COm as regulares citações.
. Contudo, em algumas exceções a própria lei rete d·· d' ,

palS de sanaue, nas adoções d C -d' d), J p n e Ispensar a CItação dos
d '"I o o IgO e lVlenores Segundo C· 'd d '"po e~se Ut! izar o procedimento ver'I'f,' _ t _. . ' . o OgI o e Nlenoresh' , ca ono Simples sem dit . _ '

Ipoteses: a) quando os pais tiverem 'd d " a cItaçao, nas seguintes
. conC01 a o por declaraca .nos autos, em que o menor sc)'a .t 1 l' o o eSCrIta ou termo

, d d c pos o so") tute a ou adotado d d
prrva o c condicões essenciais à sua b' o. 'd c , es e que cstivesse ele
, - d r • c , su SIstenCIa "au e e instru ,- b' -'
lazao a manüesta impossibilidade d .' ,. ,çao o ngatona, em
quando o menor _ com as mesmas Priv~sÕ~:I= ,ou re.sponsavel para provê-las; b)
falta, ação ou omiSSão dos pais ou res ç" 1Cima, ~mda que agora decorrentes da
ou amparado por entidade ,c

bl
' , ponsa:Je - estIver provisoriamente recolhido

'd I pu lea ou partICular há mai d
SI o rec amado pelos pais Ou parent ' . s e quatro anos, sem ter
, d f c c es proxllnos' c) quando . _ .
mtegra o em amília substituta ainda d" . o menor ]a estIver

< , que me lante guarda de f t h' 'danos, sem ter sido reclamado . a o, a maIS e três
f d d

< por pms ou parentes próximos o I' . d
em 01' -an a. e total ou não reconheci:1o I '. ' u 1a maIS e um ano
de direito (art. 96). L pe os paIS, sem ter sido reclamado por quem

Embora se possa admitir a dispensa de citacão " .
quando os pais tenham conco'd d '. < o na pnmeIra hIpótese acima
f f Ia o preVIamente e por' ' 't '
OSSe uturamente adotado (ai',), d' escn o Com que o menor

d M mea a ,as em31s conqu . . 'd
e enores, flagrantemente violam d 'd ' anto pel mm as no Código

, o eVl o proces"o leoal) . d d
serem os pais de sangue destituídos do átrio od _, b b' ( U seja, re Ul1 am em
deveres com relação ao filho d. p p el, ~m como de todos os direitos e
'd e sangue sem terem SIdo s . d

ti o Oportunidade de colltradit, l' _. . equer CIta OSl scm terem
al as a cgaçoes nem se defende.

4. A dispen"a de cit"lCã·' - dRI - ,- ,~ü GOS paiS e silllgue, em tais C8W' de adoce; "f '
1.8,)-0, LençÓIS Paulista Conselho SI1 .- d 'l'<'~' e 'u I"ilgaua pela jurisprud&tlcia- RJTJSP 72- )75

' penar a !I'agJStrarura de SQO P8\Jlo, 21-6"1982, V.u. ' " ,.;

5. Sobre 05 prós e contra" Oil aOoç;i.o de menores por cstwngeims, bem como sobre il pret(.'rénci<l à colocaçãO do_'
menores em lares brasileiros, v. artigos de ARTHUR DE OLIVEIRA COSTA FiLHO e PAULO AFONSO
GARRIDO DE PAULA, em Temas de direito do menor, cit., p. 81 e 100.

6. Cf., a pl"Opósito da competência do juízo de menores, artigo de SÉRGIO NEVES COELHO, em Direito do 1-1cnor,
cit., p. SI.

,. Na verdade, fdi:mente il principal distinção en[rç as formas àe adoção (diferença de efeitos) foi suprimida com o "ré.
227, § 6.°, da Constituição da República.

 

 



8. Cf., a propósiro d(JS reCUrsos no C..-ódigo de \:fennre5 ' - l' .

RTNO em Temas de d' 't d ." artlgo,de ANA LUCIA MUTTi DE OLlVE!R<\ SANSE\;E
9. V 4 (l d' \ ~. IreI o o menor, Clr., p. 6i. 4' I ..., ' •

. 3rt.. 01- ssenro Regimemai n.O 70 de 4~"'~198"" d TI'}}
do n . I , ......,""'., ,) J" .:J, O _SI ~11en(J; v. também Provimento nO 19 d. 73 .., 19x"

lO. V" a p '.' " , • , e" .<' ,4,

i 1. A 1H· BDJur ,ND1R NORBERTO MARÇURA, em Temas de direito do menor, ci,-, p. 92,

qUI, r httpJlbdjur.llj,&ov.br à adoç<Jo por avós e 'i b
adotantes pa~sam ou não a fiourar COOlO a . -' d' mdso r~ se, adotado um menor por terceiros, o' "ais dos

o \-Oi o a' otaoo. .. t" 11. V. artigo; de JUKANOIR NORBERTO MA.RÇURA e ROBERTO .1OAO ELJJ\S, em Temas dt direito do

rl1cn.or~ p. 110 e 168.

"para efeito da proteção do Escada, é reconhecida a união estável entre o homem e

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamen~

to" (art. 226, § 3.°).

h) Direito de visita

Outrossim, admite-se o direito de VISIta pelos pais de sanguccom'rcl~çãóá6

menor adotado (R]T]SP, 75:43, 76:39; RT, 562:75).

i) Adoção por avós e tios"

Também é discutida, mas melhor nos parece a interpretação que permite a

adoção pelos avós ou tios (V. R]T]SP, 11:96, 12:84, 28:98,31:90,36:30, RT, 418:.3'9;

contra: RJT]SP, 9:226; v. também RT 558:222-STF).

j) Cônjuges separados e viúvos

O Código de Menores permite adoção plena por cônjuges separados e até por

viúvos (arts. 33 e 34).

Interessante é saber quem figurará como adotante nesses casos. Enfrentou a

questão o Procurador de Justiça Antônio Carlos Marcato:

"A lei específica permite a adoção plena apenas e tão·só a casais (art, 32),

abrindo exceção aos viúvos e aos separados judicialmente, desde que a viuvez ou a

separação sejam supervenientes ao início do estágio de convivência, cuja

duração, nestes casos, é ampliada para três anos (arts. 33 e 34 - v, are 31).

Note-se que o menor será adotado por ambos os pretendentes, sejam eles

casados ou estejam, à época do deferimento da adoção, já separados judicialmente.

Surge, a esta altura, a seguinte indagação: se o menor for adotado por viúvo

que preencha os requisitos do art. 33, a adoção produzirá efeitos apenas em relação

a ele (e ao menor, evidentemente), ou, ao reverso, tais efeitos retroagirão à data do

inicio do estágio de convivência, atribuindo ao adotado a qualidade de filho 

e sucessor - também do falecido?

Ademais, por qual razão a lei permitiria a adoção plena, por viúvos, apenas na

hipótese prevista no art, 33, ampliando. além disso, o prazo do estágio de convivên·

cia de um para três anos?

Não nos pareceria despropositada a afirmação de que a lei cerca tal adoção de

tantas cautelas, em virtude do efeito retroativo da sentença que a defere, pois o

vínculo de parentesco civil - e sucessório - diria respeito também ao de de cujus,

que manifestara, em vida, a vontade de adotar a criança, tanto que iniciara, corn

ela, o estágio de convivência.

Em outras palavras, como a lei permite tal modalidade de adoção apenas a

casais, ainda que não mais estejam vivendo em sociedade conjugal, não é absurda,

nem risível, a conclusão ora exposta, com relação à adoção fcita por viúvo" (parecer

no RI 5.854-0, T]SP).

Parece-nos, entretanto, que essa lição deve ser recebida com reservas. Tanto no

caso de a adoção plena ter sido requerida por ambos os cônjuges e, falecendo um

deles no curso do processo, venha só o outro a obter o deferimento do deferimento,

como no caso de já ter sido ela requerida por apenas um dos cônjuges, estando o

outro falecido, em ambas as siruaçôes não nos parece possível aceitar a eficácia ex

tune da adoção, retroativa ao tempo de vida do cônjuge premorto.
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f) A vos adotlvos"
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I d ' '. ' , s conStltucIona mente sendo f

tute a a mtllTIldade, o acesso ao inteiro teor do ato d' d' _ _ que, em nome c a
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este \- ec a o as demais pessoa" (C\1 a t '.- § _ 0) u IClal Ia, acesso

o ., r. ,»), )..

g) Concubinato e adoção

Nessa COrreta linha liberal, d
d

tem-se a mitido coexistam na mesma certida-o o
nOme o que adotou na forma simples
concubina do adotame (R]TJSP, 76:184)'. cA'olmo pai, e o nome da mãe de sanoue

iás, a nova Constituição assevera ;ue:
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~eI.o sis~ema do Código de lV[cnores há dois tipos de recursos ~. o recu

a mlulstratlVQ previsto . 11" ( . . . rso. d . ~' . ~ no art. .. ) contra atos expedidos com base no art 8 ()
contra eCIsoes relatIva"·· d'd ·d '.1' . < • • ,ou. . l'd ~ .. ': ame I as c Vigl anela previstas nos arts .::18 a 58
conoa pena I adcs previstas nos arts. 63 a 74) e o recurso de instrum'e 't '. ou
~lO art

j
, lld6(cCll1tradecis6cs proferidas nos procedimentos de verificaça~doa'~:trev!s:o

Irrcou ar o meTIO ). E·· ... . L·· ~l uaçao

d
o < ... r.!TI amoos os casos a competência recul"<:al - 1" . - .
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Especial do Tribunal de Justiça local" o que inclui conhece sso~ a ,ser a amara
a m t' o'. '., . . . ....' r nao 50 recur"os "obre
. . a enaemcomcnto (adoça0 pelo Códc'go de '1e' . ~ "- .d d "d i\ nOI es) como recur"o"

man a os e segurança contra decis6es de caráter ad ..' .....- ,~ ou
previstas nós arts. 1b.- a 117 do Código de \1 (RITT1111l.st8ratl\,0-JunsdlClonal,

, 1 enores ,) 3:329).

f) Avós adotivos"

Muita controvérsia aerou a fiaura do'" .' d' ,,]1

1
_ ' b < b S a'l'os a OtlVOS na "docao' I (

pena, e prevista no § lOdo art )5) P d" L C a ~ Slmp es na
mente (RJTJSP, 29:67,' 42:2Ó2 .57, i9"'7ar~e2.i~bunsprudéncia se inc!inava contraria~
18:96, 42:202, 54:32, 57:197, 75:146)i, ' ), nem sempre unanimes (RJTJSP,

~remos que a interpretação que atinae melhor i' . ~'. I "
admma a averbacão do nome dos . b 1m soua Ja era aquela que

~f:~~;'~~~'~I~;iJ' ;Zi 1~~, ~;;4J,)4bS~;~rd~3~1~~t,a~~~;5~~T~I~~~~0~~5r~~~~~
C ., l ",. J, cgun o se entende o ~ 6 o d ) 7- d

onsntUlçao Federal, ao proibir qual u. d" o' • • _' < o o .ar~. ~~ / a
qualificaç6es dos filhos entre os OU'úS o; a~r t ~c~ Immaçao entre os dIreitos e as
parentesco entre o adc"tado e ~ , c , °d a oSd' por certo assegura agora integral

c < os parentes os a t Af' 1 '
ocultar a verdade mas de prestO . ,.. o ante~. ma, nao se trata de

C
' . Iglar ao maXlmo uma fdiaça . oI

onstituiçao agasalhou N'ada d· c o ClVI que a própria
• • 1 < recomen a que na ce tOd- d '

discrepância entre o non1e dos ' d ' d r I ao e naSClmento hajapaIS a otlvo,,- e o os r' d·
embaraços e problema" para a int . _ d ~ ,a\os e sangue, gerando
que na adoção si I - e~Iaçao _o menor a nova família, Nem se alegue

. . mp es somente sena possrvel a averbacão do no d d
como paiS' a rIgor n . o • h' ' me os a otantes
(. . . ". :m esta Vln a preVista em lei alguma (RJTJSP 53, 167~") d
orma que, a se admltlr a averbação do nome d) . d ' ,. ~ -l, e

se deve agora fazê-lo em rdacão ao d( s paI~ a OtIVOS, também se pode e
d' . ' nome os paiS dos adotantes Ai' I
~stI,nç6esentre as formas de filiação natural e civil "f d. ". ma, as

direItos e qualificaç6es estão vedad " . . '1 para ms e leconheCImcnto de

1 d
' . as constltuclona mente send) I

tute a a intimidade o aees"o ao C'C1(eC'r t d d d' ( que, en1 nome c a
, c • ~ o eor o ato e a oça . d f 1

a quem tenha legítimo interes"-e sccnp. . , . o so po e ser aeu tado

1
~,' Ie a cnteno da autoridad . d' o, '

este vec ado às demais pessoa" (C'1 O" § "0) e JU luana, acesso
~ 1\ l art. -lJ, )..

g) Concubinato e adoção

Nessa correta linha liberal tem~"-e d d
nome do que adotou na form; snnples a mltl o coeXistam na mesma celtldao o
concubina do adotante (RJTJSP, 76: 184)', como paI, e o ~10me da mãe de sangue,

Ahas l a nova ConstituIção assevera quc,

8 Cf., a propósiw dos rCc.UI'O"!l) Cód- d \í
RINO, em Temas d; d~reit~ lâ~;~~~I;ore~, artig~~de ANA LUCIA )vlUTTi DE OLIVEIRA SANSEVE-

9. V. art. 4." do, Assemo Regimemai 00 o 70 de 4- ~ ~1~~~' p. 'I.,»)
I do Pre~ldente do TJSP. ,) L .J, do TJSl ,lleno; v. também PI'ovimento n,o 29, de 23-2-1984,

lO. \., a j~roPOSltO, artlgo de JURANDlR NORBERTO MARÇURA' ..1h., . - , em Temas de direito do menor, ci", p. 92,

11. Aqul',n::lO cst2mos a !lOS referir à adoçjo por avós c sim b· ~ ,
aootantes passam ou não a fiourar como ~ _,' d' dsa n; se, ddotsao um menor por terceiros, a~ c,ais dos

" "vos o a·oraoo. - ,

"para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 'em casamen~

to" (art. 226, § 3.°).

h) Direito de visita
Outrossim, admite-se o direito de visita pelos pais de sangue com re1açã6aó

menor adotado (RJTJSP, 75:43, 76:39; RT, 562:75).

i) Adoção por avós e tios"
Também é discutida, mas melhor nos parece a interpretaçâo que permite a

adoção pelos avós ou tios (V, RJTJSP, 11:96, 12:84, 28:98, 31:90, 36:30, RT, 418:3'9;

contra: RJTJSP, 9:226; v, também RT 558:222,STF),

j) Cônjuges separados e viúvos
O Código de ivfenores permite adoção plena por cônjuges separados e até por

viúvos (arts. 33 e 34).
Interessante é saber quem figurará como adotante nesses casos. Enfrentou a

questão o Procurador de Justiça Antônio Carlos 1\1arcato:
"A lei específica permite a adoção plena apenas e tão-só a casais (art. 32),

abrindo exceçâo aos viúvos e aos separados judicialmente, desde que a viuvez ou a
separação sejam supervenientes ao início do estágio de convivência, cuja
duração, nestes casos, é ampliada para três anos (arts, 33 e 34 - v. art. 31).

Note~se que o menor será adotado por ambos os pretendentes, sejam eles
casados ou estejam, à época do deferimento da adoça0, já separados judicialmente.

Surge, a esta altura, a seguinte indagação: se o menor for adotado por viúvo
que preencha os requisitos do art. 33, a adoçào produzirá efeitos apenas em relação
a ele (e ao menor, cvidentemente\ ou, ao reverso, tais efeitos retroagirão à data do
início do estágio de convivência, atribuindo ao adotado a qualidade de filho 

e sucessor - tam.bém do falecido?
Ademais, por qual razão a lei permitiria a adoção plena, por viúvos, apenas na

hipótese prevista no art. 33, ampliando, além disso) o prazo do estágio de convivên

cia de um para três anos?
Não nos pareceria despropositada a afirmação de que a lei cerca tal adoça0 de

tantas cautelas, em 'virtude do efeito retroativo da sentença que a defere, pois o
vínculo de parentesco civil - e sucessório - diria respeito também ao de de cujus,
que manifestara, eln vida, a vontade de adotar a criança, tanto que iniciara, con)

ela, o estágio de convivência,
E1Tl outras palavras, como a lei permite tal modalidade de adoção apenas a

casais, ainda que não mais estejam vivendo em sociedade conjugal, não é absurda l

nem risÍ'vel, a conclusão ora exposta, com relação à adoça0 feita por viúvol' (parecer

no RI 5,854"0, TJSP),
Parece~nos, entretanto

l
que essa liçao deve ser recebida com reservas. Tanto no

caso de a adoção plena ter sido requerida por ambos os cônjuges e, falecendo um
deles no curso do processo

l
venha só o outro a obter o deferimento do deferimento l

como no caso de já ter sido ela requerida por apenas um dos cônjuges, estando o
outro falecido, em ambas as siruaçôes não nos parece possível aceitar a eficácia ex
tunc da adoça0, retroativa ao tempo de vida do cônjuge premorto.

12 V. artigüs de JURANDIR NORBERTO }.tA.RÇURt\ e ROBERTO jOAO ELL\S, em Tema:;; de direito do

IUC~lOr, p. 110 e 163

 

 



Aceitando em parteasponderaç6es de Marcato, não seria despropósito admitir
que, na hipótese doarL3JdóCódigo de Menores, os feitos da adoção plena
permitam a inclLisão dónbme de ambos os ex-cônjuges como adotantes, ainda que
postumamente!; com relação a um deles (caso contrário, não teria sentido a
exigência de quêb eStágio de convivência se iniciasse em vida desse cônjuge); afinal,
em tese ralsoluçãó é possível, porque a adoção nada mais é do que uma ficção
jurídica dê filiaçao e paternidade. Contudo, como a sentença concessiva de adoção
plenateni. efeito constitutivo (Código de Menores, art. 35), este último só pode ser
exnünc'; Jamais se poderia admitir, por exemplo, ao filho adotado na forma do art.
33db Código de Menores, a qualidade de sucessor do cônjuge que morreu antes de
completada a adoção: a capacidade de suceder é a do tempo da abertura da sucessão
(CC, arts. 1.572 e 1.577) e, nessa época, ainda não havia filiação adotiva. Entender
diversamente seria violar o direito adquirido dos verdadeiros herdeiros, assim
considerados na época da abertura da sucessão. Nem se argumente que o reconhe
cimento da paternidade, ainda que póstumo, produziria efeitos ex tunc: aqui
teríamos carga de eficácia declaratória (quer no ato voluntário de reconhecimento,
quer na sentença de procedência da ação investigatória), enquanto na adoção a
eficácia é constitutiva.

Nem o § 6. o do art. 227 da ConstituiçãO Federal altera o raciocínio, ao vedar
distinção de direitos e qualificações entre os filhos ainda que adotivos. Na verdade,
a Constituição não assegura efeito retroativo ao ato de adoção.

Acreditamos, pois, que os efeitos constitutivos decorrentes da sentença conces
siva de adoção, também na hipótese da adoção prevista no art. 33 do Código de
Menorcs, só operam a panir da data do rrânsito em julgado da sentença.

1) Sucessão

Desde o Código de Menores ficara indiscutível que a adoção plena atribuía
direitos hereditários ao adotado, em igualdade com os demais filhos, legítimos ou
não (CM, arts. 29 e 37). Mas na adoção da lei civil e na adoção simples, o direito à
sucessão vinha sofrendo contestação antes da Constituição em vigor (CM, art. 27;
CC, arts. 377 e 1.605, § 2.°).

Com o advento da Lei n. o 6.515/77, ficará alterado o art. 2,0 da Lei n.o
883/49, passando ele a ser assim redigido: "Qualquer que seja a natureza da filiação,
o direito à herança será reconhecido em igualdade de condições".

A doutrina se dividirá: enquanto Marco Aurélio S. Viana ("Teoria e prática do
direito de família", Saraiva, 1983, p.18S), Maria Helena Diniz ("Curso de direito
civil brasileiro", Saraiva, 1985, v.S, p. 262) e Antônio Chaves ("Adoção", cit., n.o
101, p.267) sustentavam que o filho adotivo herdava em igualdade de condições com
os de sangue, outros doutrinadores entendiam que o filho adotivo não herdava, se
concorresse com legítimos supervenientes à adoção (Washington de Barros Montei
ro, "Curso de direito civil; direito de família", Saraiva, 1985, p. 269; Orlando
Gomes, "Direito de família", cit., Forense, 1984, p.346-7); outros ainda sustentavam
que o filho adotivo, concorrendo com legítimos supervenientes à adoção, receberia
metade da herança cabível a cada um destes (Sílvio Rodrigues, "Direito Civil",
Saraiva, 1985, v.6, p.341; Amoldo \Vald, "Curso de direito civil brasileiro; direito
de família", Revista dos Tribunais, 1985, p.169-70; Caio Mário da Silva Pereira,
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m) Morte dos adotantes
A respeito da situação decorrente da m.orte dos adotantes, é interessante
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d) O pátrio poder pode ser restabelecido por morre do adotante. (RT, ')29.21 ,

533:192; RJTJSP, 90:251)."
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Aceitando em parteasponderaçães de lvfarcato, não seria despropósito admitir
que, na hipótese doart.3JdOCódigo de lv1enores, os feitos da adoção plena
permitam a inclusão dOI1bme de ambos os ex~cónjuges como adotantes, ainda que
postumamente!l cóm relação a um deles (caso contrário, não teria sentido a
exigénciadequC?cstágio de convivência se iniciasse em vida desse cônjuge); afinal,
em tese tal solUção é possível, porque a adoção nada mais é do que uma ficção
jurídica de filiação e paternidade. Contudo, como a sentença concessiva de adoção
plena tem efeito constitutivo (Código de :Menores, 3rt. 35), este último só pode ser
eXIlünc;Jamais se poderia admitir, por exemplo, ao filho adotado na forma do art.
3Jdo Código de 1\1enores, a qualidade de sucessor do cônjuge que morreu antes de
completada a adoção: a capacidade de suceder é a do tempo da abertura da sucessão
(CC, arts. 1.572 e 1.577) e, nessa época, ainda não havia filiação adotiva. Entender
diversamente seria violar o direito adquirido dos verdadeiros herdeiros, assim
considerados na época da abertura da sucessão. Nem se argumente que o reconhe~

cinlento da paternidade, ainda que póstumo, produziria efeitos ex tunc: aqui
teríamos carga de eficácia declaratória (quer no ato voluntário de reconhecimento,
quer na sentença de procedência da ação investigatória), enquanto na adoção a
eficácia é constitutiva.

Nem o § 6. o do art. 227 da Constituição Federal altera o raciocínio, ao vedar
distinção de direitos e qualificações entre os filhos ainda que adotivos. Na verdade,
a Constituição não assegura efeito retroativo ao ato de adoção.

Acreditamos, pois, que os efeitos constitutivos decorrentes da sentença conces
siva de adoção, também na hipótese da adoção prevista no art. 33 do Código de
Menores, só operam a partir da data do trânsito em julgado da sentença.

I) Sucessão

Desde o Código de Menores fícara indiscutível que a adoção plena atribuía
direitos hereditários ao adotado, em igualdade com os demais filhos, legítimos ou
não (CM, arts, 29 e 37), 1\1as na adoção da lei civil e na adoção simples, o direito à
sucessão vinha sofrendo contestação antes da Constituição em vigor (CM, art. 27;
CC, arts. 377 c 1.605, § 2.°).

Com o advento da Lei n.o 6.515/77, ficará alterado o art. 2,0 da Lei n,o
883/49, passando ele a ser assim redigido: "Qualquer que seja a natureza da filiação,
o direito à herança será reconhecido em igualdade de condiç6es".

A doutrina se dividirá: enquanto Marco Aurélio S. Viana ("Teoria e prática do
direito de família", Saraiva, 1983, p.188), Maria Helena Diniz ("Curso de direito
civil brasileiro", Saraiva, 1985, v.5, p. 262) e Antônio Chaves ("Adoção", cit., n.o
101, p.267) sustentavam que o filho adotivo herdava em igualdade de condiçoes com
os de sangue, outros doutrinadores entendiam que o filho adotivo não herdava, se
concorresse com legítimos supervenientes à adoção (\Vashington de Barros lV10ntei~

ro, "Curso de direito civil; direito de família", Saraiva, 1985, p. 269; Orlando
Gomes, "Direito de família", cic, Forense, 1984, p,346-7); outros ainda sustentavam
que o filho adotivo, concorrendo com legítimos supervenientes à adoção, receberia
metade da herança cabível a cada um destes (Sílvio Rodrigues, "Direito Civil",
Saraiva, 1985, '1,'.6, p.341; Arnaldo \"X1ald, "Curso de direito civil brasileiro; direito
de família", Revista dos Tribunais, 1985, p.169~70; Caio Mário da Silva Pereira,

] 3. Sobre a 8docão DÓstum8, v. artigo JURANDIR NORBERTO lv1ARÇURA em Temas de direito do menor, p.
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ou termo nos autos com que o menor fosse adotado (cf. art. 96f"; c) de bom alvitre é
que os pretendentes à adoção procurem o Juizado de Menores de sua cidade, para
regularizar, em qualquer hipótese, a guarda do menor, que confere a condição de
dependente inclusive para fins previdenciários (art. 24) e já conta tempo para o
estágio da adoção.

".: "..".

Quanto aos menores nascidos em maternidades, quando a mãe ou os pais
declararem concordar com que sejam postos futuramente sob' tutela ou adoção;
devem os administradores dos hospitais ter a boa cautela de colher tal declaração
por escrito, presenciada por testemunhas idôneas que subscrevam'o--ato; o que
facilitará posterior regularização da situação do menor. Outrossim; podem e devem
os administradores dos hospitais (ou um preposto)li providenciar o registro de
nascimento do menor quando os pais não o fizerem, com isenção de. custas,
mediante declaração de que é pobre a parte interessada - o menor (Lei n. o
6.015173, arts. 30, 46, § 2. 0, e 52, n. o 4).

Também se devem orientar os interessados e tomar as providencias necessárias
para evitar o mau vezo de os casais, ainda que movidos por nobre intenção (a
chamada "adoção à brasileira"), registrarem filhos alheios como próprios, o que,
além de ser crime (cf. art. 242 do Código Penal, com a redação da Lei n.° 6.898/81),
é solução que pode trazer sérios problemas (e geralmente mais tarde traz), inclusive
com a nulidade do assento falsamente lavrado. Mormente hoje, quando a próp'ria
Constituição da República prestigia e iguala todas as formas de filiação, ii1.c1uindo a
filiação civil, não há por que deixar de efetuar corretamente a adoção.

Bem se vê, enfim, que a própria evolução do instituto ea tendência liberalizante
da jurisprudência, da doutrina e do próprio legislador são uma mostra de como se
deve interpretar a matéria: sempre num sentido mais flexível, para aprimorar a
adoção, que até aqui não tem sido mais amplamente usada, porque ainda poderia é

deveria ser mais simplificada. Nem se diga que as conquistas do filho adotado
reverteriam em prejuízo dos legítimos (na parte sucessória, p. ex;);. ou em equipara
ção cada vez maior entre adoção simples e plena (na figura dos avós adotivos e
ainda na sucessão, por exemplo). Igualmente, não podemos admitir posições simplis
tas como a do Código Civílde 1916, que no seu art. 358 (felizmente derrogado pelo
art. 226, § 6.° da Constituição Federal de 1988) fechou os olhos pani: a reaIldade,
vedando o reconhecimento dos filhos incestuosos e adulterinos, como se com isso
eles deixassem de existir ou de ser procriados, e protegida ficasse a família legítima!
Como se incestuosos e adulterinos fossem os filhos e não incestuosos e adúlteros os
seus pais!

A se prestigiar o formalismo em tal matéria, o que se continuará. a ver será
infelizmente o estiolamento do instituto da adoção, mantendo-se o atual estado de
coisas: muitas poucas adoções; muitos registros de nascimento a atribuir filiação
falsa; muitos menores abandonados; muitas guardas de fato; depessexiSqué não
querem, nem podem sujeitar-se às inúmeras exigências para obter a adoção, que faça
o menor, que já têm como filho, realmente amparado e integrado na sua família.

14..0 citad procedimento \'crifkatório .simplc~· após estágio de urri ~Úl~l: em c"<.ts6 'de nicnor ein
orf BDJur mhecido pelos pats, ou após estágio de rrt:~$ anos de guarda. ainda qúc de fato~' nas

" . deI hup://bdiur.llj.gov.br.. .." .,'" '., : c.-.: ::c.-.; :,c __
1:J. E oportuno onentarem-se os ::J:dm:mscradorcs dos hospitals nêsse sentlGo, paTâ croociH:larcm aSSIstentes SOC12tS, p.

C"X. I par r! eSSe imponante serviço.
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ou termo nos autos com que o menor fosse adorado (cf. art. 96f; c) de bom alvitre é
que os pretendentes à adoção procurem o Juizado de Menores de sua cidade, para
regularizar, em qualquer hipótese, a guarda do menor, que confere a condição de
dependente inclusive para fins previdenciários (art. 24) c já conta tempo para o
estágio da adoção.

Quanto aos menores nascidos em maternidades, quando a mãe ou os pais
declararem concordar com que sejam postos futuramente sob tutela ou adoção~

devem os administradores dos hospitais ter a boa cautela de colher tal declaração
por escrito, presenciada por testemunhas idôneas que subscrevamo ato; o que
facilitará posterior regularização da situaçao do menor. Outrossim; podem e de"vem
os administradores dos hospitais (ou um preposto)JO providenciar o registro de
nascimento do menor quando os pais nao o fizerem, com isenção de custas,
mediante declaração de que é pobre a parte interessada - o menor (Lei n. o
6.015/73, arts. 30, 46, § 2.°, e 52, n.O 4).

Também se devem orientar os interessados e tomar as providéncias necessárias
para evitar o mau vezo de os casais, ainda que movidos por nobre intençao (a
chamada "adoça0 à brasileira"), registrarem filhos alheios como próprios, o que,
além de ser crime (cf art. 242 do Código Penal, com a redaçao da Lei n.o 6.898/81),
é soluça0 que pode trazer sérios problemas (e geralmente mais tarde traz), inclusive
com a nuHdade do assento falsamente lavrado. 110rmente hoje, quando a própria
Constituição da República prestigia e iguala todas as formas de filiaçao, incluindo a
filiaçao civil, nao há por que deixar de efetuar corretamente a adoça0,

Bem se vê, enfilTl., que a própria evolução do instituto ea tendência liberalizante
da jurisprudência, da doutrina e do próprio legislador são uma mostra de como se
deve interpretar a matéria: sempre num sentido mais flexível, para aprimorar a
adoção, que até aqui não tem sido mais amplamente usada, porque ainda poderia e
deveria ser mais simplificada. Nem se diga que as conquistas do filho adotado
reverteriam em prejuÍZo dos legítimos (na parte sucessória, p. ex;); ou em equipara~

ção cada vez maior entre adoção simples e plena (na figura dos avós adotivos e
ainda na sucessão, por exemplo). Igualmente, não podemos admitir posições simplis~

tas como a do Código Civildc 1916, que no seu art. 358 (felizmente derrogado pelo
art. 226, § 6.° da Constituição Federal de 1988) fechou os olhos para a realidade,
vedando o reconhecimenco dos filhos incestuosos e adulterinos, como se com isso
eles deixassem de existir ou de ser procriados, e protegida ficasse a família legítima!
Como se incestuosos c adulterinos fossem os filhos e não incestuosos e adúlteros os
seus pais!

A se prestigiar o formalismo em tal matéria, o que se continuará. a ver será
infelizmente o estiolamento do instituto da adoça0, mantendo-se o atual estado de
coisas: muitas poucas adoções; muitos registros de nascimento a atribuir filiação
falsa; muítos menores abandonados; muitas guardas de fato; de pessoas que não
querem, nem podem sujeitar-se às inúmeras exigências para obter a adoção, que faça
o menor, que já têm como filho, realmente amparado e integrado na sua família.

14..0 citado ano 96 ainda admite o procedimento \'crif!catóTio simplc5 após estiígio de um ano, em (<Iso ele nicnor
orfandade tota', ou não reconhec"ido pelos pais, ou após estágio de trh anos de guarda. ainda quc de fato. nas
dernaiO' hipótesQs.

15. É opornlllo orientarcm-se os administradores dos hospitais nC5SQ scntido, pam crede!ldaremassiúcil(ts
ex., para esse lmpOrtante serVIço.

 

 




