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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a insubsistência da Adoção Plena no Direito de Família brasileiro 

em face dos princípios da multiparentalidade e do melhor interesse da criança. Serão analisados 

autores como Maria Goreth Macedo Valadares, Maria Berenice Dias, Marta Cauduro Oppermann, 

Maria Stella Villela Souto Lopes Rodrigues e Antônio Chaves, importantes consolidadores da 

doutrina familiar brasileira, que contribuíram para a fundamentação deste trabalho, bem como para a 

construção da análise crítica sobre a qual este se baseia. O estudo pauta-se na análise integrada da 

Constituição Federal de 1988, da Lei Federal n° 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e da não mais vigente Lei Federal n° 6.697 de 1979 (Código de Menores) em 

contraponto com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Recurso 

Extraordinário, com repercussão geral, de n° 898060/SC acerca da possibilidade de coexistência de 

vínculos de paternidade socioafetivo e biológico, que consagrou o princípio da multiparentalidade no 

Direito brasileiro. Ademais, é realizada uma comparação entre o modelo de adoção brasileiro e as 

modalidades de adoção previstas na legislação argentina (adoção plena, adoção simples e adoção de 

integração), de forma a embasar a crítica proposta. Nesse sentido, confrontam-se as seguintes 

hipóteses: a verificação da incompatibilidade entre a Adoção Plena e a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, os princípios basilares da multiparentalidade e do melhor interesse da 

criança e a jurisprudência atual no âmbito do Direito de Família. Dessa forma, conclui-se pela 

insubsistência da adoção plena no Direito Brasileiro, propondo-se um novo modelo de adoção 

pautado na inclusão do adotado, reconhecendo que sua “condição de adotado” não interfere na sua 

condição de filho. 

 

Palavras-chave: Adoção. Adoção Plena. Multiparentalidade. Constituição Federal. Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  
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1 INTRODUÇÃO 

   

O instituto da adoção estava associado, no Direito Romano, principalmente, à 

preservação do culto doméstico, visto que se considerava inadmissível uma pessoa sui iuris morrer 

sem deixar descendentes (RODRIGUES, 1994, p. 7). Esse instituto, porém, sofreu uma evolução ao 

longo dos anos adquirindo uma motivação diferente. A adoção, do latim adoptio, significa “tomar 

alguém como filho” (DICIO, 2009). 

Predominou na modernidade a ideia de “tomar alguém como filho” associada a uma 

carga afetiva. Diferente do período Antigo, em que a adoção possuía um aspecto econômico/ 

financeiro, agora esse instituto relaciona-se ao afeto e amor, valores estes que devem reger as relações 

humanas, razão pela qual a adoção se relaciona a um ato de escolha. Somente no mês de setembro de 

2019, cerca de quatro mil novecentos e sessenta e sete (4.967) crianças e adolescentes esperam para 

serem adotados, sendo que mais de 76% destes possuem mais de cinco anos de idade, conforme 

relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2019).  

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 227, dispõe que o direito à 

convivência familiar é absoluta prioridade, mas esse direito não se limita à garantia da adoção, indo 

além, no sentido de que esta deve promover condições para uma vida digna à criança e ao adolescente 

(BRASIL, 1988). Atualmente, adota-se, no âmbito da legislação de família brasileira, a modalidade 

de adoção plena, pela qual criança ou adolescente tem os laços com a família biológica totalmente 

rompidos, por meio do cancelamento do registro original do adotado. Porém, esse modelo tem se 

mostrado incongruente com princípios que são basilares no Direito de Família: a multiparentalidade e 

o melhor interesse da criança. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), do qual o Brasil é 

signatário desde 1992, em seu artigo 24, item 2, assegura o registro imediato a toda criança após o seu 

nascimento e o direito a um nome (ONU, 1992). Ademais, a Constituição da República, em seu artigo 

227, §5º, assegura a assistência pelo Poder Público na adoção, na busca pelo melhor interesse da 

criança. Dessa forma, conclui-se que o registro é um direito fundamental na medida em que 

concretiza a identidade individual (BRASIL, 1988).  

Em se tratando do registro de nascimento do adotado, portanto, simultaneamente à 

adoção, há a exclusão da filiação original, o que influi diretamente na identificação pessoal da criança 

ou do adolescente. A inefetividade do modelo de adoção plena se evidencia na formação de uma 

cultura do esquecimento, e não da aceitação. Essa proposta, ao invés de demonstrar que filhos 
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adotivos e biológicos possuem os mesmos direitos, gera um estigma de que o filho adotivo para se 

“igualar” ao biológico deve “apagar ou esquecer” seu passado. 

A modificação do registro a partir da adoção, com a substituição pelo nome dos pais 

adotantes, se trata de um direito, mas que consolida uma limitação, como disposto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), em seu artigo 41, visto que desliga o vínculo até então 

existente entre o adotado e seus pais biológicos e parentes. Ademais, a adoção no direito brasileiro 

possui efeitos ex tunc em termos práticos, o que é medida incompatível com a complexidade das 

relações familiares e vai de encontro à multiparentalidade, consolidada em entendimento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF).   

Ademais, a jurisprudência tem caminhado no sentido de permitir a adoção multiparental, 

cabendo o questionamento se a adoção plena seria mesmo o melhor instituto considerando a realidade 

em que a sociedade brasileira se encontra, pensando sempre que o que deve ser ponderado é o melhor 

interesse dos adotados. O Direito nunca deve se pautar em uma postura supressiva. É por essa razão 

que se faz necessário evidenciar como a adoção plena tem retirado direitos ao invés de garanti-los. 

Cabendo ressaltar que a grande maioria da doutrina acerca dessa temática vem se mostrando omissa. 

À vista disso, percorrendo o desenvolvimento da temática a partir do Código Civil de 

2002 até o ano de 2019, o presente trabalho objetiva analisar, sob a ótica dos princípios da 

multiparentalidade e do melhor interesse da criança, se a Adoção Plena ainda subsistiria em face da 

realidade vivenciada no atual Direito de Família brasileiro. Para tanto, possui abordagem qualitativa, 

utilizando os métodos dedutivo, pelo qual a conclusão sobre a insubsistência da adoção plena decorre 

de premissas lógicas, a serem analisadas, como a multiparentalidade; e o hipotético-dedutivo, já que 

se inicia através dessa “lacuna” que é a insubsistência do atual modelo de adoção.  

Do ponto de vista metodológico a pesquisa é explicativa, pois identifica os fatores que 

contribuem para a atual insubsistência do modelo de adoção plena, quais sejam a incompatibilidade 

com os princípios do melhor interesse da criança e da multiparentalidade, bem como a evolução nos 

conceitos e relações de família. Outrossim, trata-se de pesquisa descritiva, na medida em que 

descreve características relacionadas ao sistema de adoção brasileiro, como também analisa a 

jurisprudência que vem entendendo pela possibilidade de adoção multiparental. 

Por conseguinte, o presente trabalho, além da introdução, está dividido em mais cinco 

capítulos. O segundo capítulo busca problematizar os princípios do Direito de Família, a Constituição 

Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a multiparentalidade. Posteriormente, realiza-se a 

conceituação do instituto da adoção e seu desenvolvimento no Brasil, apresentando uma análise 

comparativa entre adoção simples e adoção plena, a esta última dedica-se mais um tópico como 
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modelo adotado, complementado com a comparação entre o modelo de adoção brasileiro e os 

modelos argentinos. Parte-se para uma análise da adoção simples como prevista no Código de 

Menores e na legislação argentina.  

Em seguida, há o estudo acerca da paternidade socioafetiva e do princípio da 

multiparentalidade, partindo para o exame da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário de número 898.060/SC, bem como os reflexos advindos do Provimento n° 63, CNJ. 

No quinto capítulo são apresentadas considerações sobre a manutenção do registro como proteção ao 

melhor interesse do menor e os reflexos jurídicos e patrimoniais da manutenção do registro na 

adoção. Isto posto, parte-se para a análise da insubsistência da adoção plena, através de todos os 

pontos já abordados, de forma a concluir o presente trabalho. 
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2 PRINCÍPIOS, CONSTITUIÇÃO, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 

MULTIPARENTALIDADE 

 

O presente capítulo aborda uma contextualização acerca do instituto da adoção na 

Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da igualdade, do melhor interesse da criança e do adolescente, da solidariedade, do 

afeto e da multiparentalidade, que regem as relações familiares e fundamentam o tema a que este 

trabalho se dedica.  

Os princípios, segundo Dworkin, são padrões que não são regras, na medida em que 

possuem uma dimensão de peso ou importância, portanto, “[...] não visam promover ou assegurar 

uma situação econômica, política ou social considerada desejável – isso é próprio da política – mas 

objetivariam alcançar a justiça, a equidade e a moralidade” (PEREIRA JUNIOR; OLIVEIRA NETO, 

2016, p. 116, grifo nosso). No Direito de Família, os princípios impõem deveres jurídicos para o 

ordenamento como um todo e se mostram imprescindíveis na busca pela garantia à criança e/ou ao 

adolescente do seu pleno desenvolvimento, da formação como indivíduo e da garantia da dignidade 

da pessoa humana.   

O instituto da adoção, modernamente, é associado ao “ato de escolher, dar seu nome a 

alguém” (CALIL, 2019, p. 93), envolvendo uma relação de doação, visto que os vínculos afetivos não 

são construídos de imediato, mas com base na confiança e no respeito recíprocos. A primeira menção 

acerca da adoção na Constituição Federal de 1988 se encontra no parágrafo quinto, do artigo 227, 

pelo qual “A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e 

condições de sua efetivação por parte de estrangeiros” (BRASIL, 1988).  

Apesar disso, a adoção já estava pautada no artigo 1º, inciso III, que postula como 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, tratando-se 

de princípio constituidor da ordem jurídica democrática. “Assim, todas as demais normas do 

ordenamento jurídico devem cumprir essas unidades primeiras, sendo a dignidade do ser humano o 

elemento de convergência do sistema” (MATOS, 2007, p. 149, grifo nosso). A constitucionalização 

da dignidade da pessoa humana foi fundamental para a personalização do Direito como um todo, na 

medida em que o indivíduo passa a ser o centro de proteção do ordenamento (DIAS, 2010, p. 63). 

Esse princípio se encontra elencado, ainda, no artigo 227, da Carta Magna como um dos 

deveres que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente, 

promovendo uma busca individualizada pela dignidade dos menores (BRASIL, 1988). Maria Goreth 

Macedo Valadares discorre, ainda, acerca da importância desse princípio para a multiparentalidade, 
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“considerando que o reconhecimento de vários pais com relação a um filho pode ser a solução que 

concretiza tal princípio” (2016, p. 29). Para Valadares, portanto, o reconhecimento da 

multiparentalidade concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A adoção se encontra prevista, de maneira implícita, no artigo 3º, inciso I, no qual a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária é estabelecida como objetivo fundamental do 

Estado Brasileiro (BRASIL, 1988). Esse artigo consagra o princípio da solidariedade que representa, 

principalmente nas relações familiares, “a responsabilidade para com o outro” (VALADARES, 2016, 

p. 49), que, como exposto, exige a atuação família-sociedade-Estado. Nesse sentido, “A solidariedade 

exerce papel de suma importância para a multiparentalidade, já que mais de um pai ou uma mãe pode 

ser responsável juridicamente por um único filho, ampliando a gama de proteção jurídica tanto dos 

filhos como dos pais” (VALADARES, 2016, p. 51).     

No artigo 6º, ipsis litteris, “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). Ademais, a adoção se consubstancia no próprio caput do artigo 226 que assegura à família 

especial proteção do Estado, sendo esta formada por cada um dos indivíduos que a compõe, pais e 

descendentes, mas com principal atenção à criança e ao adolescente como sujeitos de direitos, que se 

encontram em condição de vulnerabilidade na busca destes, fazendo-se necessária a intervenção 

estatal para garantir seu cumprimento (BRASIL, 1988).  

Nesse sentido, o princípio do afeto sintetiza os vínculos familiares, na medida em que 

através deste é formada a instituição família. Ademais, a afetividade embasa a multiparentalidade, 

que não existiria caso não fosse presente a formação de múltiplos vínculos de filiação. Conforme 

Thiago Montanari Marins, no seu artigo “O Princípio da Afetividade no Direito das Famílias”:  

 

[...] seriam os quatro fundamentos constitucionais essenciais do princípio da afetividade: a 

igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem (art. 227, §6º, CF), a adoção 

como escolha afetiva com igualdade de direitos (art. 227, §§5º e 6º, CF), a dignidade de 

família sendo constitucionalmente tutelada como comunidade formada por qualquer dos pais 

e seus descendentes, incluindo-se os adotivos (art. 226, §4º, CF), e o direito à convivência 

familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF). (MARINS, 

2009, p. 14). 

 

Tanto é que hoje não há consenso na doutrina e na jurisprudência acerca de qual 

prevaleceria: parentalidade biológica ou afetiva. “Para se atender ao princípio do melhor interesse da 

criança, devemos abandonar o preconceito e nos livrarmos de concepções morais e estigmatizantes” 

(PEREIRA, 2012, p. 161). Na esteira do princípio do melhor interesse da criança, o caput do artigo 
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227 impõe o dever:  

 

[...] da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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 (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

Através do artigo 227, caput, a Constituição da República introduziu a Doutrina da 

Proteção Integral, oriunda da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, no 

ordenamento brasileiro, que rompe com a concepção de que os menores só recebem a tutela do 

Estado quando em situação irregular (BRASIL, 1988). A responsabilidade de garantir um pleno 

desenvolvimento aos menores em formação pertence à família, à toda sociedade e ao Estado. 

“Recomenda que a infância deverá ser considerada prioridade imediata e absoluta, necessitando de 

consideração especial, devendo sua proteção sobrepor-se às medidas de ajustes econômicos, sendo 

universalmente salvaguardados os seus direitos fundamentais” (PEREIRA, 2008, p. 22).  

O Estado tem dever de atuar sempre que estejam em pauta direitos da criança e do 

adolescente, alicerçando-se não apenas no concretizado pela Constituição Cidadã, mas observando a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude - Regras de Beijing - Res. 40/33 de 29 de novembro de 1985, e a Convenção sobre o 

Direito da Criança (DÓI; FERREIRA, [20--]). 

Sob essa perspectiva, a Constituição estabelece não haver distinção entre filhos, havidos 

ou não da relação de casamento, ou por adoção. O princípio da igualdade pode ser analisado sob duas 

ópticas: igualdade conjugal, pela qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

inclusive nas relações familiares, conforme artigo 5°, inciso I, da Constituição da República de 1988; 

e igualdade na filiação, possuindo os filhos os mesmos direitos e qualificações, sejam ou não havidos 

da relação de casamento, ou por adoção, em acordo com o artigo 227, § 6º, da Carta Magna, que 

proíbe ainda o tratamento discriminatório entre filhos (BRASIL, 1988). Ou seja, garantido o status de 

filho, não há distinção entre biológico e afetivo, o tratamento deve ser o mesmo. 

O melhor interesse da criança e do adolescente, no entanto, deve ser aferido no caso 

concreto na medida em que varia conforme o ambiente em que o menor está inserido, seu núcleo 

familiar, suas influências culturais e educacionais, dentre outras. Outrossim, nos dizeres de Valadares, 

investir nas crianças e nos adolescentes é investir no futuro, “E assim, crianças e adolescentes 

ganham o status de sujeitos de direitos, detentores de direitos fundamentais” (VALADARES, 2016, 
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p. 48), mas considerando que os menores são indivíduos em formação, lhes são conferidos direitos 

especiais. “Ser ‘sujeito de direitos’ significa para a população infantojuvenil deixar de ser tratado 

como objeto passivo, passando a ser, como os adultos, titulares de direitos fundamentais” (PEREIRA, 

2008, p. 51).  

Diante desse dever estatal, se faz imprescindível o constante aprimoramento de leis e 

procedimentos de forma a garantir que os interesses dos menores sejam sempre priorizados. A 

concepção atual de adoção pauta-se no melhor interesse da criança e do adolescente, entendendo que, 

nos dizeres de Farias e Rosenvald (2016, p. 953), essa modalidade de colocação em família substituta 

objetiva “oportunizar a uma pessoa humana a inserção em um núcleo familiar, com a sua integração 

efetiva e plena, de modo a assegurar a sua dignidade”. A Lei Federal nº 8.069 de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) consubstancia a Doutrina da Proteção Integral em seu texto, conforme 

disposição do artigo 1º, e reitera no artigo 4º que: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990).  

 

O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) postula como direito 

fundamental à criança e ao adolescente a proteção à vida e à saúde, entretanto, avança no sentido de 

compreender que só será possível a efetivação desta garantia através de um nascimento e 

desenvolvimento sadio e harmonioso (BRASIL, 1990). Portanto, a garantia de condições dignas de 

existência ao menor somente se concretiza por meio de políticas sociais públicas que venham 

assegurar o cuidado e a atenção por parte do Estado e da sociedade, inclusive e principalmente, nos 

processos de adoção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente externou o direito à liberdade, paradigmático no 

que tange à garantia de um desenvolvimento pleno ao menor, que compreende a participação na vida 

familiar. Dessa forma, demonstrou uma preocupação do Estado, como instituição, em promover a 

formação da criança e do adolescente como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Na busca 

pela efetivação dessa participação é que existe a colocação em família substituta fazendo-se mediante 

a guarda, a tutela ou a adoção, instituto a que se dedica este trabalho. Em todos esses institutos e em 

se tratando de indivíduo maior de 12 anos, é necessário seu consentimento para tanto (BRASIL, 

1990). 

A adoção é medida excepcional e irrevogável, atribuindo a condição de filho ao adotado. 
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No entanto, é utilizada como ultima ratio quando esgotados os recursos de manutenção do menor em 

sua família natural ou extensa, visto que no direito brasileiro foi adotado o princípio da 

excepcionalidade da adoção. Mas, além disso, ordena o desligamento do vínculo entre adotado e seus 

pais biológicos e parentes. Outrossim, no parágrafo 3º, do artigo 39, do referido Estatuto, “Em caso 

de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, 

devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando” (BRASIL, 1990). É nesse sentido que cabe 

o questionamento acerca do modelo de adoção elegido no direito brasileiro.  

O modelo de Adoção Plena, priorizado no Direito de Família Brasileiro, “desliga” o 

adotado de qualquer vínculo com seus pais biológicos e parentes. Cabe questionar inclusive se o 

termo “desligar” seria adequado em face da complexidade das relações familiares, mas o importante é 

que reitera o efeito ex tunc que a adoção possui e que tem se mostrado incompatível com a realidade 

vivenciada, visto que confronta com os princípios da multiparentalidade e do melhor interesse da 

criança.  

Com o consentimento dos pais e do adotando, no caso de maior de 12 (doze) anos, há 

sentença judicial constituindo o vínculo de adoção, inscrevendo o nome dos adotantes como pais no 

registro civil de nascimento e cancelando o anterior, conforme o caput do artigo 47 e seus parágrafos. 

Entretanto, cumpre neste momento discorrer acerca da multiparentalidade, instituto reconhecido na 

decisão proferida em Recurso Extraordinário (RE) de número 898.060/SC, com repercussão geral 

reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal.  

A multiparentalidade “caracteriza-se pela possibilidade de a pessoa ter em seu registro de 

nascimento mais de um pai ou mais de uma mãe”, surgindo de forma a tutelar juridicamente uma 

realidade já existente nas relações familiares (BORGES; GARCIA, 2016, p.6). Até o acórdão de 

número 898.060/SC, existia uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro quanto à possibilidade de 

reconhecimento no registro civil da paternidade biológica e da socioafetiva, ou seja, o Direito se 

encontrava mais uma vez obsoleto diante da evolução das relações sociais e familiares.   

Isto posto, por meio da análise comparativa realizada acerca da adoção na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, concluindo pelo predomínio do melhor interesse 

da criança, o reconhecimento da multiparentalidade no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal também deve ser aplicado às relações adotivas. Logo, a adoção plena não subsistiria no 

Direito de Família Brasileiro. Sendo possível o registro do nome de mais de um pai e/ou mais de uma 

mãe, seria razoável, valendo-se da multiparentalidade, a possibilidade de manutenção do nome dos 

pais biológicos no registro de nascimento da criança ou do adolescente adotado.  

O que se propõe no presente trabalho é a substituição do modelo de adoção vigente, 



15 
 

 

considerando sua insubsistência, de forma a possibilitar a manutenção do nome dos pais naturais e 

avós biológicos no registro civil do adotando, com a inclusão do nome dos pais adotivos e respectivos 

avós, primando sempre pelo melhor interesse da criança.  Os fundamentos pelos quais se vale a 

presente proposta são os princípios da multiparentalidade e do melhor interesse da criança, bem como 

o direito fundamental que o indivíduo possui ao registro civil como elemento formador da sua 

identidade.  
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3  ANÁLISE COMPARATIVA DA ADOÇÃO: ORIGEM, CONCEITO E MODALIDADES 

 

3.1 Origem e desenvolvimento da Adoção no Brasil 

 

No âmbito do Direito Brasileiro, a adoção foi mencionada pela primeira vez nas 

Ordenações Filipinas. Nesse período, os magistrados utilizavam o Direito Romano para preencher as 

lacunas referentes a tal instituto, visto que não havia um procedimento positivado na legislação. 

Somente com o advento do Código Civil de 1916 a adoção foi positivada, sendo regulamentada como 

instituto destinado a “proporcionar a continuidade da família, dando aos casais estéreis os filhos que a 

natureza lhes negara [...] aos maiores de 50 anos, sem prole legítima ou legitimada” (GONÇALVES, 

2012, p.379).  

Dessa forma, apesar de positivada, a adoção possuía uma série de entraves jurídicos, nos 

dizeres de Maria Goreth Macedo Valadares (2016, p. 151), além do fato de que o adotante deveria ser 

pessoa maior de 50 anos que não tivesse filhos, exigia-se uma diferença de idade mínima de 18 anos 

entre o futuro pai e a criança a ser adotada. A adoção era um instituto a serviço dos interesses do 

adotante, visto que lhe proporcionava a continuação de uma família, dessa forma, “não havia até 

então qualquer preocupação com a criança enquanto sujeito de direitos” (CALIL, 2019, p. 95).  

No entanto, apesar de atender exclusivamente aos interesses do adotante, “a adoção era 

revogável e os vínculos com a família biológica eram mantidos. Não seria um indício de 

multiparentalidade, ainda que com os direitos restritos?”. No Código Civil de 1916, a adoção era 

aditiva, ou seja, o vínculo adotivo era formado entre adotante e adotado, sem exclusão do vínculo 

biológico; ao contrário da previsão atual em que a adoção é um instituto substitutivo (VALADARES, 

2016, p. 151).  

Em 1957, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 3.133, admitiu-se a adoção por 

pessoas maiores de 30 anos que tivessem ou não filhos, essa Lei foi um enorme avanço em termos de 

garantia aos menores, que puderam ser incluídos em uma família (GONÇALVES, 2012, p. 379). 

Somente com a Lei Federal nº 4.655 de 1965 houve equiparação de direitos entre filho adotivo e 

biológico, por meio da sentença de legitimação adotiva, exceto quanto à participação na herança 

(VALADARES, 2016, p. 152).  

A adoção plena foi instituída pela Lei Federal nº 6.697 de 1965 (Código de Menores), 

não mais vigente nos dias atuais, pelo qual o vínculo de filiação entre criança ou adolescente e pais 

naturais é totalmente rompido. Porém, o Código de Menores era aplicado apenas ao menor em 

situação irregular, considerado como tal o que preenchesse um dos requisitos do artigo 2º da referida 
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Lei (GONÇALVES, 2012, p. 380). O objetivo do então Código de Menores era “a proteção da 

infância e adolescência vítima da omissão e transgressão da família” (CALIL, 2019, p. 96).  

Apesar desse avanço, somente com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, 

§6°, o menor adotado adquiriu a condição de filho, sendo equiparado ao biológico, incluído, dessa 

forma, na sucessão hereditária (BRASIL, 1988). A doutrina da proteção integral foi implementada na 

Carta Constitucional, privilegiando o superior interesse da criança. Dessa forma, a adoção passa a ser 

encarada como um instituto a serviço dos interesses do menor adotado, o filho é sujeito ativo na 

relação familiar e seus interesses devem ser considerados, conforme se extrai:  

  

A doutrina atual da proteção integral e vedação de qualquer forma de discriminação na 

filiação rompeu a concepção tradicional e a ideologia do assistencialismo e da instituição da 

adoção, extinguindo sua natureza contratual e uma paternidade de segunda classe, que 

privilegiava o interesse e a vontade dos adultos na busca de uma criança para uma família. A 

adoção, agora, significa também, e talvez muito mais, a busca de uma família para uma 

criança, de forma excepcional, em razão da impossibilidade de manutenção na família natural 

ou extensa. (...) A adoção significa atualmente a busca de uma família para a criança e uma 

criança para uma família, é sempre uma via de mão dupla, em que os filhos e os pais se 

adotam. (...) O filho é também sujeito ativo na relação e não assujeitado, pois os pais também 

precisam do afeto do filho para legitimar a paternidade, pois só serão pais se o filho os 

legitimar. (MESSIAS, 2010. p 4 - 5). 

 

Atualmente, a adoção encontra-se regulamentada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), já que o próprio Código Civil de 2002 se desincumbe dessa função ao prever, em 

seu artigo 1.618, que “A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente” (BRASIL, 2002). O ECA foi 

paradigmático ao permitir que qualquer menor de 18 anos, encontrando-se ou não nas hipóteses 

previstas como de situação irregular, pudesse ser adotado (GONÇALVES, 2012, p. 380-381). 

Convém ressaltar que, apesar de todos esses avanços na legislação brasileira, na prática 

ainda existem óbices à concretização dessa almejada igualdade, visto que esta prevalece “(...) no que 

diz respeito aos filhos registrais. Os filhos afetivos sem o devido registro dos pais não têm recebido 

do Judiciário tratamento semelhante aos demais” (VALADARES, 2016, p. 152). A Lei Federal nº 

12.010 de 2009 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente trazendo um desestímulo prático à 

adoção, através da instituição da família extensa ou ampliada, visando manter a criança ou o 

adolescente com parentes próximos, colocando a adoção como ultima ratio.  

A partir da análise realizada quanto à origem da adoção e seu desenvolvimento, pode-se 

partir para o estudo da diferenciação entre adoção simples e plena, de forma a embasar a crítica a que 

este trabalho se destina. 
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3.2 Adoção Simples X Adoção Plena 

 

No Direito de Família brasileiro existiam dois modelos de adoção, sendo estes a adoção 

simples e a adoção plena. A adoção simples, nos dizeres de Chaves (1980, p. 539), “é o ato solene 

pelo qual, obedecidos os requisitos da Lei, alguém estabelece, com menor em situação irregular, um 

vínculo fictício de paternalidade e filiação legítimas, de efeitos limitados e sem total desligamento do 

adotando da sua família de sangue”. 

A Adoção Simples se encontrava prevista na Lei Federal nº 6.697 de 1979 (Código de 

Menores), revogada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, era cabível exclusivamente aos 

menores em situação irregular e, nos casos expressos em lei, a maiores de idade, com a exigência do 

estágio de convivência pelo prazo fixado pela autoridade judiciária.  

O Código de Menores (1979) dispunha, em seu artigo 28, que “A adoção simples 

dependerá de autorização judicial, devendo o interessado indicar, no requerimento, os apelidos de 

família que usará o adotado, os quais, se deferido o pedido, constarão do alvará e da escritura, para 

averbação no registro de nascimento do menor” (BRASIL, 1979). Ou seja, em se tratado de adoção 

simples, não há que se falar em cancelamento do registro anterior do menor, não há total 

desligamento com a família biológica. 

Porém, essa modalidade de adoção possuía duas imposições, quais sejam: o estágio de 

convivência, cujo prazo era fixado pela autoridade judiciária competente, devendo ser superior a 6 

(seis) meses e inferior a 1 (um) ano; e a autorização judicial, observados os artigos 107 e 109, da Lei 

6.697 de 1979 (CHAVES, 1980, p. 540-542).  

Anteriormente ao advento do Código Civil de 1916 a adoção simples era processo 

puramente administrativo, sendo desnecessária a presença da autoridade judicial, bem como 

evidentemente não havia preparação psicossocial e jurídica dos postulantes à adoção. 

Já a Adoção Plena, também regulada pelo Código de Menores nos artigos 29-37 e 107-

109, adotada atualmente pelo direito brasileiro, consiste na “outorga judicial, de efeitos constitutivos, 

e com condições de segredo, irrevogabilidade e desligamento da família de sangue” (CHAVES, 1980, 

p. 549).  

É importante ressaltar que, como abordado pelo doutrinador Antônio Chaves, na adoção 

plena não há que se falar em participação dos pais biológicos, extingue-se o vínculo de parentesco 

com estes, produzindo os mesmos efeitos que a legitimação de filhos próprios dos cônjuges, trata-se 

de um “estado permanente, perpétuo e imutável”. 
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Há previsão desse instituto no já revogado Código de Menores, pelo qual, em seu artigo 

29, “A adoção plena atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais 

e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais” (BRASIL, 1979). E adota-se a Adoção Plena, 

conforme disposto no artigo 47, caput e parágrafos, da Lei Federal n° 8.069 de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente):  

 

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. § 4
o
  Nenhuma observação sobre a 

origem do ato poderá constar nas certidões do registro. (BRASIL, 1990, grifo nosso). 

 

Além da adoção se constituir por sentença, é medida excepcional e irrevogável. Como 

exposto, a inscrição do novo vínculo no registro civil cancela o registro original do adotado, ipsis 

litteris, com a adoção, é como se o vínculo com os pais biológicos nunca houvesse existido. Nesse 

sentido, ainda no posicionamento de Chaves (1980, p. 550) “desaparece a participação dos pais ou 

responsáveis pelo menor, em manifesta impossibilidade de prover à subsistência, saúde e instrução 

obrigatória do mesmo”. Posicionamento este conflitante, posto que apresenta a noção de que os pais 

colocam o filho em adoção exclusivamente como solução diante da impossibilidade de sustento do 

menor. 

 

3.3 Modelo de adoção brasileiro 

 

Neste tópico, é importante abordar com minúcias o modelo de Adoção Plena na 

legislação e jurisprudência brasileiras. Apesar de já regulamentada no Código de Menores, a adoção 

plena foi positivada no Estatuto da Criança e do Adolescente como uma espécie de colocação em 

família substituta. Forma-se um cadastro de inscritos na comarca, nos estados e de âmbito nacional. 

Anteriormente, os postulantes à adoção passam por um período de preparação psicossocial e jurídica 

realizado por equipe especializada a serviço da Justiça da Infância e da Juventude (art. 28, §5º, ECA), 

incluindo o contato com crianças e adolescentes em condições de serem adotados (CARVALHO, 

2010, p. 18-19). 

A jurisprudência admite que, uma vez preenchidas as condições legais exigidas pelos 

postulantes, deve ser deferida a adoção, conforme se observa em decisão proferida pelo Juízo da 2° 

Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba: 
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APELAÇÃO CÍVEL. ECA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. ESTUDO SOCIAL 

FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES 

DE QUALQUER NATUREZA. 

Tratando-se de grupo familiar bem estruturado e preparado para a adoção, e preenchidas as 

demais condições legais para tanto, mister o deferimento da habilitação. Recurso provido. 

(CURITIBA, AC 805.061-9/PR, 2012). 

 

Os artigos 197-A a 197-E, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescidos pela Lei 

Federal nº 12.010/2009, preveem o procedimento de habilitação dos pretendentes à adoção. Apesar de 

ser necessária a inscrição no cadastro, a prioridade dos inscritos não é absoluta, conforme dispõe o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Tese n° 01, da Edição n° 27 de Jurisprudência em Teses “A 

observância do cadastro de adotantes não é absoluta, podendo ser excepcionada em prol do princípio 

do melhor interesse da criança” (BRASIL, 2014).  

Isso porque poderá ser deferida a adoção ao parente que mantenha vínculos de afinidade 

e afetividade com o adotando ou por quem detenha a guarda ou tutela de criança maior de três anos e 

o período de convivência comprove a existência de laços de afinidade e afetividade, ainda que não 

tenha cadastro prévio (art. 50, §13, ECA) (BRASIL, 1990). Ademais, permite-se o deferimento de 

adoção, sem prévia inscrição, tratando-se de pedido de guardião ou tutor do menor (BRASIL, 1990). 

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 344), baseando-se na previsão do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta como requisitos para a adoção: a) idade mínima de 

18 (dezoito) anos para o adotante; b) diferença de 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotado; c) 

consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar; d) concordância do 

adotando se contar com mais de 12 (doze) anos; e) processo judicial; f) efetivo benefício para o 

adotando.  

No tocante ao vínculo de adoção, nos termos do artigo 47, da Lei Federal nº 8.069/1990, 

este se constitui por meio de sentença judicial, ainda que o adotado seja maior, a ser inscrita no 

registro civil constando nome dos pais adotantes e seus ascendentes (BRASIL, 1990). Através dessa 

inscrição, o registro original é cancelado e, ainda, nos dizeres de Carvalho, 

 

A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais biológicos, posto que a 

adoção desliga o adotando da família consanguínea e o insere na família dos adotantes, que 

passarão a figurar como pais e os pais destes como avós. É conferido ao adotado o nome da 

família dos adotantes, podendo-se, até mesmo, modificar o prenome (art. 47, §§1º, 5º e 6º, 

ECA), devendo, neste caso, ser ouvido o menor, sendo necessário seu consentimento se 

contar com mais de doze anos (CARVALHO, 2010, p. 29-30). 

 

O que se infere do exposto é que a adoção é medida irrevogável, não havendo que se 

falar em arrependimento posterior dos pais biológicos, adotivos e do adotado, inclusive porque, com a 
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morte dos adotantes, o vínculo biológico não é restabelecido. Cria-se um novo laço de afetividade, 

que cancela o vínculo sanguíneo, nos termos da lei (art. 39, §1º, ECA) (BRASIL, 1990).   

 

3.4 Breve comparação entre o modelo de adoção brasileiro e o argentino 

 

Diante do exposto, apresentado o modelo de adoção adotado pelo Direito Brasileiro, 

parte-se para a análise do modelo adotado pela Argentina, país vizinho ao Brasil, para fins de 

comparação, vez que nesse país foram mantidas três formas de adoção na legislação, adoção plena, 

adoção simples e adoção de integração, conforme art. 619, Código Civil y Comercial de La Nación 

(ARGENTINA, 2014). Através dessa exposição, objetiva-se entender o porquê da manutenção de três 

institutos pelo legislador. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 595, do Código Civil y Comercial de La 

Nación estabelece princípios a regerem o instituto da adoção, sendo: o superior interesse do menor; o 

respeito ao direito à identidade; o esgotamento das possibilidades de permanência do menor em sua 

família de origem; a preservação dos vínculos fraternos, priorizando a adoção de irmãos pela mesma 

família; o direito de conhecer as origens; o direito da criança ou do adolescente de ser ouvido e que 

sua opinião seja considerada, sendo obrigatório o seu consentimento a partir dos dez anos 

(ARGENTINA, 2014).  

Um dos grandes marcos do Código Civil y Comercial de La Nación Argentina está 

disciplinado no artigo 596, que confere ao adotado o direito de conhecer sua origem, desde que 

possua idade e grau de maturidade suficiente, o que inclui a maior quantidade de dados possíveis a 

respeito da identidade do menor e de sua família de origem. Em sendo menor de idade – na Lei 

argentina, a maioridade é aos dezoito anos – esse processo de conhecimento é realizado com 

intervenção de uma equipe técnica adequada do juízo (ARGENTINA, 2014). 

Além disso, de forma a garantir efetivamente esse direito, a Lei impõe o dever dos 

adotantes de se comprometerem a informar à criança ou ao adolescente sua origem e do Estado de 

facilitar o acesso a essa informação. Ou seja, o Direito de Família argentino preocupou-se na 

formação do vínculo de adoção, garantindo a integração do adotado em uma família, mas sem omitir 

desse sua condição, de forma a construir uma cultura de aceitação na adoção, ao contrário do 

proposto no Direito brasileiro.  

O artigo 623, do referido Código, estabelece, ainda, que o prenome do adotado deve ser 

sempre respeitado, autorizando que, em casos excepcionais e justificados, o juiz autorize a 
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modificação desse, a requerimento, de forma a garantir que a criança ou o adolescente se sinta 

identificado por seu prenome (ARGENTINA, 2014).   

No Direito Argentino, a adoção plena (art. 624 e seguintes, Código Civil y Comercial de 

La Nación) coloca a criança ou o adolescente adotado como pertencente à família adotante, com 

todos os direitos e obrigações inerentes aos filhos biológicos, substitui-se a filiação biológica e é 

extinto o parentesco e efeitos jurídicos do vínculo de nascimento (ARGENTINA, 2014).  

Conforme Costa (2001, p. 214) “Não existe na lei disposição alguma referente aos 

direitos hereditários na adoção plena. E é natural que assim seja, pois o adotado plenamente adquire a 

respeito do adotante e de sua família os mesmos direitos e deveres que o filho legítimo” (apud SILVA 

FILHO, 2009, p. 61, tradução nossa)1, trata-se, pois de decisão irrevogável (SILVA FILHO, 2009, p. 

60-61). Além disso, essa modalidade possui algumas restrições quanto ao cabimento:  

 

ARTIGO 625 – Diretrizes para se outorgar a adoção plena. A adoção plena se deve outorgar, 

preferentemente, quando se tratem de crianças ou adolescentes órfãos de pai e mãe que não 

tenham filiação estabelecida.  Também pode ser outorgada nos seguintes casos: a) quando a 

criança ou o adolescente for declarado adotável; b) quando sejam filhos de pais privados da 

responsabilidade parental; c) quando os progenitores hajam manifestado perante o juiz sua 

decisão livre e informada de dar seu filho em adoção. (ARGENTINA, 2014, tradução nossa)
2
  

 

Ademais, na adoção plena, o Código Civil y Comercial de La Nación de 2014 trouxe, no 

artigo 626, um enorme avanço a respeito do sobrenome do menor ao permitir nas alíneas “c” e “d” 

que seja considerado o superior interesse da criança ou do adolescente na inserção do sobrenome, 

podendo manter inclusive o sobrenome de origem: 

 

ARTIGO 626.- Sobrenome. O sobrenome do filho por adoção plena rege-se pelas seguintes 

regras: a) se se trata de uma adoção unipessoal, o filho adotivo leva o sobrenome do adotante; 

se o adotante tem duplo sobrenome, pode solicitar que este seja mantido; b) se se trata de 

uma adoção conjunta, aplicam-se as regras gerais relativas ao sobrenome dos filhos 

matrimoniais; c) excepcionalmente, e fundado no direito a identidade do adotado, a pedido da 

parte interessada, pode-se solicitar a agregação ou anteposição do sobrenome de origem ao 

sobrenome do adotante ou ao de um deles se a adoção é conjunta; d) em todos os casos, se o 

adotado conta com a idade e grau de maturidade suficiente, o juiz deve valorar especialmente 

sua opinião. (ARGENTINA, 2014, tradução nossa).
3
 

                                                             
1
 “No existe em la ley disposición alguna referente a los derechos hereditários en la adopción plena. Y es natural que asi 

sea, pues el adoptado plenamente adquiera respecto del adoptante y su familia los mismos derechos y deberes que el hijo 

legítimo”. 
2
 ARTICULO 625.- Pautas para el otorgamiento de la adopción plena. La adopción plena se debe otorgar, preferentemente, 

cuando se trate de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida. También 

puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos: a) cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en 

situación de adoptabilidad; b) cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental; c) cuando los 

progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción.  
3 ARTICULO 626.- Apellido. El apellido del hijo por adopción plena se rige por las siguientes reglas: a) si se trata de una 

adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar 

que éste sea mantenido; b) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de los 



23 
 

 

 

No tocante à adoção simples (art. 627 e seguintes, Código Civil y Comercial de La 

Nación), confere-se “ao adotado a posição de filho legítimo, mas não cria vínculo de parentesco” 

(SILVA FILHO, 2009, p. 61), os vínculos entre família biológica e adotado não são extintos, 

mantém-se os direitos e deveres decorrentes desse vínculo, “A adoção simples confere o estado de 

filho ao adotado, mas não cria vínculos jurídicos com os parentes nem com o cônjuge do adotante, 

exceto quanto ao disposto neste Código” (ARGENTINA, 2014, tradução nossa) 4. 

Ao adotado é imposto o sobrenome do adotante, mas ao completar seus 18 anos 

(maioridade civil na Argentina) pode solicitar que se mantenha o seu sobrenome de origem, nos 

termos do art. 627, alínea “d”, do Código Civil y Comercial de La Nación (2014). Nessa modalidade 

de adoção, são garantidos os direitos sucessórios à criança ou ao adolescente quanto à ambas famílias, 

herdando, dessa forma, dos seus pais biológicos e adotivos: “ARTIGO 2430.- Caso de adoção. O 

adotado e seus descendentes têm os mesmos direitos hereditários que o filho e seus descendentes por 

natureza e mediante técnicas de reprodução humana assistida. (ARGENTINA, 2014, tradução 

nossa).5  

A adoção simples é, ao contrário da plena, revogável nas hipóteses de “indignidade do 

adotante ou do adotado, [...] por pedido fundamentado do adotado ou por acordo entre as partes, 

desde que o adotado tenha atingido a maioridade” (ALVES, 2011, p. 88). Admite-se, ainda, ao 

adotado o posterior reconhecimento da filiação de seus progenitores, através da ação de filiação, com 

base no art. 628, do Código Civil y Comercial de La Nación Argentina (ARGENTINA, 2014).  

Há previsão da adoção de integração nos arts. 630 e seguintes, do Código Civil y 

Comercial de La Nación, sendo aplicável nas hipóteses em que se adota filho de cônjuge ou 

companheiro (ARGENTINA, 2014). Essa modalidade de adoção pode ser revogada nas mesmas 

hipóteses previstas para a adoção simples, conforme art. 633, do Código Civil y Comercial de La 

Nación, e pode ser outorgada com caráter de adoção simples ou plena, a depender: 

                                                                                                                                                                                                     
hijos matrimoniales; c) excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte 

interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante o al de uno de ellos si la 

adopción es conjunta; d) en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez debe 

valorar especialmente su opinión. 
4
 La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el 

cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código. 
5 Art.333.- O adotante herda ab-intestado do adotado e é herdeiro necessário nas mesmas condições que os pais biológicos, 

mas nem o adotante herda os bens que o adotado havia recebido a título gratuito de sua família biológica nem esta herda os 

bens que o adotado havia recebido a título gratuito de sua família de adoção. Nos demais bens os adotantes excluem os pais 

biológicos.  Art. 334.- O adotado e seus descendentes herdam por representação dos ascendentes dos adotantes, mas não 

são herdeiros necessários. Os descendentes do adotado herdam por representação do adotante e são herdeiros necessários. 

(tradução nossa). 



24 
 

 

 

ARTIGO 631.- Efeitos entre o adotado e o adotante. A adoção de integração produz os 

seguintes efeitos entre o adotado e o adotante: a) se o adotado tem um só vínculo filial de 

origem, se insere na família do adotante, com os efeitos da adoção plena; as regras relativas a 

titularidade e exercício da responsabilidade parental se aplicam às relações entre o progenitor 

de origem, o adotante e o adotado; b) se o adotado tem dois vínculos filiais de origem se 

aplica o disposto no artigo 621. (ARGENTINA, 2014, tradução nossa).
6
  

 

Em possuindo o adotado dois vínculos filiais, na hipótese de adoção de integração, 

aplica-se o artigo 621, do Código Civil y Comercial de La Nación, pelo qual o juiz, analisando o caso 

concreto, outorgará a adoção simples ou plena, atendendo ao superior interesse da criança ou do 

adolescente (ARGENTINA, 2014).  

No Direito Argentino, portanto, admitem-se três modalidades de adoção, cabendo ao juiz 

decidir a que for mais conveniente à criança ou ao adolescente, pautando-se sempre no superior 

interesse do menor, “devendo o tribunal avaliar se a medida é adequada levando-se em conta os 

meios de subsistência e as qualidades morais e pessoais dos adotantes” (ALVES, 2011, p. 87).  

O Código Civil y Comercial Argentino de 2014 representou um enorme avanço em 

termos de Direito de Família ao deferir ao juiz a possibilidade de, no caso concreto, manter o vínculo 

com a família de origem na adoção plena ou criar vínculo com a família adotante na adoção simples, 

conforme artigo 621:  

 

Quando seja mais conveniente para a criança ou adolescente, a pedido da parte e por motivos 

fundados, o juiz pode manter subsistente o vínculo jurídico com um ou vários parentes da 

família de origem na adoção plena, e criar vínculo jurídico com um ou vários parentes da 

família do adotante na adoção simples. Neste caso, não se modifica o regime legal da 

sucessão, nem da responsabilidade parental, nem dos impedimentos matrimoniais regulados 

neste Código para cada tipo de adoção. (ARGENTINA, 2014, tradução nossa).
7
 

 

A jurisprudência argentina tem ido além, caminhando no entendimento de que, valendo-

se do melhor interesse do adotado, o magistrado poderá manter os vínculos de parentesco entre a 

criança ou adolescente e sua família de origem, tratando-se de adoção plena, ou criar vínculo com os 

parentes da família adotante na adoção simples, conforme se extrai desse acórdão da Suprema Corte 

de Justiça Argentina: 

 

                                                             
6
ARTICULO 2430.- Caso de adopción. El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el 

hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida. 
7
Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede 

mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y crear 

vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple. En este caso, no se modifica 

el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos matrimoniales regulados en este 

Código para cada tipo de adopción. 
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Já a Lei 24.779 contemplava um duplo regime de adoção: a adoção plena e a adoção simples, 

cuja principal característica distintiva era o término ou não do parentesco biológico entre o 

adotado e sua família de origem (arts. 323 e 331, Código Civil). A procedência de uma ou de 

outra categoria dependia das circunstâncias de fato de cada caso, possuindo a autoridade 

judiciária faculdades - inclusive – para dispor um tipo de adoção diferente daquele solicitado 

pelos peticionários, quando isso seja mais benéfico para o interesse superior do adotado 

(conf. Art. 321, inc. "I", 330 e seguintes., Código Civil). Hoje, na mesma direção, a 

conveniência dos interesses do adotado permite igualmente que o magistrado possa manter o 

vínculo familiar com um ou vários parentes de sua família de origem na adoção plena, ou 

criar um vínculo jurídico com um ou vários parentes da família do adotante na adoção 

simples (conf. art. 621, Cod. Civ. e Com.). (ARGENTINA, AC 2078, 2018, tradução nossa).
8
  

 

Portanto, observa-se que no Direito Argentino, ao contrário do Brasileiro, o legislador 

optou pela manutenção de três modalidades de adoção visando englobar o maior número de 

conjunturas, ponderando a superioridade do interesse da criança. Essa prevalência do interesse do 

menor se evidencia na jurisprudência argentina através do aperfeiçoamento de decisões que 

permitem, inclusive, a transigência desses institutos para garantir que não haja óbice ao 

desenvolvimento pleno do adotado. 

A proposta legislativa argentina, atualizada recentemente com o Código Civil y 

Comercial de La Nación de 2014, representa um dos maiores marcos em termos de Direito de Família 

no mundo. A manutenção de três modalidades de adoção representa uma preocupação legislativa com 

que os interesses do menor sejam plenamente atendidos. De forma que a lei possa abarcar o maior 

número de casos concretos possíveis e, quando não o fizer, haja uma margem para o juiz atuar 

verificando o que melhor favoreça os interesses do menor. 

Além disso, assegurar ao adotado o direito a conhecer sua origem biológica, favorecendo 

uma cultura de aceitação no processo adotivo, ressalta uma postura legislativa intervencionista e 

garantista, na busca do melhor interesse da criança. O Código Civil y Comercial de La Nación 

Argentina concretiza verdadeiramente a Doutrina da Proteção Integral, oriunda da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989.  

Tanto é que a garantia de manutenção do prenome e alteração do sobrenome 

consubstancia o direito à identidade da criança e do adolescente, preterido na legislação brasileira, na 

                                                             
8
 Ya la ley 24.779 contemplaba un doble régimen de adopción: la adopción plena y la adopción simple, cuya principal nota 

distintiva radicaba en la extinción o no del vínculo de parentesco biológico entre el adoptado y su familia de origen (arts. 

323 y 331, Cód. Civ.). La procedencia de una u otra categoría dependía de las circunstancias de hecho de cada caso, 

poseyendo la autoridad judicial facultades -incluso- para disponer un tipo adoptivo distinto del solicitado por los 

peticionantes, cuando ello sea así más beneficioso al superior interés del adoptado (conf. arts. 321, inc. "i", 330 y concs., 

Cód. Civ.). Hoy, en esa misma dirección, la conveniencia a los intereses del adoptado permite igualmente que el 

magistrado competente pueda mantener subsistente el vínculo familiar con uno o varios parientes de su familia de origen 

en la adopción plena, o crear un vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción 

simple (conf. art. 621, Cód. Civ. y Com.) 
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medida em que houve preocupação apenas com os interesses dos adotantes, que imediatamente têm 

acrescidos seus sobrenomes no registro civil do adotado.  

Não obstante, este trabalho não propõe o retorno do instituto da adoção simples ao 

ordenamento jurídico brasileiro, tal qual previsto no Código de Menores, conforme será tratado a 

seguir.  

 

3.5 Análise do modelo de adoção simples como previsto no Código de Menores e na legislação 

Argentina 

 

Considerando o exposto, no entanto, cumpre ressaltar que o instituto da adoção simples, 

prevista no Código de Menores, é incompatível com o atual Direito de Família. Isso porque essa 

modalidade de adoção era utilizada exclusivamente nas hipóteses de menor em situação irregular, 

aquele que se enquadrasse em um dos incisos do artigo 2° da Lei Federal n° 6.697/79.  

Ademais, na adoção simples o vínculo de paternidade estabelecido era fictício, com 

efeitos limitados, na medida em que o parentesco civil criado era restrito ao adotante e adotado 

(GOMES, 1998, p. 375). Observa-se que o objetivo era atender exclusivamente aos interesses dos 

adotantes, na busca por garantir a continuidade da família.  

Tanto é que os interesses do menor não eram considerados, ainda mais que “se o adotante 

tivesse filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a adoção não envolvia a sucessão hereditária 

(art. 377)” (ALVES, 2011, p. 24). Ou seja, na adoção simples havia a diferenciação entre filhos 

biológicos e adotivos, o que passou a ser considerado inadmissível com a previsão do princípio da 

igualdade na Constituição Federal de 1988, preceito estabelecido no artigo 227, § 6º (BRASIL, 1988). 

A possibilidade de dissolução da adoção, até o advento da Lei Federal n° 4.655/65, 

representava verdadeiro impedimento à constituição de vínculos afetivos entre as partes envolvidas, 

visto que por simples: 1) acordo de vontade entre as partes 2) ato do adotado que representasse 

deserdação (art.374); ou 3) ato do adotado quando completasse a maioridade ou cessasse sua 

interdição (art. 373), poderia ser desconsiderado todo o processo de adoção (BRASIL, 1965). 

É evidente, portanto, que o modelo de adoção simples, como formulado na legislação 

brasileira, não seria compatível com a realidade das relações familiares brasileiras porquanto esse 

instituto não contemplava o interesse do menor como superior. Estaria em absoluto descompasso com 

a lógica do Direito de Família atual que prioriza a figura da criança e do adolescente como centro da 

atuação família-sociedade-Estado e a garantia de proteção integral que lhe é devida. 
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No que toca à proposta Argentina, a primeira crítica é que a possibilidade de manutenção 

de três modalidades de adoção não seria viável na realidade brasileira, considerando a morosidade do 

Judiciário, tanto é que a jurisprudência argentina tem caminhado no sentido de ampliar os direitos dos 

menores no processo de adoção e deferir a adoção com as adequações necessárias ao caso concreto, 

primando pelo melhor interesse do menor.  

A legislação brasileira, conforme exposto no tópico 3.2 do presente trabalho, já previu a 

possibilidade de adoção pela via plena ou simples. Ocorre que a uniformização de apenas uma 

modalidade de adoção representou um marco, reiterando que, com o advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e da Carta Magna de 1988, são sobrepujados os interesses do adotado, e não os dos 

adotantes.  

Considerando, ainda, que o objetivo do legislador brasileiro sempre foi igualar os filhos, 

advindos da relação de adoção ou não, não haveria sentido em estabelecer três modalidades de adoção 

que, consideradas individualmente, não correspondem ao melhor para a criança ou o adolescente. Isso 

porque na adoção plena argentina, os vínculos com pais biológicos são totalmente rompidos, tal qual 

na adoção prevista na legislação brasileira.  

A proposta de adoção simples do modelo argentino, no entanto, tem se mostrado uma 

alternativa viável à crítica desse trabalho. Posto que vai ao encontro do princípio da 

multiparentalidade, tendo em vista que possibilita a manutenção do nome dos pais biológicos no 

registro de nascimento do menor. No entanto, as causas de revogação da adoção (art. 629, Código 

Civil y Comercial de La Nación Argentina) não encontram espaço na legislação brasileira que 

considera a adoção medida excepcional e irrevogável.   

Ante o exposto, verifica-se que o modelo de adoção plena é insubsistente na realidade do 

Direito de Família brasileiro. Entretanto, a adoção simples tal qual prevista no Código de Menores 

também não corresponde aos anseios da Doutrina da Proteção Integral advinda com a Constituição de 

1988. Apesar de o modelo de adoção simples argentino ser uma alternativa viável, com a ressalva 

quanto à revogabilidade, o presente trabalho, através de uma análise crítica, apresentará uma proposta 

adequada à realidade brasileira. 
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4 PRINCÍPIO DA MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

4.1 A paternidade socioafetiva e a multiparentalidade  

 

Paternidade socioafetiva é aquela baseada no afeto. Apesar de não positivada 

expressamente no direito brasileiro, é possível identificá-la através da leitura do artigo 1.593, do 

Código Civil de 2002, “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 

origem” (BRASIL, 2002), visto que a expressão “outra origem” pode abranger a paternidade 

socioafetiva. Nesse sentido dispõe o Enunciado 256, do Conselho da Justiça Federal “A posse do 

estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”, corroborando o 

entendimento de que a paternidade socioafetiva constitui modalidade de parentesco. 

A paternidade socioafetiva consiste em um instituto recente no Direito brasileiro, 

fundando-se, principalmente, no princípio da afetividade, norteador das relações familiares “Ser pai 

ou ser mãe não está tanto no fato de gerar, quanto na circunstância de amar e servir” (VILELA, 1979, 

p. 408). A socioafetividade, portanto, resulta da posse de estado de filho. Trata-se da vivência entre 

pessoas como se pais e filhos fossem, apesar de esse vínculo de afeto e amor não estar reconhecido no 

registro de nascimento da criança ou do adolescente. 

O fato de não haver reconhecimento no registro, no entanto, não obsta que entre esses 

indivíduos haja constituição de família, nas palavras de Salomão (2018, p. 123) “É ela que garante a 

estabilidade social, assegurando o pleno desenvolvimento da pessoa, em razão da base emocional 

criada pelo reconhecimento diário e afetuoso do pai pelo seu filho”. Logo, o vínculo socioafetivo, que 

muitas vezes cria um laço mais forte do que o vínculo biológico, concretiza princípios constitucionais 

essenciais, tais como o da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e do 

adolescente e da solidariedade, constituindo elemento fundamental na formação e desenvolvimento 

do menor. Em consonância, Dias e Oppermann:  

 

Não é mais o biológico, o científico, o definido em laboratório que impera nas relações: o ser 

humano é maior que isso. A formação de uma pessoa, as decisões que toma, suas relações 

interpessoais não se definem de acordo com verdades racionais e científicas, mas se 

constroem com base majoritariamente nas suas verdades emocionais (DIAS; OPPERMANN, 

2015). 

 

Para que seja reconhecida a posse do estado de filho, conforme doutrina familiar 

brasileira, são exigidos alguns requisitos na relação paterno-filial, sendo eles: o nome (nominatio), 

além de utilizar o mesmo nome de família, o filho deve ser reconhecido socialmente por esse; o trato 

(tractatus), que corresponde ao tratamento entre ambos, os pais para com o filho na colaboração de 
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sua formação e na maneira como este é apresentado no meio social e vice-versa; e a fama (reputatio), 

segundo a qual a condição de filho é reconhecida pelo pai, pela sociedade e pela família 

(SALOMÃO, 2018, p. 126). Conjugados esses três requisitos, verifica-se a posse do estado de filho, 

que constitui uma das formas de parentalidade:  

 

Maria Goreth Macedo Valadares leciona que existem três formas ou tríplice fonte de 

parentalidade: a presumida ou jurídica, em razão da presunção legal dos filhos havidos ou 

presumidos na constância do casamento; a biológica, que restou fortalecida com a perícia 

genética –DNA, passando a conviver com a presumida; e atualmente a socioafetiva, 

configurada na posse do estado de filho, privilegiando os vínculos afetivos. (CARVALHO, 

2018, p. 21). 

 

Ademais, o instituto da socioafetividade alicerça-se no sentimento de afeto que deve 

reger todas as relações familiares, conforme explicitado por Salomão (2018, p. 127) “Ao analisar a 

relação afeto e direito, pode-se concluir que, na paternidade socioafetiva, pela posse de estado de 

filho, o direito nasce do afeto”. Da socioafetividade decorre a possibilidade de multiparentalidade 

quando são reconhecidos múltiplos vínculos de filiação, ou seja, coexistem mais de dois vínculos de 

parentalidade, podendo o indivíduo ter mais de um pai e/ou mais de uma mãe. Conforme Maria 

Berenice Dias,  

 

Assim, não mais se pode dizer que alguém só pode ter um pai e uma mãe. É possível que as 

pessoas tenham vários pais. Identificada a pluriparentalidade ou multiparentalidade, é 

necessário reconhecer a existência de múltiplos vínculos de filiação. Todos os pais devem 

assumir os encargos decorrentes do poder familiar, sendo que o filho desfruta de direitos com 

relação a todos (DIAS, 2015, p. 409).  

 

A multiparentalidade busca romper com o tradicional modelo de biparentalidade, visto 

que a complexidade das relações familiares já evoluiu a ponto de o indivíduo ter em seu grupo 

familiar mais de duas figuras parentais, desde que essas relações sejam regidas pelo afeto, podendo 

ser conceituada como “[...] a existência de mais de um vínculo na linha ascendente de primeiro grau, 

do lado materno ou paterno, desde que acompanhado de um terceiro elo. Assim, para que ocorra tal 

fenômeno, necessário pelo menos três pessoas no registro de nascimento de um filho” 

(VALADARES, 2016, p. 55). 

A partir dessa realidade, iniciam-se algumas discussões, como aquela acerca dos efeitos 

produzidos com o reconhecimento da multiparentalidade. Segundo, o Enunciado n° 6, do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) “Do reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva 

decorrem todos os direitos e deveres inerentes à autoridade parental” (IBDFAM). E, indo além, no 

entendimento de Dias, a multiparentalidade produz todos os efeitos pessoais e patrimoniais, 
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pautando-se nos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa 

humana: 

 

O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva produz todos os efeitos 

pessoais e patrimoniais que lhes são inerentes. O vínculo de filiação socioafetiva, que se 

legitima no interesse do filho, gera o parentesco socioafetivo para todos os fins de direito, nos 

limites da lei civil. Se menor, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e 

do adolescente; se maior, por força do princípio da dignidade da pessoa humana, que não 

admite um parentesco restrito ou de “segunda classe”. (DIAS, 2010, p. 365). 

  

Portanto, é inegável que os efeitos da multiparentalidade sobrepõe o plano fático, 

gerando reflexos no âmbito jurídico e, nesse ponto, dedica-se à segunda discussão a respeito dos 

efeitos desse instituto no registro jurídico da criança ou adolescente. Nos termos do art. 1.603 do 

Código Civil de 2002 “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no 

Registro Civil” (BRASIL, 2002), logo, será considerado como pai aquele cujo nome constar do 

registro de nascimento da criança, documento este que possui fé pública. Conforme Valadares (2016, 

p. 92), 

 

Em virtude da presunção de veracidade do registro, o entendimento majoritário é de que será 

o responsável legal pelo filho aquele que figura como pai na certidão de nascimento, ainda 

que exista outra pessoa que exerça efetivamente a função paterna, em conjunto com o pai 

registral ou independente desse. A publicidade do registro permite uma imediata exigência 

dos deveres parentais, daí a importância da certidão de nascimento retratar a realidade, seja 

ela bi ou multiparental. 

 

Ademais, o registro de nascimento constitui direito fundamental da criança ou do 

adolescente, vez que se relaciona diretamente à sua formação pessoal e como indivíduo frente à 

sociedade, de forma que deve corresponder à verdade, incluindo vínculos biológicos e/ou 

socioafetivos que fazem parte da estrutura familiar do menor. A Lei Federal n° 6.015 de 1973 (Lei de 

Registro Civil) não obsta o registro de mais de um pai e/ou mais de uma mãe na Certidão de 

Nascimento da criança ou do adolescente. No entanto, as decisões de 1° e 2° graus reconhecendo o 

instituto da multiparentalidade datam de 2012. Sendo o apogeu desta consolidação com a decisão do 

STF, em 2016, no RE 898.060/SC, que reconheceu a possibilidade jurídica da multiparentalidade no 

âmbito da filiação, matéria que será tratada a seguir. 

 

4.2 A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 898.060/SC e o Provimento n° 

63, do Conselho Nacional de Justiça 

 

O Recurso Extraordinário n° 898.060 foi interposto perante o Supremo Tribunal Federal 
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(STF) por um pai biológico, alegando que a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

de que a paternidade biológica deveria prevalecer em detrimento da afetiva, não atendia aos interesses 

da família. O pai biológico recorreu contra acórdão que estabeleceu sua paternidade, com efeitos 

patrimoniais, independentemente do vínculo com o pai socioafetivo. Sustentou a preponderância da 

paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, visto que aquela era previamente reconhecida e 

esta fora descoberta posteriormente apenas (BRASIL, RE 898.060/SC, 2016).  

Através do RE 898.060, com repercussão geral conhecida, o STF “(a) reconheceu o 

instituto da paternidade socioafetiva mesmo à falta de registro – tema que ainda encontrava 

resistência em parte da doutrina de direito de família –; (b) afirmou que a paternidade socioafetiva 

não representa uma paternidade de segunda categoria diante da paternidade biológica; e (c) abriu as 

portas do sistema jurídico brasileiro para a chamada ‘multiparentalidade’” (SCHREIBER, 2016).  

No tocante ao reconhecimento da paternidade socioafetiva, mesmo ausente o registro, 

esta representou um avanço no Direito brasileiro, já que significou a prevalência do afeto nas relações 

familiares. Sendo o afeto uma prioridade, não se pode afirmar que a paternidade biológica seja 

“superior” à socioafetiva, porque, ainda que presentes os vínculos sanguíneos, ausente o amor e o 

cuidado, não há que se falar em família. Ademais, admitiu-se a possibilidade de famílias constituídas 

por mais de um pai e/ou mais de uma mãe, a chamada multiparentalidade. 

Indo além da afirmação de Schreiber, através do precedente criado no RE 898.060, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de se cumular paternidade biológica e 

socioafetiva (CARVALHO, 2018, p. 22), norteando-se no princípio do melhor interesse da criança, 

posto que o direito deve servir ao indivíduo e não o contrário. Nesse sentido, se extrai o voto do 

Ministro Relator Luiz Fux, que ressaltou que o conceito de família não pode ser reduzido a padrões 

fixados na lei: 

 

Não cabe à lei agir como o Rei Salomão, na conhecida história em que propôs dividir a 

criança ao meio pela impossibilidade de reconhecer a parentalidade entre ela e duas pessoas 

ao mesmo tempo. Da mesma forma, nos tempos atuais, descabe pretender decidir entre a 

filiação afetiva e a biológica quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento 

jurídico de ambos os vínculos. Do contrário, estar-se-ia transformando o ser humano em 

mero instrumento de aplicação dos esquadros determinados pelos legisladores. É o direito 

que deve servir à pessoa, não o contrário. (BRASIL, RE 898.060/SC, 2016, p. 22). 

 

O Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, buscou atentar ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, entendendo que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, 

conforme o disposto no caput do artigo 226, da Constituição Federal de 1988, visto que é na família 

que a dignidade do indivíduo irá se fortalecer, bem como ao princípio do afeto, basilar no Direito de 
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Família e direito fundamental, considerando que as relações de socioafetividade não são menos 

importantes que as consanguíneas (COPATTI; KIRCH, 2013).  

Ademais, foram considerados os princípios da vedação à discriminação e hierarquização 

entre as espécies de filiação, da paternidade responsável e do pleno desenvolvimento das famílias, 

bem como no direito de se buscar a felicidade (FRANCO; EHRARDT JÚNIOR, 2018, p. 103), pelo 

que se extrai: 

 

Assim, no recurso Extraordinário nº 898.060, do STF [...] foi reconhecida a possibilidade de 

multiplicidade de vínculos parentais, decorrentes da parentalidade presuntiva, biológica ou 

afetiva, com vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação, tendo em 

vista a necessidade de uma tutela jurídica ampla, baseada no sobreprincípio da dignidade 

humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), na sua dimensão de tutela da 

felicidade e realização pessoal dos indivíduos a partir de suas próprias configurações 

existenciais, que impõe o reconhecimento pelo ordenamento jurídico de modelos familiares 

diversos da concepção tradicional. (BORGES; GARCIA, 2016, p. 12-13).  

 

Foi firmada a seguinte tese para aplicação em casos semelhantes “A paternidade 

socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de 

filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais” (BRASIL, RE 898.060/SC, 2016, p.19). Por meio desta decisão, admite-se a 

possibilidade de coexistirem vínculo socioafetivo e biológico e, consequentemente, com o 

reconhecimento da multiparentalidade, a possibilidade de alteração do registro civil do menor de 

forma a incluir os nomes de mais de um pai e/ou mais de uma mãe. 

De forma a regulamentar o registro extrajudicial da filiação socioafetiva, visto que esta 

passou a receber o mesmo tratamento dispensado à filiação biológica, com base no princípio da 

igualdade jurídica, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou o Provimento n° 63, de 14 de 

novembro de 2017, o qual dispõe sobre modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e de 

óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais, e dispõe sobre o 

reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva e sobre o registro 

de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. 

Segundo o Provimento, o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva de 

pessoa de qualquer idade ocorrerá perante o oficial de registro civil das pessoas naturais (art. 10), 

sendo ele irrevogável (art. 10, §1°).  Sendo o filho socioafetivo menor de 12 (doze) anos, a mãe e/ou 

o pai devem dar sua anuência e sendo maior de 12 anos, o próprio menor deve dar seu consentimento 

(art. 11, §§3° e 5°). Nesse ponto, o Provimento n° 63 seguiu a mesma lógica do processo de adoção 

(art. 45, §2°, ECA) (BRASIL, CNJ, 2017).  
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Através desse instrumento, permitiu-se “o reconhecimento extrajudicial da filiação 

socioafetiva em todo o país, o que estava antes adstrito a apenas alguns Estados da Federação”, o que 

representou um avanço no Ordenamento brasileiro, visto que contribui para a promoção da 

desjudicialização de um sistema jurídico abarrotado e moroso, bem como para a construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna (SALOMÃO, 2018, p. 134). 

A partir do exposto, pode-se concluir que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 898.060, com repercussão geral, representou um avanço em termos de decisões na 

seara familiar, diante do reconhecimento jurídico da multiparentalidade, admitindo que a filiação 

socioafetiva não é inferior à biológica. O Provimento n° 63, do Conselho Nacional de Justiça 

concretizou a multiparentalidade no âmbito extrajudicial, facilitando o acesso à modificação do 

registro por parte dos pais socioafetivos.  

Em síntese, esses dois instrumentos normativos vão ao encontro do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, que, conforme exposto, é dever da família, da sociedade e do 

Estado. Seguindo esse entendimento, no próximo tópico serão abordados os reflexos do instituto da 

multiparentalidade na adoção.  

 

4.3 Os reflexos do instituto da multiparentalidade na adoção 

 

A multiparentalidade, consistente na possibilidade de o filho ter mais de um pai e/ou 

mais de uma mãe, impactou o Direito de Família como um todo, visto que rompeu com o modelo de 

biparentalidade até então vigente. Diante dessa possibilidade, surge o questionamento acerca dos 

reflexos trazidos pela coexistência de filiações ao instituto da adoção. Nesse sentido, indaga Maria 

Goreth Valadares (2018, p. 28), “O rompimento com a família biológica coloca em xeque a decisão 

do STF: se a lei prevê expressamente o rompimento com os vínculos biológicos, poderia nessa 

situação haver a declaração de multiparentalidade?”. 

Considerando o instituto da adoção plena, não seria possível o reconhecimento da 

multiparentalidade nas famílias adotivas, conforme previsão do art. 41, caput, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, “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” (BRASIL, 1990, grifo nosso). Os vínculos com a família biológica são 

literalmente apagados, havendo um novo registro de nascimento, sem quaisquer vestígios da família 

de sangue do menor, no entanto, os impedimentos matrimoniais são mantidos.  
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Entretanto, a lei confere ao adotado o direito de buscar sua origem biológica com 

conhecimento do processo de adoção, sem restrições após completar 18 (dezoito) anos, e, mediante 

orientação e assistência jurídica e psicológica, sendo menor de dezoito (art. 48) (BRASIL, 1990). 

Essa busca consubstancia direito à identidade e à memória do adotado, razão pela qual o legislador 

lhe conferiu essa possibilidade, “A descoberta do vínculo biológico nas adoções é permitida como 

direito da personalidade, sem vínculo de filiação” (VALADARES, 2018, p. 30).    

Reconhecido o instituto da multiparentalidade, havendo uma criança ou um adolescente 

que mantém vínculo afetivo com seus pais biológicos e adotivos, qual seria o óbice ao 

reconhecimento de ambos os vínculos e, consequentemente, à manutenção no registro do nome de 

todos os pais? No entendimento de Valadares (2018, p. 30), “impedir o reconhecimento da 

multiparentalidade na adoção, situação em que óbvia e tão perceptivelmente a pessoa tem pais 

biológicos e afetivos, feriria a dignidade da pessoa humana”. 

Nesse sentido, corrobora o Código Civil y Comercial de La Nación Argentina, marco no 

Direito de Família no mundo, que, em seu artigo 628, admite, posteriormente, na modalidade de 

adoção simples, o ajuizamento pelo adotado de ação de filiação visando o reconhecimento dos 

vínculos biológicos, sem alterar, contudo, os efeitos do vínculo adotivo (ARGENTINA, 2014). 

Essa discussão já chegou aos tribunais brasileiros que têm se mostrado favoráveis ao 

reconhecimento de ambas as filiações, biológica e afetiva, a última constituída pela via da adoção. No 

estado da Paraíba, foi proferida sentença, na qual, desconsiderando-se o impedimento legal da adoção 

plena, a magistrada declarou a multiparentalidade em caso de adoção legal com a consequente 

alteração no registro de nascimento. Em sua fundamentação, sustentou: 

 

Evidenciado no caso o ânimo de ver reconhecida a origem biológica , sem exclusão da 

filiação socioafetiva estabelecida em adoção empreendida pelos pais registrais, com anuência 

dos herdeiros, impõe-se o reconhecimento judicial da multiparentalidade, inserindo seus 

dados no registro público de nascimento da autora. (PARAÍBA, PROCESSO N° 

0036184220158152003, 2017) 

 

Nessa perspectiva, no Processo nº 0034634-20.2013.8.17.0001, o Juiz de Direito Clicério 

Bezerra e Silva, da 1ª Vara de Família do Recife, em Ação de Investigação de Paternidade, 

reconheceu o vínculo biológico para fins de multiparentalidade, com a concordância dos pais adotivos 

e do próprio investigado (Processo nº 0034634-20.2013.8.17.0001, j. em 01.10.2013). E o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 2015, seguiu o mesmo posicionamento:  
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PADRASTO E ENTEADA. PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO COM A MANUTENÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. 

MULTIPARENTALIDADE. Observada a hipótese da existência de dois vínculos paternos, 

caracterizada está a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. (RIO GRANDE DO SUL, AC 70064909864, 2015). 

 

É inegável, portanto, que a multiparentalidade traz reflexos ao instituto da adoção. Isto 

posto, questiona-se mais uma vez, se a adoção plena estaria em consonância com a realidade do 

Direito de Família brasileiro. No próximo capítulo, será abordada a possibilidade de manutenção do 

registro dos pais biológicos como proteção ao melhor interesse do menor, bem como os reflexos 

jurídicos e patrimoniais trazidos com essa manutenção do registro. 
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5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MULTIPARENTALIDADE NA ADOÇÃO  

 

5.1 A manutenção do registro como proteção ao melhor interesse do menor  

 

O artigo 15 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê que 

“A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis” (BRASIL, 1990, grifo nosso). Por meio dessa previsão, observa-se que o 

menor é considerado pela lei um indivíduo em formação, mas detentor de direitos civis, humanos e 

sociais.  

No entanto, para a concretização de seus direitos, a criança e o adolescente dependem de 

uma atuação da família, da sociedade e do Estado para assegurar direitos que lhes são básicos, mas 

fundamentais. Nesse viés de atuação do corpo familiar, é essencial compreender o papel que os pais 

exercem sobre a formação do indivíduo. A autoridade parental, que constitui um verdadeiro múnus 

para os pais, deve visar sempre o superior interesse da criança, no âmbito existencial e patrimonial, 

nos dizeres de Fellipe Guerra Reis David e Luciana Fernandes Berlini: 

 

Assim, as relações parentais não podem ensejar a diminuição dos direitos dos filhos, ao 

revés, a autoridade parental deve ser o nascedouro da democracia, das relações saudáveis, da 

construção do afeto, capaz de promover a dignidade da pessoa humana e o alicerce 

necessário ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente como consequência da 

educação e dinâmica familiar. (BERLINI; DAVID, 2017, p. 43).  
 

Os direitos assegurados à criança e ao adolescente na Constituição da República de 1988 

(art. 227, caput) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 15) tratam-se de direitos 

fundamentais a serem considerados com absoluta prioridade e, por essa razão, imprescritíveis, 

irrenunciáveis e inalienáveis. Devem, ainda, ser “concebidos como um complexo de situações 

subjetivas cuja tutela compreende os aspectos físico, intelectual e moral das crianças e adolescentes” 

(BERLINI; DAVID, 2017, p. 45).  

Outrossim, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), do qual o 

Brasil é signatário desde 1992, em seu artigo 24, item 2, assegura o registro imediato a toda criança 

após o seu nascimento e o direito a um nome. Essa preocupação de um instrumento normativo 

internacional em proteger o direito ao registro e ao nome dos menores evidencia que tais elementos, 

na verdade, são formadores da identidade do indivíduo, merecendo especial proteção do Estado 

(ONU, 1992).  
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Apenas com o advento da Lei Federal n° 12.010 de 2009, que modificou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o adotado, completando 18 (dezoito) anos, poderá conhecer sua origem 

biológica, tendo acesso irrestrito ao processo de adoção. Pensando nessa proteção à identidade é que 

restou garantido aos adotados o direito de conhecerem sua origem biológica (art. 48), ainda assim, 

apenas com a maioridade (BRASIL, 1990). Sendo menor, absolutamente ou relativamente incapaz, o 

acesso ao processo de adoção será deferido a requerimento da criança ou do adolescente, mediante 

orientação e assistência jurídica e psicológica (BRASIL, 1990). Nas palavras de David e Berlini 

(2017, p. 46), 

 

[...] entendeu o legislador que o conhecimento da origem biológica é muito importante para 

grande parcela dos filhos adotivos, motivo pelo qual foi garantida em lei a autonomia do filho 

quanto ao exercício desse direito de conhecer sua identidade biológica, não implicando, tal 

conhecimento, em necessária mudança na filiação. 

  

Ocorre que essa autonomia não significa necessariamente o direito à informação, visto 

que, em muitos casos, inclusive, os pais adotivos não comunicam ao menor sua condição de adotado 

ou, ainda, os pais biológicos não participam do processo de adoção. O que se observa é que, em 

grande parte das situações, o conhecimento da origem sanguínea é condicionado à vontade dos 

adotantes. Essa informação constitui direito da criança e do adolescente como parte da sua identidade 

pessoal, que está em formação. Nesse sentido, Madaleno afirma que:  

 

A busca da sua ancestralidade é um direito que tem o adotado de conhecer a sua origem e de 

buscar informações acerca da sua história, cujo conhecimento é fundamental na construção 

da sua personalidade, ou para assegurar sua saúde, havendo pungentes testemunhos da dor 

dilacerante que representa uma pessoa não saber quem são e como são, ou como foram seus 

pais, e as razões pessoais do seu abandono. (MADALENO, 2011, p. 616).  

 

Considerando essa situação, o Código Civil y Comercial de La Nación Argentina, na 

busca em assegurar ao adotado o direito de conhecer sua origem, prevê, em seu artigo 596, o dever de 

cooperação do Estado no fornecimento de todos os dados possíveis acerca da identidade do menor e 

de sua família de origem, bem como, principalmente, o dever de os adotantes se comprometerem 

expressamente em tornar possível ao adotado conhecer suas origens (ARGENTINA, 2014). 

Através do exposto, pode-se concluir que o registro mais do que garantir à criança o 

exercício de seus direitos fundamentais e seus direitos como cidadão futuramente, representa 

elemento constitutivo da identidade desta, visto que corresponde à sua história e memória. Conforme 

Valadares (2016, p. 157), “Nada mais natural que esse filho queira conhecer sua origem genética, seu 
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passado e seus familiares biológicos, podendo com eles se relacionar, tendo inclusive uma relação 

salutar de afetividade”. 

O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente ao prever a adoção plena, cancelando 

o registro original do adotado, foi de garantir que não houvesse distinções entre filhos adotivos e 

biológicos, conforme art. 227, §6° da Carta Magna. No entanto, o que deve ser enfatizado é que o 

conhecimento da origem biológica pelo menor, não o torna mais ou menos filho. O que gera esse 

sentimento de pai e filho, no contexto da adoção, é o afeto.  

Dessa forma, sendo redundante nesse ponto, não será a exclusão do registro de 

nascimento que provocará a igualdade entre filhos adotivos e biológicos, mas sim, o afeto. Até porque 

não há a instituição família sem afeto. Assim, os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa 

humana permitem o reconhecimento da multiparentalidade no âmbito registral como conclusão lógica 

do melhor interesse da criança. Discorre Póvoas,  

 

Não há, pois, se levarmos em conta a letra fria da lei, como fazer constar no assento de 

nascimento dois pais (ou mães) e, como consequência, quatro avós paternos (ou maternos). 

Mas isso não pode ser, nunca, empecilho para esse reconhecimento. A lei Registral, 

infraconstitucional, jamais pode ser óbice ao reconhecimento da dupla filiação parental, 

porque está baseada em princípios constitucionais hierarquicamente superiores a ela. [...] Na 

realidade, a alteração do registro, com a inclusão, no caso de multiparentalidade, de todos os 

pais e mães no registro, só traz benefícios aos filhos, auferindo-lhes, de forma incontestável e 

independentemente de qualquer outra prova (pela presunção que o registro traz em si) todos 

os direitos decorrentes da relação parental. (PÓVOAS, 2012, p. 90-91). 

 

Tratando-se de filho adotado, portanto, o que se propõe é a possibilidade de, pautando-se 

no princípio da multiparentalidade e do melhor interesse da criança, manter os nomes de pais 

biológicos e avós juntamente com os de seus pais adotivos e respectivos avós no registro civil. 

Conforme Garcia e Borges (2017, p. 10) “Isso porque o registro não pode ser um obstáculo à 

efetivação da multiparentalidade, uma vez que sua função é refletir a verdade real, e esta se concretiza 

no fato de várias pessoas exercerem funções parentais na vida dos filhos, assim, deve o registro 

refletir tal realidade”. 

Nesse sentido, o Excelentíssimo Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

Dr. Newton Teixeira Carvalho sustenta que a faculdade de o menor manter os pais biológicos em seu 

registro vai ao encontro do princípio da multiparentalidade, razão pela qual a adoção plena não é 

coerente com a realidade do Direito de Família atual: 

 

A adoção plena ou total, a única admitida no Brasil, não é a mais correta. Deveria ser 

faculdade manter os pais biológicos também, principalmente se o menor, já com mais de 12 

(doze) anos, assim o desejar. Tal proposta via ao encontro da multiparentalidade, a exigir 
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maior reflexão sobre a obrigatoriedade da adoção que “mata em vida” dos pais biológicos 

(CARVALHO, 2018). 

 

Ademais, a desnecessidade de consentimento dos pais biológicos para que se proceda a 

tal registro decorre do fato de que não há mais o exercício da autoridade parental por parte desses, 

visto que, uma vez adotado, extinto está o poder familiar, nos termos do inciso IV, do art. 1.635, da 

Lei Federal n° 10.406 de 2002 (BRASIL, 2002).  

A preocupação do legislador em igualar os filhos adotivos e biológicos através dessa 

verdadeira cultura do esquecimento, pauta-se em uma visão arcaica de que o conhecimento da origem 

sanguínea pela criança ou adolescente adotado torna-o menos filho. Como se a família, “um mosaico 

da diversidade, um ninho de comunhão de vida” (DIAS, OPPERMANN, 2015, p. 1), fosse rotulada 

ao que está escrito em um pedaço de papel, e não se constituísse através do afeto, “a filiação 

socioafetiva, que decorre da estabilidade dos laços familiares construídos ao longo da história de cada 

indivíduo e que constitui o fundamento essencial da atribuição da paternidade ou maternidade” 

(DIAS, OPPERMANN, 2015, p. 1).  

 

5.2 Reflexos jurídicos e patrimoniais da manutenção do registro na adoção  

 

Ante o exposto, a partir do reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, cumpre analisar os reflexos trazidos no âmbito jurídico e patrimonial ao instituto da adoção, 

visto que a possibilidade do menor ter mais de um pai e/ ou mais de uma mãe, incluindo pais 

biológicos e adotivos, e proceder ao respectivo registro dessas filiações traz implicações diretas não 

apenas na ordem de obrigações familiares, como também nos aspectos sucessórios.  

A adoção multiparental traz implicações quanto ao nome do menor. O nome corresponde 

a um direito da personalidade, garantido no artigo 16, da Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil), 

que concretiza a identidade da criança ou do adolescente como indivíduo em formação. É nesse 

sentido que a Lei de Registros Públicos (Lei Federal n° 6.016/1973), em seu artigo 56, garante ao 

filho, quando adquire a maioridade civil, o direito de alterar seu nome para refletir sua identificação 

pessoal (BRASIL, 1973).  

A alteração do nome consubstancia o melhor interesse da criança, em todas as relações 

familiares, não estando restrito aos processos de adoção. Conforme discorre Vargas (2017, p. 99-

100), “Respeitam-se, assim, o direito da personalidade, à medida que se permite a ele escolher o 

nome que melhor o identifica, assim como os princípios da autonomia da vontade, da afetividade, da 

igualdade, da liberdade, da dignidade da pessoa humana e da publicidade do registro”.  
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O direito ao nome abrange prenome e sobrenome, nos termos do artigo 16, do Código 

Civil de 2002 (BRASIL, 2002). O sobrenome ou nome de família consiste em um “sinal que 

identifica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, sendo, por isso, imutável, 

podendo advir do apelido de família paterno, materno ou de ambos” (DINIZ, 2009, p. 185). Como 

exposto, a lei não autoriza a alteração do sobrenome por parte do indivíduo, que deve recorrer ao 

Judiciário na busca por solucionar eventual litígio.  

No processo de adoção, a partir do momento em que é proferida sentença judicial 

determinando a colocação do menor em família substituta, como exposto nos capítulos anteriores, 

desligam-se os vínculos com pais biológicos e parentes. Em conseguinte, há inscrição do vínculo de 

adoção no registro civil, mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Essa é a única 

autorização legal para se alterar o sobrenome.  

No entanto, a não mais vigente Lei Federal n° 6.697 de 1979 (Código de Menores) 

previa, em seu artigo 28, que “A adoção simples dependerá de autorização judicial, devendo o 

interessado indicar, no requerimento, os apelidos de família que usará o adotado, os quais, se deferido 

o pedido, constarão do alvará e da escritura, para averbação no registro de nascimento do menor” 

(BRASIL, 1979). Na adoção simples, a indicação dos sobrenomes que o menor usaria cabia aos pais 

adotivos, que constaria em alvará expedido, nos termos do artigo 109, § 1º (BRASIL, 1979).  

Considerando a insubsistência do modelo de adoção plena e o princípio da 

multiparentalidade, o que se propõe é que, em sendo o adotado maior de doze anos, este já pode 

manifestar seu interesse pela manutenção ou não do sobrenome dos pais biológicos em seu nome. No 

entanto, quanto aos menores de doze anos, os pais adotivos decidem pela manutenção do sobrenome 

dos biológicos, sobrevindo a possibilidade de a criança, completos seus doze anos, optar pelo 

acréscimo desses. 

Permitir apenas ao adotado maior de doze anos tal escolha funda-se no entendimento do 

legislador de que a partir dessa idade, sendo considerado adolescente, o filho já teria maior 

entendimento da sua identidade como filho, bem como de sua condição de adotado, visto que lhe foi 

exigido o consentimento para pertencer a uma família adotiva. Além do que, evidentemente, nessa 

proposta, tal escolha seria precedida de orientação e assistência jurídica e psicológica ao menor.   

Essa proposta funda-se nas disposições dos artigos 28, §2° e 45, §2°, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que exigem o consentimento prévio do maior de doze anos para a 

colocação em família substituta e para a adoção – nesse ponto, o legislador foi redundante, pois a 

adoção é modalidade de colocação em família substituta, mas talvez o objetivo tenha sido exatamente 
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o de reafirmar tal necessidade, considerando que, ainda mais nos processos de adoção, deve 

prevalecer a vontade do menor.  

Cumpre ressaltar que, no modelo de adoção simples argentino, o sobrenome dos pais 

adotivos é imposto ao adotado, mas, apenas quando completa 18 (dezoito) anos, este pode optar por 

acrescentar o sobrenome dos pais biológicos ao seu nome, nos termos dos artigos 626 e 627, do 

Código Civil y Comercial de La Nación Argentina de 2014. No entanto, a proposta desse trabalho vai 

ao encontro da previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como da legislação brasileira 

que conferem ao maior de 12 (doze) anos autonomia suficiente para consentir na adoção. 

Ademais, o artigo 12, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1990, 

fundamenta a previsão desses dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prever que, a 

partir do momento em que a criança se encontra capaz de formular seus próprios juízos, pela leitura 

do ECA aos 12 (doze) anos, esta deve ser ouvida em todo processo que a envolva: 

  

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios 

juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados 

com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade 

e maturidade da criança. 

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida 

em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por 

intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras 

processuais da legislação nacional. (ONU, 1990).  

 

Se o legislador exige do adolescente seu consentimento para ser adotado, nada mais 

coerente que haja a permissão respectiva para que o menor opte pela manutenção de ambos os 

sobrenomes no registro civil, considerando o superior interesse do adotado no resguardo de sua 

identidade e memória, assegurada, evidentemente, orientação e assistência jurídica e psicológica no 

processo decisório.  

É evidente que o efeito jurídico nome, apesar de envolver um direito pessoal do menor, 

atinge os interesses de todos que compõem o vínculo familiar, “o filho teria parentesco em linha reta 

e colateral (até quarto grau) com a família do pai/mãe afetivos e pai/mãe biológicos, valendo este 

grau de parentesco para todas as hipóteses previstas em lei, inclusive impedimentos matrimoniais (art. 

1.523, CC) e sucessórios” (PÓVOAS, 2012, p. 93). 

No entanto, deve ser realizada uma ponderação de direitos fundamentais, com base na 

Teoria de Dworkin: o direito da criança ou do adolescente ao seu nome, à sua identidade e à sua 

memória, inclusive, versus o direito dos pais biológicos e ascendentes ao sigilo e à privacidade. 

Considerando que o Direito de Família deve sempre ser pautado no melhor interesse do menor, o que 
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prevalece é o direito do adotado à verdade, visto que a opção por manter o sobrenome interfere não 

apenas no direito à identidade, como também em seu direito à informação.   

Em análise à multiparentalidade lato sensu, os juristas defendem que, com o registro 

desta em certidão de nascimento, “decorrem todos os efeitos jurídicos, tais como, nome, guarda, 

alimentos, parentesco, visitas e sucessórios” (BORGES; GARCIA, 2017, p. 11). No que toca à 

adoção multiparental, no entanto, o que se propõe é que com relação aos alimentos e aos aspectos 

sucessórios não haja obrigação por parte dos pais biológicos, tal qual ocorre com o impedimento 

matrimonial, previsto no artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Isso porque essas questões envolvem, principalmente, aspectos patrimoniais. A 

manutenção do registro biológico, outrossim, visa atender ao direito fundamental da criança e do 

adolescente à sua identidade, ultrapassando o interesse meramente econômico, vez que auxilia o 

menor inclusive na busca pela sua ancestralidade. Vargas (2017, p. 102) sustenta essa crítica: “[...] 

gerando inconvenientes explícitos, como uma estranha possibilidade de estabelecimento da filiação 

para atender meramente a interesses patrimoniais”. 

Ademais, propor que a manutenção do registro biológico implique, como regra, na 

produção de efeitos quanto aos alimentos e à sucessão poderia representar um desestímulo à adoção, 

visto que os pais adotivos poderiam não ter interesse na manutenção da dependência entre filho e pais 

biológicos. Além disso, poderia estimular o abandono de crianças, pois dessa forma não haveria como 

reconhecer pais biológicos e, consequentemente, eles não seriam procurados no futuro em busca de 

alimentos ou, ainda, poderia ser pleiteada participação no processo sucessório. Valadares propõe tal 

crítica: 

 

Até porque, há o risco de diminuir drasticamente o número de interessados em adotar, com 

receio da descoberta e envolvimento dos pais biológicos, considerando que a declaração de 

multiparentalidade, diferentemente da descoberta da origem genética – enquanto direito da 

personalidade –, gera efeitos jurídicos advindos do vínculo de filiação. E, talvez, dividir com 

os pais biológicos a responsabilidade para com o filho não seja o intuito dos pais adotivos. 

(VALADARES, 2017, p. 30-31).  

 

Acerca da guarda, sustenta-se sua insubsistência sob pena de desvirtuamento do instituto 

da adoção, na medida em que restaria configurada, na prática, uma situação de guarda compartilhada. 

Nos dizeres do Exmo. Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Newton Teixeira 

Carvalho, “Evidentemente que as questões atinentes à guarda, estágio de convivência e outras regras 

dedicadas, em razão da menoridade do adotando, não se aplicam nesta adoção” (CARVALHO, 

2018). 
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A decisão pela guarda, quando o menor já se encontra inserido em sua nova família, não 

é medida adequada, uma vez que constituído novo vínculo de filiação. Tal permissão, ainda, poderia 

servir como desestímulo ao processo de adoção, tendo em vista que haveria um óbice à solidificação 

dos laços afetivos entre adotado e adotantes.  

O artigo 33, § 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 

de julho de 1990) assim estabelece, no que toca ao instituto da guarda: 

 

Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária 

competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da 

guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 

específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. (BRASIL, 1990, grifo nosso). 
 

Em relação às visitas, no processo de adoção, o legislador deferiu tal direito aos pais 

biológicos, na medida em que a guarda, como preparação para a adoção, trata-se de situação 

temporária. Ocorre que essa opção legislativa merece ser criticada, visto que a adoção constitui 

vínculo permanente e irrevogável entre menor e pais adotivos, não há sentido na manutenção da 

possibilidade de visitas, "Assim como quem está casando não pensa em separar, no momento da 

adoção não passa na cabeça dos adotantes a possibilidade de devolver as crianças e/ou adolescentes" 

(FERREIRA, 2008). 

Na busca por um pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, não é 

recomendável, inclusive baseando-se em uma análise psicológica e psicanalítica, permitir o 

deferimento de visitas aos pais biológicos durante o processo de adoção. O menor será inserido em 

uma nova família e nova realidade. Evita-se, dessa forma, inclusive uma agressão psicológica 

decorrente do processo desgastante de adoção, conforme discorre Zaupa: 

  

Sim, pois além da criança e do adolescente, que estarão imersos em um turbilhão de 

sentimentos ao verem pais biológicos e pais adotantes em pólos distintos (pois ambos 

almejam o vínculo), com tratamentos múltiplos e variados, também haverá clara afetação a 

‘ambas as famílias’, cada qual com suas perspectivas, angústias, medos, valores, idéias, 

rejeições, perdas, aceitações, ansiedades, tudo isso com a agravante do contato permanente 

entre eles. (ZAUPA, 2009).  

 

Outrossim, no processo de adoção estão envolvidos os interesses dos pais adotivos e de 

eventuais avós, tios e primos que receberão o menor no seio familiar. É inegável como o processo de 

adoção hoje no Brasil é fatigante e moroso para as partes. Cabe ao magistrado contribuir para que 

esse seja o mais agradável possível para os envolvidos, considerando sempre o superior interesse do 

menor.  
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Contudo, apesar dessa reflexão, caberia o deferimento do regime de visitas in casu, 

verificando o juiz que é em prol do melhor e superior interesse da criança, ouvidos o menor e os 

profissionais capacitados na área da psicologia. Na mesma linha do pleno desenvolvimento da criança 

e/ou do adolescente, é possível interpretar que a possibilidade de visitar seus pais biológicos seja o 

melhor para o menor. Portanto, a possibilidade de visitas deve ser aferida no caso concreto, podendo 

sempre ser revista, o que será verificado pelo juiz no próprio requerimento de visitas ou no processo 

de adoção, garantida a assistência psicológica necessária.   

As conclusões trazidas nesse tópico pautam-se nos princípios do melhor interesse da 

criança e do adolescente e da multiparentalidade, capazes de permitir que o menor tenha presente em 

seu registro de nascimento nome dos pais adotivos e biológicos simultaneamente, independente da 

constituição de vínculos patrimoniais, posto que é inadmissível que “o passado de uma pessoa seja 

apagado em decorrência do ato de um terceiro” (WELTER, 2003, p. 179).  

O impedimento do artigo 41, do Estatuto da Criança e do Adolescente não deve 

prevalecer, ipsis litteris “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” (BRASIL, 1990, grifo nosso).  

Dessa forma, a permissão de multiparentalidade no registro, independente da presença da 

socioafetividade com relação aos pais biológicos, não constituiria vínculo efetivo entre o menor e 

esses, posto que ausente o poder familiar, a partir do momento em que é constituída a adoção.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do presente trabalho, pode-se concluir que o modelo de adoção plena, adotado no 

Ordenamento Jurídico brasileiro, não mais subsiste, tendo em vista, principalmente, os princípios da 

multiparentalidade e do melhor interesse da criança.  

Incumbe ao Direito acompanhar o constante desenvolvimento, dinamicidade e evolução 

das relações familiares, de forma a garantir o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, 

assegurando os direitos 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.  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 representou um grande marco na seara de 

garantia de direitos aos filhos, na medida em que inseriu a Doutrina da Proteção Integral no 

Ordenamento, bem como igualou os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente modificou a história da adoção no Brasil ao 

sobrepujar os interesses do menor e regular as modalidades de colocação em família substituta, 

incluindo o processo de adoção, antes regulado pelo Código dos Menores (Lei Federal n° 6.697 de 

1979), que já não mais atendia aos interesses desses menores.   

A adoção, modalidade de colocação em família substituta, é tratada como medida 

excepcional e irrevogável, por meio da qual desaparecem os vínculos jurídicos com pais biológicos e 

parentes, mas persistem os naturais, quais sejam os impedimentos matrimoniais.  

Trata-se, pois, de postura supressiva do legislador, que escolheu pautar o novo vínculo 

formado entre adotado e pais adotivos com a exclusão do anterior e, consequentemente, da memória e 

da identidade da criança e/ou do adolescente.  

No entanto, como exposto, a adoção simples prevista no Código de Menores é 

incompatível com a atual dinâmica do Direito de Família brasileiro, razão pela qual não basta o 

simples retorno desse instituto tal qual formulado.  

Apesar de o modelo argentino com três modalidades de adoção (plena, simples e de 

integração) se mostrar inviável em face da realidade brasileira, tendo em vista que tornaria o 

Judiciário ainda mais moroso e conflituoso, existe muito a ser considerado na proposta de adoção 

simples daquele país. 

Isto porque o Código argentino se preocupou em garantir o superior e melhor interesse da 

criança e do adolescente; o respeito ao direito à identidade; o direito de conhecer as origens; o direito 

da criança ou do adolescente de ser ouvido e que sua opinião seja considerada. 
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Garantiu-se que a quase totalidade de casos envolvendo interesses de menores em 

processos de adoção fosse regulamentada no novo Código e que, quando não o fosse, a atuação do 

juiz no concreto se pautasse na melhor decisão para a criança ou o adolescente. 

Entretanto, o modelo de adoção simples argentino autoriza a revogabilidade desta, se 

mostrando contrária, dessa forma, à proposta da Doutrina da Proteção Integral adotada na Carta 

Magna que considera a adoção medida excepcional e irrevogável. 

No ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal através do RE n° 898.060, com repercussão 

geral conhecida, admitiu a possibilidade de coexistirem vínculos biológico e socioafetivo, 

reconhecendo o instituto da multiparentalidade no Ordenamento brasileiro. O Provimento n° 63, CNJ 

regulamentou a multiparentalidade no âmbito administrativo.  

Reconhecida a multiparentalidade surge o questionamento acerca dos reflexos trazidos na 

adoção, sendo que a jurisprudência vem caminhando no sentido de deferir a adoção multiparental.  

É evidente que com o reconhecimento desse instituto, a adoção plena não mais 

subsistiria. Garantida a possibilidade de cumular vínculos biológico e socioafetivo no registro de 

nascimento da criança ou do adolescente, por que não permitir ao menor adotado a possibilidade de 

manter o nome dos seus pais biológicos no registro? 

Pautando-se no princípio do melhor interesse do menor, esse trabalho propõe que seja 

conferido ao adotado o direito de manter no registro de nascimento os nomes de pais biológicos e 

avós cumulativamente ao de pais adotivos e respectivos avós.  

Isso porque o registro é um direito da criança e do adolescente, correspondente à sua 

memória, identidade e formação pessoal. Nesse sentido, aceita essa proposta, a manutenção do 

registro traz implicações de ordem jurídica e econômica ao Direito de Família.  

No âmbito jurídico, a manutenção do registro reflete no nome do adotado. Em sendo 

maior de doze anos, este já poderia manifestar seu interesse pela manutenção ou não do sobrenome 

dos pais biológicos. No entanto, quanto aos menores de doze anos, os pais adotivos decidiriam pela 

manutenção do sobrenome dos biológicos, sobrevindo a possibilidade de a criança, completos seus 

doze anos, optar pelo acréscimo desses. 

Quanto aos reflexos alimentícios e sucessórios, tratam-se de interesses meramente 

patrimoniais, o que se pretende tutelar é o melhor interesse da criança e do adolescente com a 

manutenção do registro. Essa autorização poderia implicar, inclusive, em desestímulo ao processo de 

adoção. 

Acerca da guarda, trata-se de instituto totalmente incompatível com a adoção, na medida 

em que obsta a formação de um vínculo efetivo entre pais adotivos e menor. No que toca às visitas, 
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deve ser realizada uma análise pelo juiz no caso concreto, verificando se o deferimento destas é 

vantajoso ao menor, no próprio requerimento ou no processo de adoção, sempre podendo ser 

reconsiderada a decisão. 

Portanto, o que se objetiva é demonstrar que, no que toca à adoção, a legislação familiar 

optou por uma postura supressiva que, na tentativa de igualar filhos biológicos e adotivos, acaba por 

diferenciá-los através da não-aceitação da condição de adotado, pautando-se em uma cultura do 

esquecimento.  

Dessa forma, deve ser reconhecida e declarada a insubsistência da adoção plena, com sua 

consequente alteração, garantindo a prevalência do melhor interesse da criança, para um modelo de 

adoção no qual o nome dos pais biológicos e avós seja mantido no registro de nascimento da criança.  

Não compete ao legislador optar pela exclusão do nome dos pais biológicos do registro 

de nascimento da criança. Não cabe à lei rasgar a origem biológica dos menores e omitir seu processo 

de adoção. Não compete ao Direito escolher a identidade de crianças e adolescentes adotados.  
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