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RESUMO 

       Adoção significa unir legalmente duas pessoas, criando entre ambas vínculo de filiação, 
momento no qual o menor é recebido em um novo âmbito familiar, na qualidade de filho, sendo 
o adotante, a partir de então, responsável legal pelo membro adotado. Além de um ato solene, 
a adoção é simultaneamente um ato afetivo, uma vez que simboliza o vínculo de ternura 
desenvolvido pelas partes em questão. O instituto é legalmente previsto pelo Código Civil de 
2002, o que conduz o adotado, após as formalidades, a condição de filho do adotante em 
caráter irretratável. De acordo com a Carta Constituinte de 1988 é vedada qualquer distinção 
entre os filhos naturais e os adotivos, sendo estes equiparados pela lei e detentores de direitos 
idênticos como desdobramento do princípio da igualdade. Ademais o Estatuto da Criança e 
do Adolescente admite a adoção de todo menor, independente do estado em que se encontre, 
seja jovem ou recém-nascido ou ainda se portador de alguma moléstia, basta seguir os 
trâmites estabelecidos que a adoção será válida. Apesar da previsão legal e a imposição de 
procedimentos para a sua concretização, não é raro no Brasil situações em que os pais 
adotivos registram a criança como se filho natural fosse, burlando desta forma os meios 
juridicamente necessários à formalização do ato, esta prática, por ser habitual no país foi 
denominada de “adoção à brasileira”. Embora a referida conduta seja revestida de intenções 
benéficas é ilegal, sendo considerada inclusive tipo penal, merecendo por tanto ser 
pesquisada de forma aprofundada. O presente trabalho pretende desenvolver o estudo acerca 
desta determinada espécie de adoção. 

Palavras chave: Adoção. Adoção à brasileira. Filiação. Direito de família. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

       Adoption means to legally unite two persons, creating a bond between the two, thus being 
the moment in which the minor is received in a new family environment, as a child, and the 
adopter, from then on, is responsible for the member adopted. But besides a legalistic act, 
adoption is simultaneously an act of feeling, since it symbolizes the bond of affection developed 
by the parties involved. The institute is legally foreseen by the Civil Code of 2002, so that the 
one adopted after the formalities becomes the legitimate son of the adopter in an irreversible 
character. According to the Charter of 1988, any distinction between natural and adoptive 
children is prohibited, and these are assimilated by law and holders of identical rights. In 
addition the Statute of the Child and the Adolescent admits the adoption of any minor, 
regardless of the state in which it is, whether young or newborn or still carrying a disease, just 
follow the established procedures that the adoption will be valid. In spite of the legal provision 
and the imposition of procedures for its implementation, it is not uncommon in Brazil situations 
in which the adoptive parents register the child as if it were a natural child, thereby 
circumventing the procedures legally necessary for the validation of the institute. being habitual 
in the country was denominated of "adoption to Brazilian". Although this act is covered by 
beneficial intentions is illegal, being considered even criminal type, deserving therefore be 
studied in depth. The present work intends to develop the study about this particular species 
of adoption. 
Keywords: Adoption. Brazilian adoption. Membership. Family right. 
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INTRODUÇÃO 

Adoção é um termo derivado do latim adoptione, cujo significado é escolher. 

Assim, adotar significa acolher voluntariamente alguém, promovendo-o a membro da 

própria família. Passando este a integrar o núcleo familiar após efetivados os trâmites 

legalmente previstos, esse ritual burocrático visa verificar se a família é capaz de 

receber o adotado de forma adequada e, posteriormente, através dos encontros 

promovidos entre eles, se há entrosamento entre a criança e o candidato a adotante.  

            Por fim, caso seja judicialmente concedida a adoção, dever-se-á ainda 

assegurar que o laço está sendo constituído de forma harmoniosa. Isso porque o 

instituto simboliza gesto de amparo, ao pretender promover à criança um ambiente de 

convívio familiar, no qual possa receber assistência, no aspecto material e sentimental 

da palavra, uma vez o adotante passa a figurar como pilar essencial ao 

desenvolvimento do menor, guiando-lhe por entre os percursos da infância e 

adolescência. Sendo constituída dessa forma a verdade afetiva do menor, prezando 

o Estado pela manutenção desta, sendo o afeto um dos fundamentos primordiais do 

direito das famílias, uma vez que constitui o elo entre os membros. 

Por se tratar a adoção de um direito concedido de maneira judicial, está 

submetido à morosidade do judiciário brasileiro, assim, um processo de adoção pode 

perdurar por anos até que se obtenha uma sentença concessória. Parcela significativa 

dos futuros pais adotivos dão preferência a bebês ou crianças em idade não muito 

avançada. Estes primeiros fatores, aliados ao forte sentimento que significa a 

paternidade são as condições propensas à disseminação da adoção fora dos 

parâmetros legais, o que é comprovado através da jurisprudência, dando origem ao 

instituto da “adoção à brasileira”. 

Em resumo, a adoção à brasileira pode ser caracterizada como o 

reconhecimento voluntário da maternidade ou paternidade, na qual, fugindo das 

exigências legais pertinentes ao procedimento adequado de adoção, o casal, ou 

apenas um dos cônjuges, registra a criança ou adolescente como seu filho biológico 

quando não o é, assim o adota sem as cautelas legais impostas pelo Estado. Desta 

forma, deixando de observar as regras necessárias à proteção especial que deve 

recair sobre os interesses da criança. 
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Uma prática tão recorrente nos lares brasileiros, deve ser estudada a fundo, 

para que seja possível compreender sua origem e motivações, com fins de extrair o 

real problema e entender suas consequências. 
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1 HISTÓRICO 

 A adoção é um instituto que remota a tempos históricos. Havendo inclusive 

menção à esta na Bíblia no que desrespeita a utilização por parte do povo Hebreu. 

Ademais o Código de Hamurabi previa as condições para que a adoção ocorresse, 

inclusive a possibilidade de o filho adotivo buscar sua família biológica e juntar-se a 

ela caso fosse de seu desejo. Ademais, estabelecia, ainda, o papel do adotante em 

transmitir seu ofício ao novo membro da família, que teria, inclusive, resguardados seu 

direito à herança, uma vez que é reconhecido como integrante legítimo. Não sendo 

permitido a família biológica se opor a adoção após formalizada esta, como demonstra 

o artigo 185 do Código de Hamurabi: “Se um homem adotar uma criança e der seu 

nome a ela como filho, criando-o, este filho crescido não poderá ser reclamado por 

outrem"(SÃO FRANCISCO, 2018, online).1 

 

Posteriormente, no decorrer da Idade Média, sob forte influência do Direito 

Canónico, através dos fundamentos da Igreja Católica, a filiação era reconhecida 

apenas aqueles que fossem fruto do sagrado matrimônio, não sendo, portanto, cabível 

a adoção mediante tal contexto. 

 No decorrer do século XIX, em meio aos conceitos inovadores agregados 

pelas luzes da Revolução Francesa, o Código Napoleônico também tratou 

especificamente do tema, estabelecendo normas extremamente rígidas àqueles que 

pretendiam adotar, como, por exemplo: o adotado deveria ser maior de idade e, 

obrigatoriamente, o adotante deveria possuir cinquenta anos ou mais, bem como estar 

impossibilitado de possuir herdeiros naturais. 

A maioridade como requisito ao reconhecimento da adoção demonstra o 

caráter patrimonialista do instituto à época. Restando claro que o intuito do feito era 

tão logo assegurar a perpetuação do sobrenome, assim como garantir a existência de 

um herdeiro capaz de gerenciar os bens da família, o que destoa do caráter 

assistencialista que lhe é atribuído nos tempos modernos. 

No contexto brasileiro, ao longo do século passado, a legislação brasileira 

evoluiu cedendo à tendência ocidental em reconhecer a existência de filhos alheios 

ao matrimônio, ao admitir sua inclusão no escopo familiar. Isso porque a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 prevê a igualdade no que tange ao 

                                                           
1 SÃO FRANCISCO, Portal. Código De Hamurabi. Disponível em: < 
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/codigo-de-hamurabi >. Acesso em: 10 out.  2018. 
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tratamento destinado aos filhos que guardam origem no matrimônio ou não, ou seja, 

muito embora o descendente seja fruto de relações extraconjugais será portador, à 

luz da lei, de direitos semelhantes aos dos filhos do casal. Outra inovação foi a 

desvinculação da procedência genética como critério autenticador da filiação, assim, 

de acordo ainda com a constituinte, existem dois critérios capazes de dar origem a 

relação de filiação: o biológico e o artificial. O primeiro ocorre através da gravidez 

natural, já o segundo procedimento por meio da adoção por exemplo. E ambos, uma 

vez que dão origem a relação parental, asseguram aos filhos direitos semelhantes no 

que diz respeito ao reconhecimento legal e ao aspecto patrimonial. 

O reconhecimento da igualdade entre o progenitor biológico e o civil é um marco 

de extrema relevância à luz do direito civil, uma vez que ratifica que o adotado é sujeito 

de direitos assim como qualquer outro herdeiro, sendo a ele garantidos todos os 

direitos e deveres oriundos da relação de filiação. Outrossim, também se destaca por 

projetar o fim da discriminação sofrida pelo menor adotado no seio familiar, uma vez 

que confere a ele o status de filiação, sem distinção alguma com relação aos demais.  

Por tanto, o instituto da adoção cria vínculos de parentesco de maneira artificial, 

na qual se aceita um estranho como membro da família, na qualidade de filho. Com o 

intuito de conferir maior proteção aos adotados, o ECA, estabelece inúmeros 

procedimentos a serem realizados antes da formalização, isso porque a adoção é ato 

irretratável, sendo essencial então assegurar a existência de elos que possibilitem a 

convivência harmônica. Há de se destacar também os critérios burocráticos 

necessários a concretização da adoção, que alheados a morosidade judiciária 

conduzem a uma realidade em que os processos de adoção perdurem por anos.  

Hoje no Brasil existe um padrão no que tange a adoção, a preferência dos 

adotantes por recém nascidos ou bebes de poucos anos é uma realidade, o que 

conjuntamente com a burocracia exacerbada conduz a prática do instituto conhecido 

como “adoção à brasileira”, ou seja, para alcançar o objetivo de trazer ao âmbito 

familiar uma criança de pouca idade os adotantes à averbam como se fosse fruto de 

origem biológica, registrando como seu o filho de outrem, o que é repreendido pelo 

ordenamento jurídico por violar preceitos do Código Civil e ser tipificado como crime 

pelo Código Penal. 

Como demonstra pesquisa realizada pelo jornal A Folha de São Paulo, com 

base nos dados do Conselho Nacional de Justiça, o maior obstáculo a adoção é a 

disparidade entre a faixa etária desejada pelos futuros adotantes e a realidade dos 
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menores cadastrados, sendo possível perceber o padrão acima destacado. Uma vez 

que os aspirantes a pais adotivos, em sua maioria, dão preferência a crianças nos 

primeiros anos de vida, ao passo que as cadastradas estão preponderantemente com 

idade avançada, como atesta o gráfico a seguir: 

 

 2 

 

 

 

                                                           
2 VINES, Iara Biderman Juliana. Cadastro Nacional de Adoção Completa Cinco Anos Sem Atingir 
Seu Objetivo. Disponível em: <  https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/05/1273585-
cadastro-nacional-de-adocao-completa-cinco-anos-sem-atingir-seus-objetivos.shtml > . Acesso em: 
10 out. 2018. 
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1.1 ADOÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

No que tange a adoção os critérios do Código Civil de 1916 são rigorosos 

estando sua previsão fixada nos artigos 368 ao 378. Sendo estabelecido a idade 

mínima de cinquenta anos para figurar na qualidade de adotante, a necessidade do 

adotante ser dezoito anos mais velho que o adotado e, por fim somente a concedia 

quando da impossibilidade da obtenção descendentes naturais.  

Posteriormente em 1957 a Lei n° 3.133 reduziu a idade imposta ao adotante de 

cinquenta para trinta anos ao mínimo. Com base nessa previsão do Código Civil se 

extrai o conceito de adoção simples, na qual ao adotado é imposta a condição da 

maioridade, sendo inclusive o vínculo passível de dissolução em caso de ingratidão 

ou quando acordado entre as partes. Os deveres e direitos relacionados à família 

biológica do adotado eram mantidos, com exceção ao poder familiar, que por sua vez 

era transferido ao adotante.  

Quanto à forma da adoção, era constituída através de escritura pública, na qual 

é vedada qualquer espécie de termo ou condição, com posterior registro público no 

Registro Nacional de Pessoas Físicas. Ademais, para tornar-se válida a adoção era 

necessária a aquiescência dos pais biológicos, tutores ou do próprio adotado.  

Com o advento do Código de Menores, Lei n° 6.697 de 19793, passou a figurar 

uma segunda modalidade, a adoção plena, cuja principal característica é a 

irretratabilidade. Uma vez que esta tem como intuito a adoção de jovens e crianças, 

havendo a desvinculação de qualquer liame com a família biológica, representado a 

primeira aparição da adoção como a conhecemos nos dias atuais. 

Assim, mediante o enrijecimento dos critérios necessários à adoção no início 

do Século XX, resta claro que o instituto não era incentivado pelo legislador a época. 

 

 

1.2 ADOÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

Em decorrência de seu caráter analítico a Constituição de 1988 não só define 

a estrutura do Estado, bem como proclama diversos Direitos e Garantias 

Fundamentais essenciais ao desenvolvimento humano, dentre eles a proteção a 

família, definida como o escopo da sociedade, de acordo com o artigo 226, uma vez 

                                                           
3 BRASIL. (Planalto). Lei N.º 6.697 de 1979, Código de Menores. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm >. Acesso em: 10 out. 2018. 

https://www.sinonimos.com.br/enrijecimento/
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que seu papel é propiciar ao jovem e a criança desenvolvimento saudável. Sendo 

assim visível o intuito protecionista do constituinte a infância e a juventude. 

Os princípios constitucionais, representam alicerces das relações modernas, 

responsáveis por proporcionar o desenvolvimento necessário ao país. Dentre eles se 

destaca o princípio da igualdade, podendo este ser observado em diversos 

dispositivos do texto constitucional, sendo sua aplicação imposta em inúmeras 

vertentes do direito. O principal marco da Magna Carta no que tange a adoção está 

estritamente relacionado a aplicação direta de tal princípio, uma vez que estabelece 

que aos filhos será destinado o mesmo tratamento, independente se fruto do 

matrimônio ou não, ou ainda se adotados, sendo vedada qualquer espécie de 

discriminação ou distinção de tratamento no que desrespeito a filiação. 

Permite ainda que a adoção seja realizada por estrangeiros, cujos termos e 

condições são estabelecidos por lei específica, uma vez que prevista por norma 

constitucional de eficácia limitada. 

Por fim, estabelece que em todos os casos a adoção será assistida pelo Poder 

Público, responsável por fiscalizar eventuais irregularidades. 

 

1.3 ADOÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A LEI DE ADOÇÃO 

 O Código Civil de 2002 inovou ao permitir a adoção àqueles que possam ter 

filhos naturais, ou ainda que já os tenha. O objetivo da adoção deixa de ser apenas a 

perpetuação familiar, quando há o impedimento biológico, passando a significar a 

possibilidade de amparo à criança que, ao ser introduzida no núcleo da família, 

tornara-se fruto desta. É papel do adotante não apenas a manutenção formal, como 

também a promoção de uma infância saudável, provida de afeto e com salvaguarda 

de todos os direitos conferidos à criança.  

Posteriormente a adoção no Brasil foi reformulada pela Lei Nacional de Adoção, 

Lei n.º 12.010 de 20094 que introduziu o Cadastro Nacional de Adoção, que funciona 

como meio facilitador no procedimento, visto que reúne dados de crianças e 

adolescentes disponíveis para adoção, separando-as de acordo com critérios como 

                                                           
4 BRASIL. (Planalto). Lei N.º 12.010, de 2009. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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idade e sexo, possibilitando ao candidato a adotante encontrar o menor com o perfil 

desejado. O referido cadastro impede ainda a realização da adoção direta, aquela em 

que o adotado dá início ao processo de adoção apontando a criança desejada, sem 

que esta tenha passado pelo Cadastro Nacional de Adoção, esta espécie de adoção 

não pode ocorrer, uma vez que burla a lista de adotantes. 

Além disto, a Lei Nacional de Adoção instituiu o conceito de família ampliada, 

que significa ser necessário esgotar as possibilidades da criança ou adolescente ser 

adotado por parentes próximos. Havendo consequentemente a manutenção dos 

vínculos de afeto, ou seja, o menor apenas será enviado ao banco de adoção se não 

houver tios, avôs, primos ou qualquer parente capaz de se tornar responsável pela 

criação deste. 

 

 1.4 ADOÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

O principal advento do ECA5, Lei nº 8.069, de 1990,  foi reconhecer a criança e 

ao adolescente como sujeitos de direitos, amparados pelas garantias fundamentais. 

Em consequência, inúmeras são as normas protecionistas a surgir posteriormente, de 

modo a assegurar a manutenção da infância saudável. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente trata sobre o procedimento da adoção, 

entre os artigos 39 e 52. As previsões do ECA visam a salvaguarda e a garantia do 

adequado desenvolvimento do menor, assim há previsão desde as entrevistas 

anteriores, para assegurar o entrosamento entre adotante e adotado, até o 

acompanhamento posterior à adoção, fiscalizando se ao menor está sendo destinado 

o tratamento devido. 

As disposições relativas à adoção são pautadas no princípio da maior proteção 

à criança e ao adolescente, de modo que são estabelecidos requisitos indispensáveis 

com o fito de assegurar que a família é dotada da harmonia necessária para acolher 

o adotado. Um desses requisitos é a necessidade de um estágio de convivência, por 

período previamente determinado pelo juiz, cuja finalidade é a adaptação do adotado 

                                                           
5 BRASIL. (Planalto). Lei N.º 8.069, de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 

em:< http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1466601.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1466601.pdf
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ao novo lar, possibilitando a origem de vínculos mais íntimos que farão a criança 

sentir-se acolhida e integrada ao novo ambiente. 

Com a instituição do ECA não há mais distinção entre a adoção simples e a 

adoção plena, de modo que a adoção passou a destinar-se aos menores de 18 e será 

em todos os efeitos irretratável. 
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2 ADOÇÃO À BRASILEIRA 

A adoção à brasileira é um tema de relevante interesse social, isso porque é 

uma prática habitual na realidade do país. Muitas são as razões que induzem o 

indivíduo a realização dessa modalidade de acolhimento. Dentre eles a morosidade 

judiciária que alheada ao longo período na fila de adoção fazem a concretização do 

desejo de adotar parecer distante. Ainda o custo necessário a formalização do 

procedimento, uma vez que esta demanda a contratação de um advogado para 

protocolar o processo e acompanhar seu andamento.  

Uma outra hipótese é a motivação sentimental, situação na qual há o contato 

anterior entre a gestante, geralmente em situação de hipossuficiência, e os futuros 

pais o que resulta em um vínculo afetivo com o bebê. De maneira que com o ímpeto 

de amparar o recém-nascido, desprovido dos cuidados adequados, o casal o registra 

como se filho biológico fosse. Em cumprimento ao artigo 54 da Lei nº 6015 de 19736, 

o registro de nascimento deve ocorrer no Cartório de Registro Civil, não há nenhuma 

espécie de investigação prévia com o intuito de averiguar a veracidade dos fatos 

constantes no documento público, fato este propulsor desta modalidade ilícita de 

adoção. 

O procurador de Justiça Valdir Lamenza Sznick ao se referir a prática salienta:  

“O ato, por mais nobreza e grandeza de princípios de que se revista, está tisnado pela 

dissimulação e pela infração à lei” (VALDIR LAMENZA SZNICK, 2018, p. 453).7 

Fato é, que o adotante possui boa intenção ao se disponibilizar para cuidar da 

criança fornecendo-lhe um lar, amparo e amor. Ademais, é constatado ainda que o 

procedimento formal de adoção implica em diversas burocracias, o que acaba por 

atravancar o processo legal de adoção. Porém, essas constatações não justificam a 

realização do ilícito. 

Isso porquê, por mais longo e exaustivo que seja o caminho até a concretização 

da adoção a luz das normas legais, o processo envolve uma série de formalidades 

que visam a proteção do menor. Dentre elas as visitas da assistência social e 

especialistas que analisam se a família possui a estrutura necessária para receber o 

                                                           
6 BRASIL. (Planalto). Lei N.º 6.015, de 1973. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
7 SZNICK,  Valdir Lamenza. Adoção. 3ª ed. rev. atual., São Paulo, LEUD, 1999, pág. 453. 
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adotante, além da interação, supervisionada, entre este e os futuros pais e a 

preparação da criança para adequar-se à nova realidade. Todos esses são 

procedimentos básicos, que devem ocorrer em observância ao princípio do melhor 

interesse da criança. Eles evitam, por exemplo, eventual arrependimento posterior, 

que desencadearia no abandono da criança. 

Em meio as consequências deste ato está a fragilidade do elo. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, ao resguardar os interesses do menor prioriza os vínculos 

sentimentais em detrimentos aos naturais, logo o afeto tem maior relevância que o 

sangue e por conseguinte torna a adoção inalterável, ainda que questionada pela mãe 

biológica. O que justifica esse caráter é a importância dos laços que são desenvolvidos 

no cotidiano para a saúde psicológica da criança, que já se afeiçoou ao ambiente 

familiar, sentindo-se integrada a ele, de modo que a ruptura abrupta desta convivência 

acarretaria prejuízos insanáveis. 

Muito embora, como a adoção à brasileira foge aos moldes formais não é 

amparada por esta imutabilidade. Por tanto, em caso de arrependimento posterior, 

basta uma denúncia e a comprovação através do exame de DNA que a criança retorna 

a família original, sendo o registro anulado. No entanto, apesar da ilicitude, a 

convivência naquele seio familiar é a verdade afetiva da criança, que já desenvolveu 

laços com aquelas pessoas, assim o afastamento destas desencadeia no menor um 

real sentimento de abandono, uma vez que para ele aquela era a sua família verídica, 

apesar da origem que foi conduzido a ela, isso porque foi a partir deles que se 

desenvolveu.  

O tema conduz ainda a uma outra questão problemática no que tange a 

mercantilização da prática. Tendo em vista a miserabilidade a que parcela significativa 

da população brasileira ainda é acometida, a gravidez com o intuito de entregar a 

criança a uma família abastada em troca de vantagem pecuniária ainda é uma cruel 

realidade. Motivo este que incentivou a criminalização do ato de registrar filho alheio 

como seu, evitando assim a “comercialização de menores”. 
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2.1 TIPIFICAÇÃO COMO CRIME 

As relações familiares, dentre elas a filiação, contam com o amparo estatal, o 

Estado tem a obrigação de amparar a família, uma vez que dela é extraído o 

desenvolvimento da sociedade. Neste sentido, o Código Penal vigente estabelece 

como crime, punível com reclusão de dois a seis anos, registrar como se seu fosse, o 

filho de outrem. Tal qual:  

“Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; 
ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente 
ao estado civil:  
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. 
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.”8 

Isto posto, o ato de registrar e criar criança de natureza biológica diversa a sua, 

sem o devido processo de adoção, não é permitido por lei no Brasil, mesmo que os 

pais biológicos entreguem um bebê aos cuidados dos adotantes. Porém, o anseio por 

amparar, o mais rápido possível, o indivíduo em situação de vulnerabilidade, faz com 

que haja o escape ao procedimento adequado e se estabeleça legalmente como se 

progenitor natural fosse. Como ocorrido no caso deste acordão proferido pelo Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina: 

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ENTREGA DE FILHO 
MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ECA, 
ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO) E REGISTRO COMO SEU O FILHO DE 
OUTREM (CP, ART. 242, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. CRIME DO ART. 238, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO ECA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ACOLHIMENTO - 
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS À SACIEDADE - 
INSUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS RECEBERAM 
A CRIANÇA MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA - 
GASTOS COM A GESTAÇÃO CUSTEADOS PELOS APELANTES A 
TÍTULO DE SOLIDARIEDADE - ENTREGA DO INFANTE AOS 
ACUSADOS DE FORMA ESPONTÂNEA - DÚVIDA QUE SE RESOLVE A 
FAVOR DOS RECORRENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO 
PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu 
convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, 
o melhor caminho é a absolvição" (Guilherme de Souza Nucci). CRIME 
DO ART. 242, CAPUT, DO CP - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO 
PERDÃO JUDICIAL - VIABILIDADE - CASAL QUE REALIZA A "ADOÇÃO 
À BRASILEIRA" POR MOTIVO DE NOBREZA - MÃE QUE NÃO DESEJA 
FICAR COM O FILHO - APLICABILIDADE DO ART. 242, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CP - CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. Fazem jus ao perdão judicial os réus que registram em 
nome próprio filho de outrem quando agem por motivo de elevada nobreza 

                                                           
8 BRASIL (Planalto). Código Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848.htm >. Acesso em: 29 de out. 2018. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984038/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583813/artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583781/par%C3%A1grafo-1-artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607822/artigo-242-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583813/artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583781/par%C3%A1grafo-1-artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583781/par%C3%A1grafo-1-artigo-238-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984038/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607822/artigo-242-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607822/artigo-242-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607777/par%C3%A1grafo-1-artigo-242-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607777/par%C3%A1grafo-1-artigo-242-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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e no interesse da criança, a fim de garantir-lhe a necessária e suficiente 
assistência financeira, afetiva e moral, dando a ela uma convivência 
familiar estável. PREQUESTIONAMENTO QUESTÃO FEDERAL/ 
CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.”9 

Nestes casos, sendo reconhecida a nobreza do ato, a pena poderá ser 

abrandada, ou ainda, poderá deixar de ser aplicada pelo juiz, sendo esta a única 

hipótese de perdão judicial para crime doloso, aquele em que há a intenção de 

praticar, havendo por consequência a extinção da punibilidade. 

 

2.2 VISÃO DOS ESPECIALISTAS 

Maria Berenice Dias10, autora de diversas obras no âmbito do direito de família, 

traz de forma explicada o que seria a “adoção à brasileira”. Deve-se assim imaginar 

que o companheiro de uma mulher assume seu filho, fruto de uma relação entre ela e 

terceiro. Caso, posteriormente, ocorresse um eventual divórcio entre o casal, não seria 

permitido àquele que registrou a criança pleitear a desconsideração do vínculo de 

parentesco. Sendo assim, prevaleceria a impossibilidade de revogação do estado de 

pai, pois caso contrário caracterizar-se-ia arrependimento posterior, o que viria a 

representar violação ao princípio da boa-fé objetiva. Muito embora, seja facultado ao 

filho romper este vínculo através de ação anulatória, invocando o artigo 1614 do atual 

Código Civil. 

A matéria também é considerada polêmica pelo autor Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama11, uma vez que a prática da adoção à brasileira, levando em 

consideração a realidade de dificuldade sociais do país, pode induzir a “coisificação 

da criança”. Isso porque, havendo a possibilidade de fuga das filas de adoção e 

registro de filho alheio como próprio, surgiria o que podemos tratar como 

comercialização dos adotados. A preocupação do jurista é que casais pobres 

pudessem entregar seus filhos em troca de vantagens financeiras ou ainda, a 

negociação poderia ser feita antes mesmo do nascimento do bebê, o que 

representaria grave ofensa à dignidade da pessoa humana. 

                                                           
9 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Criminal : APR 0002324-
25.2016.8.24.0012 Caçador 0002324-25.2016.8.24.0012. Disponível em: < https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/631887986/apelacao-criminal-apr-23242520168240012-cacador-
0002324-2520168240012?ref=serp >. Acesso em: 29 out. 2018. 

10 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo, SP: Revista Tribunais, 
2013. Pág. 364. 
11 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Direito Civil: Família. Ed. 2003. Pág. 433. 
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Já os autores Ana Bárbara Morelli, Fabio Scorsolini-Comin e Tales Vilela 

Santeiro, ao longo do artigo “O “lugar” do filho adotivo na dinâmica parental: revisão 

integrativa de literatura” 12, tratam da motivação em adotar “à brasileira”. Destacam 

em seu artigo a supervalorização do vínculo consanguíneo, ao ponto de ser preferível 

criar o menor como filho biológico, registrando-o também como se o fosse, ao invés 

de seguir o procedimento legal, respeitando a fila de adoção e passando por todas as 

verificações necessárias. Demonstrando assim, que deve ser desconstruída a ideia 

de que o filho biológico possui valoração superior ao adotado, ou ainda que o laço 

com este é mais forte que com àquele, isso porque se houve o processo de adoção é 

porque os adotantes querem criar e conceder afeto aquela criança, 

independentemente de sua origem. 

Em um outro artigo Lidia Natalia Dobrianskyj Weber13 relata sua vivência ao 

longo dos últimos congressos em que tem participado, nos quais os técnicos 

especialistas em adoção frequentemente relatam que a “desistência” é mais frequente 

quando esta ocorre à brasileira. Talvez porque ao realizar a adoção sem o amparo do 

Poder Judiciário não ficam sujeitos os futuros adotantes aos procedimentos 

específicos determinados por lei, como, por exemplo, entrevistas com psicólogos e 

assistentes sociais que buscam verificar se o casal realmente tem condições de 

estabelecer o laço familiar, se atendem os requisitos exigidos pelo ECA, assim como 

os da Lei de Adoção e as visitas nas quais o casal interage diretamente com a criança 

que pretendem adotar. Ao longo de todo esse procedimento, é criado um vínculo entre 

os envolvidos, o que torna mais cômoda a convivência nos primeiros momentos da 

adoção, sendo assim, aqueles que o fazem extrajudicialmente ficam furtados desta 

experiência. 

Assim, muitas são as polêmicas acerca não só da origem, como também das 

consequências desta modalidade de adoção e o que podem desencadear aos 

adotados, que ficam sujeitos a uma farsa, a qual priva-lhes da oportunidade de 

conhecer sua origem biológica. Uma vez deve ser uma escolha pessoal daquele que 

é submetido a adoção buscar investigar/conhecer sua família natural ou não. 

                                                           
12 MORELLI, Ana Bárbara. SCORSOLINI-COMIN, Fabio. SANTEIRO, Tales Vilela. O "lugar" do filho 
adotivo na dinâmica parental: revisão integrativa de literatura. Uberlândia, dez. 2013. Disponível 
em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652015000100010>  
Acesso em: 10 out. 2018. 
13 WEBER, Lidia Natalia Dobrianskyi. (1995). Da institucionalização à adoção: um caminho 
possível? Revista Igualdade – Ministério Público Paraná. Pág. 9.  
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2.3 ADOÇÃO À BRASILEIRA NOS TRIBUNAIS 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral14 a 

emblemática tese a respeito dos contornos da socioafetividade e seus 

desdobramentos na atual sociedade brasileira. O que em muito influencia a questão 

da adoção a brasileira, uma vez que concede ao vínculo afetivo o mesmo grau 

hierárquico que o biológico. 

Tal decisão decorre da realidade fática, pois o célere desenvolvimento dos 

laços familiares conduziu a existência de diversas maneiras de se manifestar a 

parentalidade. Por conseguinte, há a necessidade de a realidade jurídica evoluir em 

paralelo, de modo que o ordenamento jurídico possa moldar-se aos anseios da 

sociedade, acomodando-se a ela. 

Essa carência por amparo é meticulosamente ponderada no voto do Ministro 

Relator Luiz Fux: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE 
PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. PARADIGMA DO 
CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO 
CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO 
CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 
1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO 
DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA 
FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO 
COMO CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A 
MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO 
CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 
3º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB).VEDAÇÃO 
À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE 
FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, 
BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. 
MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO 
CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO 
DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, CRFB). RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A 
CASOS SEMELHANTES.  

A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela 
normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, 
a saber:  

(i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais;  

                                                           
14 STF, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 898.060, São Paulo. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf>. Acesso em: 25 out.  2018. 
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(ii) pela descendência biológica; ou  

(iii) pela afetividade. A evolução científica responsável pela popularização do 
exame de DNA conduziu ao reforço da importância do critério biológico, tanto 
para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da 
identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de 
um ser. 

A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina 
e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de 
extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e 
consequentemente o vínculo parental, em favor daquele que utilizasse o 
nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e 
gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela 
comunidade (reputatio).” (RE 898.060/SC, Rel. Min. Luiz Fux. J. 21.09.2016, 

publicado no seu informativo n. 40) 15 

O reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da afetividade como forma de 

manifestação parental, ao ser elevada ao mesmo status que o vínculo biológico 

conduz a possibilidade de constatação da multiparentalidade como consequência 

jurídica da tese firmada. Surgindo esta na hipótese em que coexista o liame biológico 

consecutivamente com um outro afetivo.  

O que desencadeia essa revolucionária decisão é a condecoração do afeto 

como conceito jurídico capaz de formar laços tão intensos quanto os sanguíneos, uma 

vez que a convivência familiar é fator primordial ao desenvolvimento da criança. Nesta 

seara o doutrinador Ricardo Lucas Calderon, em sua obra Reflexos Da Decisão Do 

STF De Acolher Socioafetividade e Multiparentalidade, ao invocar as palavras do 

escritor italiano Stefano Rodotà16, demonstra o quão essencial é o afeto no trato das 

relações modernas: 

“A necessidade do Direito contemporâneo passar a acolher as manifestações 
afetivas que se apresentam na sociedade está sendo cada vez mais 
destacada, inclusive no direito comparado, como na recente obra de Stefano 
Rodotà, lançada em 2015, denominada Diritto D’amore. Em suas afirmações, 
o professor italiano sustenta que um novo cogito poderia ser escrito na 
atualidade, com o seguinte teor: “amo, ergo sum”, ou seja, amo, logo existo, 
tamanha a atual centralidade conferida para a dimensão afetiva nos 

relacionamentos interpessoais deste início de século. ” 17 

 

O instituto da adoção à brasileira é tema extremamente ventilado no Superior 

                                                           
15  TARTUCE, Flávio. Direito Das Sucessões. 10. ed.Rio de Janeiro, RJ: Editora Forense,  2017. Pág. 
200. 

16 RODOTÁ, Stefano. Diritto D’amore. Bari: Laterza, 2015. 
17 CALDERON, Ricardo Lucas. Reflexos Da Decisão Do Stf De Acolher Socioafetividade E 
Multiparentalidade. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2016-set-25/processo-familiar-
reflexos-decisao-stf-acolher-socioafetividade-multiparentalidade >. Acesso em: 10 out. 2018. 
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Tribunal de Justiça. No qual há decisões tanto a favor da manutenção do vínculo 

constituído ilegalmente, em razão do princípio constitucional do melhor interesse do 

menor, tendo em vista que este já está acomodado a realidade na qual se encontra, 

tanto quanto decisões que presam pela desconstituição da estrutura familiar.  

Recentemente, ao longo do ano de 2016 o referido Tribunal Superior, mediante 

o caso de gêmeos que foram adotados à brasileira pela matriarca, ao assumir a 

maternidade dos filhos do cônjuge, contraídos estes em relação extraconjugal. Apesar 

de comprovado através de exame de DNA que o homem não era o pai biológico como 

imaginava ser, mesmo assim o acordão pela aprovação do pedido de adoção foi 

mantido. A fundamentação da decisão é em sentido de não haver interesse da família 

biológica em arcar com a criação dos menores, além da comprovação de que o avô 

biológico abusava sexualmente dos gêmeos, motivo este que levou a mãe biológica a 

consentir expressamente com a adoção. Além da estrutura familiar organizada 

concedida aos recém-nascidos, que corroborou para a manutenção do vínculo 

adotivo, uma vez que os adotantes proporcionam acesso a todos os cuidados 

necessários ao pleno e saudável desenvolvimento dos irmãos. Como é possível 

constatar através das palavras do Ministro Relator do caso Raul Araújo: 

“Não é possível afastar os olhos da situação fática estabelecida para fazer 
preponderar valores em tese. O que se tem, no momento, são duas crianças 
inseridas em um lar no qual vivem há mais de cinco anos, com a 
recomendação para que sejam recolhidas a um abrigo, sem entender, porém, 
a razão pela qual lá estarão e porque seus ‘pais’ não podem mais lhes fazer 
companhia. Os danos psicológicos são constatáveis de pronto e são de difícil 
reparação. Se serão ocasionados pelos adotantes ao descumprirem as 
ordens judiciais, ou se decorrem do próprio sistema de adoção, não importa, 
o fato é que atingem menores, cuja proteção e bem-estar imantam todo o 
sistema criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”.18 

No ano seguinte, uma outra decisão primou pelo afastamento do menor e sua 

condução a abrigo infantil. A situação trata de um recém-nascido entregue pela mãe 

biológica, moradora de rua, a homem, ao qual registrou a criança como se pai 

biológico fosse. Posteriormente foi constatado que seis anos antes a mesma 

moradora de rua deixou aos cuidados dele seu outro filho, em troca de benefício 

monetário, sendo caracterizada, portanto, a reincidência no ilícito. Motivo pelo qual o 

                                                           
18 STJ, Superior Tribunal de Justiça. Julgados sobre adoção à brasileira buscam preservar o 
melhor interesse da criança. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/
Julgados-sobre-ado%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-brasileira-buscam-preservar-o-melhor-interesse-
da-crian%C3%A7a >. Acesso em: 10 out. 2018. 
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segundo menor a ser adotado foi conduzido a uma instituição de abrigo, tendo em 

vista que permaneceu com a família adotiva pelo lapso temporal de dois meses 

apenas, não sendo este período suficiente para justificar a manutenção da adoção 

irregular. 

Uma das preocupações do Superior Tribunal de Justiça no que tange a prática 

da adoção à brasileira é o possível envolvimento de tais menores em situações de 

tráfico infantil. Este cuidado motivou a quarta turma do STJ, no ano de 2017 a decidir 

pela desconstituição do vínculo afetivo ao afastar o menor da família que o adotou à 

brasileira, conduzindo-a a abrigo no qual haveria a possibilidade do recém-nascido 

ser adotado de forma regular.  

Isto posto, apesar de muitos julgados acerca do tema, não é possível 

estabelecer um padrão nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, pois ora preza-

se pela manutenção do vínculo socioafetivo, apesar da irregularidade formal, ora se 

prima pela desconstituição da adoção à brasileira, sendo o menor encaminhado a 

abrigo. Entretanto é possível observar em todos os casos o cuidado com relação a 

verdade afetiva da criança, de maneira que a tendência é decidir pela continuação da 

criança com os adotantes nos casos em que há elo concreto entre adotante e adotado, 

ou seja, quando a família está constituída a lapso temporal considerável. 

Com relação ao tema na Segunda Instância o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro possui jurisprudência no sentido de apenas anular o registro de 

nascimento de criança suspeita de ter sido adotada à brasileira quando houver a 

comprovação desta conduta através de exame de DNA, cujo resultado seja a 

inexistência de vínculo consanguíneo. Uma vez que que não deve prosperar a 

manutenção do status familiar que decorre de fraude, sendo esta a única hipótese 

aceita como forma de fundamentar a desconstituição do estado de filiação. Tal 

corrente resta clara no fragmento do seguinte acordão:  
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“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO 

DE NASCIMENTO. MENOR. AUTOR QUE, POR INFLUÊNCIA DA 

COMPANHEIRA, COM QUEM MANTIVERA RELACIONAMENTO, 

REGISTRA MENOR CUJO EXAME DNA CONSTATOU NÃO SER SEU 

FILHO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA "ADOÇÃO À BRASILEIRA". 

DIREITO PERSONALÍSSIMO DA MENOR, INDISPONÍVEL E 

IMPRESCRITÍVEL, EM SABER QUEM É O SEU VERDADEIRO PAI. 

PROVIMENTO AO RECURSO COM AMPARO NO ART. 557, § 1º-A, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

 I - Resultando do laudo de tipagens por DNA e cálculos, que o apelante 
está excluído de ser o pai biológico da apelada, a manutenção desse 
status consolidaria erro quanto à paternidade; 

II - Preceitua o art. 1.604, do Código Civil, que "ninguém pode vindicar 
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-
se erro ou falsidade do registro", ao tempo em que o art. 27, do ECA, 
estatui que "o reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 
segredo de Justiça"; 

III - "Não pode prevalecer a verdade fictícia quando maculada pela 
verdade real e incontestável, calcada em prova de robusta certeza, como 
o é o exame genético pelo método DNA", proclama o venerando Superior 
Tribunal de Justiça; 

IV - Recurso ao qual se nega seguimento dentro do permissivo do 

art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.” (Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: 121019520048190205 RJ 0012101-

95.2004.8.19.0205.)” 19 

Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul presou pela manutenção do 

vínculo parental, mesmo que decorrente de manobra alheia aos parâmetros legais. 

Tendo em vista o forte liame desenvolvido, uma vez que o menor guarda na 

pessoa da tia biológica a figura materna, por ter sido por ela criado, sendo esta sua 

fonte de amparo e afeição. De maneira que o referido Tribunal primou pela 

conservação da verdade afetiva em prol da anulação do vínculo registral. Como 

demonstra o trecho do acordão a seguir:  

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

ADOÇÃO À BRASILEIRA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO 

COM O PAI REGISTRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

Em casos como o do presente feito, típica adoção à brasileira, em já existe 
uma relação jurídica de parentalidade estabelecida perante o Registro Civil 

                                                           

19 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELACAO : APL 0012101-
95.2004.8.19.0205 RJ 0012101-95.2004.8.19.0205. Conteúdo disponível em: < https://tj-
rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5728244/apelacao-apl-121019520048190205-rj-0012101-
9520048190205-tjrj?ref=serp >. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10622568/artigo-1604-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topicos/10617531/artigo-27-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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e confirmada na realidade da vida, sua desconstituição não se pode operar 
como simples decorrência de uma demanda de retificação de registro civil 
que exclua o nome do pai registral em relação ao filho. Embora o proceder 
dos apelantes esteja à margem do ordenamento jurídico, o fato é que o 
infante reconhece a tia materna e o pai registral como o seu referencial 
parental, não se mostrando de forma alguma vantajoso à criança que, neste 
momento, se faça toda uma alteração no seu registro civil, excluindo o pai 
registral e os avós para fins de estampar uma verdade registral , que, por 
força de outro comando judicial (reconhecimento da socioafetividade/ 
deferimento da adoção pretendida), seria novamente alterada. DERAM 
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077040822, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
Julgado em 30/08/2018).”20 

Em situação distinta, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso no 

qual o patriarca, promoveu o registro civil de seus filhos acreditando haver o vínculo 

consanguíneo com estes e posteriormente, através de exames de DNA fica 

comprovada a inexistência do liame biológico, ou seja, o indivíduo cuja conduta se 

caracteriza a adoção a brasileira a praticou julgando haver o vínculo natural com os 

menores. Neste caso, sendo comprovada a ausência tanto do vínculo biológico 

quanto o afetivo houve a desconstituição do registro civil. Tal qual o acordão abaixo:  

“Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 

EXAMES DE DNA. EXCLUSÃO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. 

PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. REGISTRO COM BASE EM 

DECLARAÇÃO ERRÔNEA DA GENITORA. VÍNCULO AFETIVO E 

SOCIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 

1 - Não se está na espécie a tratar da situação de alguém que, mesmo 
conhecendo não ser o genitor de determinada criança a registra como se 
assim o fosse (adoção à brasileira), mas depois se arrepende. Está-se a 
analisar a situação de alguém que, conduzido por declaração equivocada 
da genitora, procedeu ao registro dos menores lastreado na convicção de 
ser o seu pai, mas depois veio a constatar a inexistência do liame biológico.  

2 - Evidenciado o afastamento afetivo e social das partes, tanto que foi 
intentada anteriormente ação de desconstituição da filiação pelos menores, 
descabe a prevalência da denominada paternidade socioafetiva.  

3- Assim, tendo em vista a inexistência de vínculo biológico entre os 
Apelados e o Apelante, o qual procedeu ao registro das crianças por 
acreditar na relação de consanguinidade, bem assim em face da 
inexistência de ligação socioafetiva entre as partes, a situação estampada 
nos registros de nascimento há de ser conformada à realidade, deles 
excluindo-se o nome do pai e o apelido de família paterno. Apelação Cível 
provida.”21 

                                                           
20 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível : AC 
70077040822 RS. Conteúdo disponível em: < https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/621458271/apelacao-civel-ac-70077040822-rs?ref=serp >. Acesso 
em: 29 out. 2018. 

21 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelação Cível : 
APC 20120710033319. Conteúdo disponível em: < https://tj-
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Em caso parecido com o anteriormente mencionado o Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, negou a concessão de alimentos pleiteada por filha que foi 

registrada pelo companheiro da mãe à época do nascimento, situação na qual havia 

crença em ser o pai biológico da mesma. Posteriormente, através de exames foi 

comprovada a inexistência de relação consanguínea entre o indivíduo e a moça, 

razão pela qual foi declarada a desconstituição do vínculo, por não estar presente o 

liame biológico assim como o afetivo, sendo provida a ação negatória de 

paternidade, conduzindo a anulação do registro civil. De acordo com a decisão a 

seguir:  

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXAME DE DNA. 

EXCLUSÃO ATESTADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. AUTOR CASADO COM A MÃE DA MENOR AO 

TEMPO DO NASCIMENTO. REGISTRO COMO SE FILHA SANGUÍNEA 

FOSSE. ERRO CABALMENTE DEMONSTRADO. ANULABILIDADE DO 

ASSENTO. POSSIBILIDADE. - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. LAÇOS 

SÓLIDOS DE AFETO NÃO DEMONSTRADOS. MENOR QUE VIVE COM 

A MÃE E O COMPANHEIRO DESTA. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA 

COM O AUTOR HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. VÍNCULO NÃO VERIFICADO. 

- ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA. 

OBRIGAÇÃO INEXISTENTE. - SUCUMBÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. 

- SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

- A exteriorização do registro de reconhecimento, ato derivado e não 
originário, não pode prevalecer sobre a verdade real e incontestável, 
consubstanciada em exame de DNA não impugnado, porquanto 
demonstrado o vício de consentimento que o impulsionou. 

- A paternidade socioafetiva, seja decorrente da posse do estado de filho, 
seja consequência da chamada "adoção à brasileira", deve ser 
reconhecida quando da existência de provas de que o pai registral 
mantém relações de amor, afeto e carinho com o suposto filho, 
materializando verdadeira relação paterno-filial, esta prevalecente à 
verdade real, o que não ocorre na espécie. 

- Inexistente o poder familiar com a quebra do laço parental, a obrigação 
daí decorrente também cessa, porquanto não há fundamento jurídico a 
justificar o dever de alimentos próprios do Direito de Família. 

- Reformada a decisão de primeiro grau, as despesas processuais devem 
ser suportadas, na totalidade, pelo vencido.”22 

                                                           
df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340017953/apelacao-civel-apc-20120710033319?ref=serp >. 
Acesso em: 29 out. 2018. 

22 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 608230 SC 
2010.060823-0. Disponível em: < https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19724061/apelacao-
civel-ac-608230-sc-2010060823-0?ref=serp >. Acesso em: 29 out. 2018. 
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Isto posto, a manutenção ou extinção da estrutura familiar que guarda sua 

origem no procedimento de adoção à brasileira possui caráter subjetivo. Uma vez que 

decorre de inúmeras variáveis que devem ser averiguadas no caso concreto. A 

principal delas é a extensão do período em que o menor está inserido no âmbito 

familiar e, por conseguinte, a presença de liame sentimental entre o menor e os 

demais membros da família. Pois a preocupação do ordenamento jurídico em 

conservar a verdade afetiva da criança é questão primordial no que tange ao tema. 
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3 INDÍCIOS DA ADOÇÃO À BRASILEIRA 

Tendo em vista que anteriormente a Carta Constituinte de 1988 o tratamento 

destinado aos filhos biológicos e adotados era marcado por significativa distinção 

entre ambos, a começar pelo registro em cartório no qual constava a classificação 

entre filho natural ou não, resta claro que uma maneira de evitar esta discriminação 

no seio familiar era exatamente simular a origem da criança adotada. De modo a evitar 

que a ela seja destinado qualquer espécie de maus tratos. Razão pela qual a prática, 

apesar de ilícita, tornou-se popular no país. 

Assim, por significar prática usual à realidade brasileira é possível, ao observar 

os casos concretos, estabelecer padrões de comportamento. Por conseguinte, a 

cumulação destas características frequentes conduz indícios da conduta criminosa. 

Sendo estas: a indicação de falsa residência, de modo a impedir, ou ao menos 

dificultar, o encontro da família por qualquer autoridade que vise o esclarecimento 

acerca da origem dos filhos. Assim como a presença de testemunhas, pois nos casos 

configurados como “adoção à brasileira”, é habitual que os únicos capazes de 

testemunhar a respeito do nascimento e origem biológica da criança sejam pessoas 

próximas a família, o que possibilita que, por questões pessoais e afetivas, estejam 

acobertando a farsa. Ainda, a existência de inscrição dos pais no Cadastro Nacional 

de Adoção, o que atesta que já houve a tentativa de adoção de acordo com os 

parâmetros formais, hipótese na qual o casal, usualmente, aguarda um longo lapso 

temporal em fila de adoção e assim, o anseio por antecipar a concretização do desejo 

os leva a prática de tal manobra. E por fim, os pais apesar de possuírem plano de 

saúde ou condições financeiras para que o parto ocorra em um hospital, com todos 

os auxílios necessários, mesmo assim, optam por ser realizado em sua residência, 

em condições prejudiciais ao recém-nascido. 

E é através da cumulação de tais indícios que é instaurada a investigação. Com 

fins de obter respostas acerca da relação de paternidade o esclarecimento de tais 

indicativos. 

Se por fim for constatado o registro do filho de outrem como se biológico fosse 

haverá a condenação com base no artigo 242 do vigente Código Penal, nesta hipótese 

ao juiz da caso é facultada a concessão do perdão judicial. Este instituto é aplicado 

aos casos em que as consequências da prática criminosa são tão árduas ao acusado 
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de modo em que o próprio já é penalizado por elas e assim a Justiça permite que não 

seja a ele aplicada a pena prevista. Geralmente o perdão judicial é aplicado apenas 

aos casos em que há a presença da culpa, ou seja, quando o agente não possuía a 

intensão de praticar a conduta, não havendo assim premeditação. 

Ocorre, no entanto, que a adoção à brasileira não se enquadra nesta 

modalidade de crime, uma vez que envolve vontade anterior, configurando assim o 

dolo. Apesar disto, a nobreza do ato, ao conceder ao menor os cuidados necessários 

a manutenção da vida digna, o que alheado a importância conferida pelo ordenamento 

brasileiro ao vínculo afetivo, faz com que seja a adoção à brasileira a única modalidade 

de crime doloso passível desse perdão concedido pela Justiça.  

Porém, a concessão ou não do benefício fica a critério da discricionariedade do 

magistrado responsável pelo caso, de modo que é possível que com base nas provas 

apresentadas, decida ele pela condenação dos adotantes, que embora dotados de 

intenções benéficas agiram a margem da lei, pois burlaram o Cadastro Nacional de 

Adoção.  

Recentemente, houve a condenação de um casal curitibano ao ressarcimento 

do valor de cinquenta mil reais em decorrência do registro ilícito do menor na 

qualidade de filho biológico do casal, adotando-o assim sem a observância dos 

critérios legais. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do 

Paraná em nome daqueles presentes no Cadastro Nacional de Adoção que foram, 

por consequência, prejudicados pela manobra. O caso foi julgado pela 1ª Vara da 

Infância e Juventude e Adoção de Curitiba, local no qual o adotado reside com a 

família adotiva. A repercussão em todo o território nacional surgiu devido ao elevado 

valor concedido a título de danos morais, esse montante será destinado ao Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente e será empregado para promover a 

importância do cumprimento dos preceitos legais ao praticar a adoção.23 

 

 

3.1 CARACTERISTICAS GERAIS 

A motivação da adoção à brasileira, geralmente, é um contexto de 

                                                           
23  BANDAB. Casal de Curitiba é condenado a pagar R$ 50 mil por ‘adoção à brasileira’. 
Disponível em: < https://www.bandab.com.br/cidades/casal-de-curitiba-e-condenado-a-pagar-r-50-mil-
por-adocao-a-brasileira/ >. Acesso em: 10 out. 2018. 



33 
 

hipossuficiência, encontrando-se os pais biológicos em situação de vulnerabilidade 

econômica e já com outros filhos nascidos. De forma, que o custo necessário a 

manutenção desta nova vida torna-se extremamente dispendioso ao casal, que então 

decide buscar uma família abastada disposta a arcar com a criação do recém-nascido.  

A justificativa da manobra é que esses pais biológicos, embora não possam 

eles próprios criar o menor, se preocupam ainda assim com o futuro da prole. Logo, 

por temer que a criança passe os primeiros anos de vida em um abrigo, à espera de 

uma família adotiva, com o fito de afastar esse período de sofrimento, fazem o contato 

direto com uma família que deseja a presença de um novo membro. O que concede 

o caráter ilícito a pratica, visto que essa família, por burlar o Cadastro Nacional de 

Adoção, terá que registrá-lo como membro natural. Assim como demonstra o 

doutrinador Gueiros ao relatar em sua obra um caso concreto: 

“As razões apresentadas por Ana e Emílio, pais de Vitória, nos remetem à 
falta de condições sociais para assegurar cuidado e proteção a mais um filho 
e à consciência da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de uma 
criança. […] a preocupação em preservar a as mínimas condições que o casal 
tem para criar os dois primeiros filhos; certamente um terceiro interferiria 
nisso, pois significaria repartir o mesmo reduzido quinhão por um número 

maior de filhos. ” 24 

No que tange aos indivíduos interessados em realizar esta modalidade de 

adoção pautada em práticas persuasivas tentam não deixar resquícios aparentes que 

possam conectar a mãe biológica à criança. Portanto torna-se frequente que esta seja 

recebida tão logo saia da maternidade sendo imediatamente lavrado o registro no 

Cartório de Registro Civil.  Tamanha pressa se justifica, pois, os adotantes não estão 

em posse da declaração de nascido vivo, porque esta contém a identidade da mãe 

biológica, o casal adotante alega então que a criança veio ao mundo no âmbito 

doméstico pois não houve tempo hábil para a chegada da gestante a maternidade.           

As pessoas que se submetem a adoção à brasileira podem ser classificadas 

em dois grupos distintos no que tange a motivação psicológica da prática. 

que é comprovado através dos dados fornecidos em artigo do Senado Federal, tal 

qual a tabela a seguir: 

                                                           
24 GUEIROS, D. A. Adoção consentida. São Paulo: Cortez Editora, 2007. Pág. 215. 
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25 

Ou ainda por acreditar que o processo formal de adoção perduraria por lapso 

temporal muito extenso o que além privar a família do convívio com o adotado ao 

longo da espera, representando este tempo desperdiçado, faria consequentemente a 

criança chegar ao âmbito familiar com idade mais avançada. 

O impedimento da parcela restante para seguir os moldes da adoção legal é 

crer que esta não será concedida pelo juiz, em decorrência de alguma espécie de 

dificuldade familiar, seja de origem psicológica ou ainda financeira, que leve ao poder 

judiciário deduzir que o casal não possui a estrutura necessária para receber o 

adotado. 

 

3.1.1 Perfil Do Adotante    

           Uma vez se tratando de uma problemática social corriqueiro, é essencial traçar 

o perfil social e psicológico do adotante, com fito de identifica-lo.  

                                                           
25 OLIVEIRA, Guilherme. Senadores analisam projeto de lei que destrava adoções no país. 
Disponível em/: < https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/se nadores-
analisam-projeto-de-lei-que-destrava-adocoes-no-pais >. Acesso em: 10 out. 2018. 
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Nesta espécie irregular de acolhimento, os adotantes geralmente se 

enquadram entre os quarenta aos cinquenta anos de idade, faixa etária na qual há 

dificuldade na obtenção filhos biológicos, por se tratar de gravidez de alto risco; 

pertencentes a classe média, havendo assim renda suficiente para arcar com os 

custos necessários a dissimulação do parto. E residem em circunscrição distinta da 

qual a criança é indevidamente registrada, com a finalidade de dificultar o acesso a 

família, impedido questionamentos a respeito da origem do novo membro. Como 

corrobora a passagem a seguir, Extraída Do Artigo “As Entraves Da Adoção 

Brasileira”, escrito por Michele Miranda Abu Dioan: 

“O importante seria se cada casal que se dispusesse a adotar estivesse 
pronto para superar a corrida de obstáculo que envolve o processo, paciência 
para esperar em uma longa fila, precisa também ter uma capacidade 
financeira e uma estrutura familiar para acolher a criança que não tem família. 
Isto faz parte da adoção que geralmente o perfil do adotado reflete em casais 
casados com idade equivalente entre 30 e 50 anos, com uma renda 
consideravelmente boa.”26 

 

3.1.2 Perfil Do Adotado 

Os adotados são geralmente recém-nascidos, isso porque os país adotivos 

pretendem que esta criança não saiba sua origem, com anseio de que ela se 

identifique como fruto genético da família que a cria. Desta maneira, busca-se que o 

procedimento ocorra o mais cedo possível, impossibilitando qualquer recordação da 

família biológica. Como demonstra Domingos Abreu na obra “No bico da 

cegonha: Histórias de adoção e da adoção internacional no Brasil”: 

“Grande parte dos relatos a este respeito indicam que os próprios pais 
adotivos buscam a criança ainda na maternidade. Os amigos do adotante, as 
enfermeiras, os médicos ou mesmo as assistentes sociais do hospital onde a 
mãe biológica tem o bebê, se dispõem a ajudar o adotante nessa tarefa. Não 
raramente, da maternidade o adotante vai diretamente para o cartório a fim 
de assentar a criança como filho biológico. Muitas vezes, a própria pessoa 
que pega o bebê serve de testemunha de que a criança “nasceu de parto 
domiciliar”. Neste setor, estamos longe da “verdade”, da lei e da Justiça. No, 
entanto, os envolvidos contam, de maneira recorrente, que “salvaram uma 
criança”, ou ainda, que “ajudaram uma mãe” (e esta afirmação tanto pode ser 
usada para designar a mãe biológica como a mãe adotiva). ” 27 

                                                           
26 DIOAN, Michele Miranda Abu. As Entraves Da Adoção Brasileira. Disponível em: < 
http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2017/03/23-As-entraves-da-adoc%CC%A7a%CC%83o-brasileira-
Michele-Miranda-Abu-Dioan.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
27  ABREU, Domingos. No bico da cegonha: Histórias de adoção e da adoção internacional no 
Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005. Pág. 40. 
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Quando descoberta a farsa os adotantes, para justificar o ato, impugnam quem 

a mãe biológica não tem condições de criar o menor, de modo a satisfazer plenamente 

suas necessidades, então o acolheram com fins de proporcionar a ele uma vida sadia 

e provida de maior conforto. 

 

3.2 REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO 

A possibilidade de regularizar a situação decorre do princípio do melhor 

interesse do menor. Apesar de ser taxada expressamente como crime doloso, a 

adoção à brasileira é passível de regularização, não havendo complexidades para tal. 

Basta que o adotante ajuíze ação com esta finalidade na Vara da Infância e Juventude 

da comarca onde residem os pais biológicos da criança. Após audiência com estes, 

caso atestem sua anuência com a situação estará a adoção regularizada.  

Tal como demonstra a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina a respeito da regularização do ato: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. INFANTE QUE 
CONVIVE COM OS AUTORES DESDE O NASCIMENTO. ANUÊNCIA DA 
GENITORA QUE NÃO POSSUE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA 
ARCAR COM O SUSTENTO DA FILHA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
INICIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PEDIDO DE "ADOÇÃO À 
BRASILEIRA". REGULARIZAÇÃO DA GUARDA DE FATO. APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 33, § 1º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 

I - Interpretando-se teleologicamente o artigo 227 da Carta Magna e o 
artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, conclui-se que não se 
deve retirar a criança que vive num ambiente familiar saudável e estável 
para coloca-lá em abrigo ou outra entidade de proteção ao menor. A medida 
é aplicável, apenas, em casos excepcionais elencados no artigo 98 do ECA. 
Ademais, retirar abruptamente a infante da família substitutiva com quem 
convive desde o seu nascimento e que lhe dá toda assistência material, 
atenção e carinho, seria no mínimo temerário, devendo prevalecer os 
interesses e o bem-estar da criança. 

II - Não configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos 
quando é o próprio Togado "a quo" se equivoca ao analisar as provas dos 
autos. ” 28 

                                                           

28 JUSBRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 340521 SC 
2005.034052-1. Disponível em: < https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6194527/apelacao-civel-
ac-340521-sc-2005034052-1?ref=serp >. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10616897/artigo-33-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topico/10616854/par%C3%A1grafo-1-artigo-33-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10619289/artigo-6-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10604413/artigo-98-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Portanto, a ação cujo objetivo é a regularização da adoção, fazendo surgir o 

estado de filiação em observância aos parâmetros legais, guarda fundamento no 

princípio do melhor interesse do menor, pilar este do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tendo como escopo a fixação daquilo que é favorável ao 

desenvolvimento pleno e sadio da criança. 

 

3.3 AÇÃO DE VINDICAÇÃO DO ESTADO DE FILIAÇÃO: 

Em oposição ao objetivo da ação anterior, que tem por fito a legalização do 

registro inicialmente ilícito por ser oriundo da adoção à brasileira, esta modalidade 

de ação tem como escopo a proteção do vínculo jurídico com relação ao genitor. 

Proposta, portanto, pelo pai biológico que teve seu descendente registrado por 

terceiro, objetivando desta maneira a declaração do estado de filiação e alteração 

do registro do menor. 

O período temporal em que é proposta a ação de vindicação do estado de 

filiação é de suma importância, isso porque o desenvolvimento de vínculos entre o 

pai registral e a criança obsta a procedência da demanda. Isso porque em 

consonância com a interpretação constitucional do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente não é viável romper os laços desenvolvidos pela criança, 

visto que seria extremamente prejudicial a ela.  

Em vista disso, a ação de vindicação do estado de filiação é propensa ao 

sucesso apenas enquanto não surgir liame entre o menor e o pai registral, ou seja, 

nos primeiros meses de vida. Como aponta o doutrinador Flávio Tartuce: 

“A ação vindicatória de filho surge para que o pai biológico obste o 
estabelecimento desse vínculo socioafetivo, pleiteando a posse de estado de 
filhos para si. Imagine-se o caso em que a criança é recém-nascida. O réu da 
ação a registrou (verdade registral) e o autor da ação é o pai biológico 
(verdade biológica). Não há qualquer vínculo afetivo constituído (verdade 
socioafetiva). Nessas situações, não se pode afastar o direito do último, o pai 
de sangue. A ação vindicatória de filho deve ser julgada procedente. Portanto, 

o fator tempo é fundamental para a procedência ou não da demanda. ” 29 

Isto posto, resta claro a necessidade em observar a existência ou não do 

vínculo sócio afetivo entre o pai registral e o menor, uma vez que ele é responsável 

                                                           
29 TARTUCE, Flávio. As Verdades Parentais e a Ação Vindicatória do Estado De Filiação. Acesso 
em: < http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/107.pdf >. Acesso em: 10 out. 2018. 
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pela verdade emotiva, a qual deve ser preservada em razão da estabilidade emocional 

da criança. Tão logo somente será possível a desconstituição do vínculo de registro 

caso a reivindicação deste ocorra anteriormente a existência do afetivo. 
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4 ADOÇÃO E ESTADO DE FILIAÇÃO 

Há de se destacar que a família no decorrer do século XX tem por característica 

o caráter patriarcal, o patrimonialismo e a origem no matrimonio. A primeira das 

características decorre da concentração do poder familiar na figura paterna, 

responsável por prover e conduzir o núcleo familiar, além disto era patrimonialista, 

pois a proteção do patrimônio da família era questão primordial da legislação vigente 

à época. Por fim, apenas os filhos advindos do matrimonio eram admitidos como 

legítimos, de modo que aos descendentes fruto de relações extrapatrimoniais não era 

reconhecida ao menos a filiação. Neste sentido descreve Maria Helena Diniz: “A 

família constituída pelo casamento era a única a merecer reconhecimento e proteção 

estatal, tanto que sempre recebeu o nome de família legítima” (MARIA HELENA 

DINIZ, 2011, p. 203). 30 

Posteriormente, no final do século a promulgação da Constituinte de 1988 

tornou-se marco relevante ao Direito das Famílias, uma vez que o constituinte 

originário não se preocupou em conceituar a família, como ocorria nas legislações 

anteriores. Assim, qualquer organização baseada no afeto é, a luz da Magna Carta, 

um núcleo familiar, dotado de proteção estatal.  Representando desta forma inovação 

ao escalar o afeto como liame primordial da relação. 

Ademais, como reflexo do Princípio da Igualdade, pilar das relações atuais, a 

ambos os pais é garantido o poder familiar, que anteriormente concentrava-se apenas 

na figura masculina, havendo igualdade entre os homens e mulheres na convivência 

familiar. Isso porque ao não ser estabelecido um conceito categórico de família, não 

há como prosperar o patriarcalismo em decorrência das inúmeras formas de 

manifestação familiar existentes. Dentre elas a família homoafetiva, na qual os pais 

possuem o mesmo gênero, ainda a monoparental, onde há apenas o pai ou a mãe e 

a família multiparental, havendo nesta duas figuras paternas e uma materna ou o 

oposto.  

Isto posto, desaparece a concepção de família patriarcal e patrimonialista e 

surge a noção de família contemporânea, através do fenômeno da repersonalização 

e despatrimonialização. Assim sendo o propósito familiar passou a ser o 

                                                           
30 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São 
Paulo:  Saraiva, 2011, 5 v. Pág. 203. 
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desenvolvimento de cada um dos membros provendo a sua plena potencialidade, o 

que promove a individualização do ser, que antes não era concebido em sua 

complexidade, apenas representava uma peça da família, que era a figura central. Por 

consequência, no que tange ao Direito de Família as normas de caráter existencial 

passam a prosperar frente as normas de condão patrimonial.  

Não há previsão jurídica do conceito de filiação, entretanto a doutrina descreve 

a posse do estado de filiação como a exteriorização da convivência familiar, através 

de laços aparentes entre os membros. Logo quando a comunidade a qual pertencem 

reconhece entre ambos a existência de relação de paternidade ou maternidade, 

independente da origem do vínculo, se consanguíneo ou civil, conforme a previsão do 

artigo 1593 do Código Civil Brasileiro. 

Corroborando com tal entendimento Maria Berenice Dias preceitua que no que 

tange ao estado de filiação deve-se observar três principais aspectos, tais quais: 

“A disciplina da nova filiação há que se edificar sobre os três pilares 
constitucionalmente fixados: a plena igualdade entre os filhos, a 
desvinculação do estado de filho do estado civil dos pais e a doutrina de 
proteção integral. ” 31 

Logo, para ser reconhecida a filiação independe se o descendente é fruto de 

relação matrimonial, extramatrimonial ou se ainda socioafetiva, como é o caso da 

adoção. Uma vez que o que caracteriza esta condição é o laço fraterno existente e a 

constatação social deste. 

Segundo o professor e advogado Nelson Nery Junior, o conceito de filiação é o 

estado familiar do indivíduo, decorrendo este de situação de fato ou de direito e 

quando legalmente reconhecido faz surgir deveres e poderes. Explana ainda que tais 

produzem efeitos desde o nascimento, mesmo que apenas posteriormente seja 

reconhecido o estado de filiação. 

Existem distintas espécies de filiação, sistematicamente classificadas em: 

A primeira espécie é a filiação decorrente do matrimônio, ou seja, da união de 

um casal através das formalidades atribuídas ao casamento. Ou extramatrimonial, 

fruto de relações entre pessoas que estão legalmente impedidas de casar ou que não 

o querem. Existindo ainda a filiação fruto da conjunção carnal ou decorrente de 

                                                           
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo, SP: Revista Tribunais, 
2013. Pág. 364. 
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reprodução assistida. E a filiação natural, dada a presença de relação consanguínea 

ou civil, oriunda do registro, como por exemplo a adoção.    

O reconhecimento da filiação é ato jurídico que atesta a existência de 

parentesco, cuja natureza jurídica é de ato declaratório. Uma vez declarada esta 

somente poderá ser desconstituída através de ação negatória de paternidade. No 

caso da filiação decorrente da adoção será concebida como irretratável, o legislador 

atentou em garantir a manutenção do vínculo afetivo, evitando o retorno do menor a 

situação de vulnerabilidade. 

Toda criança e adolescente são detentores de direitos universalmente 

reconhecidos, necessários ao desenvolvimento pleno e saudável. O Princípio 

constitucional da Dignidade da Pessoa Humana concede ao menor o direito a família 

biológica e afetiva, a segunda nos casos taxativamente previstos, dentre eles a 

adoção, que está intimamente relacionada a afetividade, uma vez que o acolhimento 

conduz o menor a conferir aos pais adotivos a figura do amparo, carinho e amor. 

Na adoção a paternidade decorre do vínculo socioafetivo, tendo sido esta 

espécie corroborada pela IV Jornada de Direito Civil, ao longo do enunciado n. 339 do 

CJF/STJ 32. O argumento utilizado para o reconhecimento é que a adoção é pautada 

na livre manifestação de vontade em constituir a relação parental. Havendo a 

impossibilidade de ruptura deste vínculo em decorrência da verdade afetiva na qual o 

menor se insurge.  

Por conseguinte, a socioafetividade tornou-se forma de parentesco civil, 

estando em posição de igualdade com relação ao parentesco consanguíneo. Tendo 

em vista que apesar da origem do vínculo o descendente portará o sobrenome da 

família, será tratado por esta como membro genuíno e assim reconhecido pela 

comunidade em que convivem, restando claro o estado de filiação, uma vez que 

reunidos os requisitos necessários para que seja este declarado. 

 

 

                                                           
32  CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado 339. Disponível em: < 
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/369>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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4.1 SOCIOAFETIVIDADE 

A palavra afeto deriva do latim affectus, que por sua vez significa estar disposto 

a fazer algo por alguém, ou seja, gerar o bem a um terceiro. Logo a expressão 

socioafetividade surge no mundo moderno com o fito de caracterizar o sentimento de 

ternura repartido no seio familiar, através dos cuidados dos pais com relação a seus 

filhos ao longo da infância e adolescência, presando pela educação e saúde destes, 

assim como o ânimo de união presente em todos os membros da família. 

Muito embora, é válido ressaltar que essa afeição pode decorrer de distintas 

origens, bastando para tal um elo genuíno dotado de benevolência e fraternidade. De 

tal modo, é indiferente se o vínculo em questão decorre de gênese biológica ou civil, 

pois em ambos os casos é reconhecido o estado de filiação, no primeiro caso em 

decorrência do sangue e no ultimo com base na verdade socioafetiva. 

Como desdobramento do princípio do afeto, um dos alicerces do ramo do 

Direito das Famílias, o afeto é elevado a condição de valor jurídico. Razão pela qual 

as relações socioafetivas são legalmente reconhecidas. Neste sentido defende a jus 

psicanalista Giselle Câmara Groeninga: 

“O papel dado a subjetividade e a afetividade tem sido crescente no Direito 

de Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade 

dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que 

possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente as relações. 

Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das relações 

familiares ; aliás um outro princípio do Direito de Família é o da afetividade”.33 

No mesmo sentido o Professor Ricardo Lucas Calderon, em sua tese de 

mestrado pela Universidade Federal do Paraná, aponta o princípio da afetividade 

como fruto da interpretação constitucional do instituto familiar, estando presente este 

de maneira implícita na Constituinte de 1988, ao destacar que: 

“Parece possível sustentar que o Direito deve laborar com a afetividade que 

sua atual consistência indica que se constitui em princípio no sistema jurídico 

brasileiro. A solidificação da afetividade nas relações sociais é forte indicativo 

de que a análise jurídica não pode restar alheia a este relevante aspecto dos 

relacionamentos. A afetividade é um dos princípios do direito de família 

                                                           
33 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito Civil. Volume 7 - Direito de Família. São Paulo: RT, 
2008. Pág. 28. 
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brasileiro, implícito na Constituição, explícito e implícito no Código Civil e nas 

diversas outras regras do ordenamento”.34 

Por conseguinte, apesar de não haver previsão expressa do termo na 

legislação vigente, percebe-se a preocupação dos estudiosos do tema em destacar a 

importância do vínculo afetivo nas relações parentais. Inclusive o assunto está sendo 

amplamente arejado nos tribunais, cuja tendência, em razão do princípio 

constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, é por prezar pela 

manutenção de tais laços, tendo em vista que representam a verdade afetiva do 

menor. 

Em meio a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são habituais os 

casos em que a irregularidade da adoção se revela presente quando, após certo 

período, um dos adotantes voluntariamente nega a paternidade biológica, levando o 

ilícito ao julgamento dos tribunais. Geralmente a autoria do feito é paterna, no qual se 

requer a anulação do registro de nascimento de seu descendente arguindo que foi 

induzido pela esposa a registrar a criança como seu filho, quando na realidade não o 

era.  

Em caso semelhante ao acima relatado, julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça35, o pai registral ao interpor recurso alega que deve prosperar a prevalência 

da verdade real, muito embora haja o vínculo socioafetivo entre ambos, argumentando 

ser o registro fruto de vício de vontade, em decorrência da indução sofrida. Tal recurso 

foi indeferido, em aquiescência ao voto do Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, que 

reconhece a necessidade da desvinculação da paternidade afetiva, da paternidade 

biológica, uma vez que a primeira é exercida por aquele que se dispõe a acolher a 

criança material e sentimentalmente, ocupando assim papel ímpar na criação do 

menor, que se vincula emocionalmente a este. Como atesta a jurisprudência do caso:  

Ademais, preceitua o Ministro Relator ser necessário ao êxito de qualquer ação 

denegatória de paternidade além da demonstração de inexistência de laço biológico 

a não constituição do estado de filiação, como no caso em questão havia o vínculo 

                                                           
34 CALDERON, Ricardo Lucas. O Percurso..., Disponível em: 
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/hand-le/1884/26808/dissertação%20FINAL%2018-11-
2011%20pdf?sequence=1 >. Acesso em: 10 out. 2018. 
35 JUSBRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1615073 MG 
2016/0189455-5. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451854918/recurso-
especial-resp-1615073-mg-2016-0189455-5>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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sócioafetivo, foi caracterizado o estado de filiação, razão esta do indeferimento. 

Por tanto, aqueles que registraram filho de outrem como se natural fosse, 

apesar de não configurar a paternidade biológica, caracteriza-se a paternidade afetiva, 

independente da origem ilícita do ato. Uma vez que os pais já se tornaram figura 

essencial ao desenvolvimento do menor, pois ao longo dos anos de convivência foi 

neles materializada a essência do amparo, proteção e amor. Neste condão tona-se 

impraticável a desconstituição deste vinculo sem gerar a criança maiores prejuízos. 

 

4.2 MULTIPARENTALIDADE 

Um dos efeitos da socioafetividade é a multiparentalidade, esta ocorre nas 

hipóteses em que para fins de registro existem duas figuras paternas ou maternas 

responsáveis pelo menor: o pai afetivo e o pai biológico. Situação na qual a 

paternidade biológica não afasta a afetiva, coexistindo esta e aquela. Esse status 

decorre de decisão judicial que reconhece a ambos o estado de filiação. 

É possível que a criança desenvolva vínculo afetivo tanto com o pai que a 

registrou indevidamente como filho natural, no caso da adoção à brasileira, quanto 

com o pai biológico. Hipótese esta que pode se originar por exemplo quando um 

indivíduo se envolve uma mulher previamente grávida e para com ela constituir família 

registra a criança na qualidade de pai biológico quando não o é, participa ativamente 

da criação e desenvolvendo laços de filiação, pois há o reconhecimento social da 

relação. Entretanto no decorrer da infância a mãe, conduz o menor, por diversas 

vezes, ao encontro do pai biológico, que tem ciência do registro fraudulento. Situação 

que faz surgir afeição entre ambos, razão pela qual este pai natural anos à frente 

reivindica judicialmente a anulação do registro do menor com fito de figurar 

efetivamente como genitor.  

Neste contexto se caracteriza o vínculo socioafetivo com o pai registral e 

simultaneamente também existe laço estreito com o pai biológico. No que toca esta 

questão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decide pela declaração da 

multiparentalidade, hipótese na qual é reconhecida aos dois a qualidade de pai. Como 

decidido em análise do Recurso Especial 1698890 SP 2017/0102481-2, ao qual se 

extrai o seguinte fragmento: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/552795485/recurso-especial-resp-1698890-sp-2017-0102481-2
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“Nos dias de hoje a paternidade afetiva tem lugar quando existe uma 
pretensão da exclusão da paternidade biológica ou ainda quando a 
pretensão é da permanência de uma paternidade dupla. 

Ao analisar as provas dos autos o juiz se convenceu da existência da 
paternidade biológica, mas ao mesmo tempo da existência da paternidade 
afetiva. 

Conforme este relator já decidiu nesta Câmara a pretensão do 
reconhecimento da paternidade não pode estar nos dias de hoje atrelada 
apenas a paternidade biológica. O Direito é dinâmico e atualmente não se 
pode mais desprezar do direito do reconhecimento ou manutenção da 
paternidade afetiva."36 

A condução da verdade afetiva como valor jurídico, inova ao ratificar a 

importância conferida as relações pessoais, tendo esta tendência como origem a 

Carta Constituinte de 1988, que se destoa das anteriores ao não se limitar a 

conceituar o termo de família, apenas afirmando que esta é a base da sociedade. 

De forma que definir este conceito não mais compete ao legislativo ou judiciário, que 

por sua vez apenas reconhecem as diversas formas existentes de expressão 

familiar. Ainda o Código Civil de 2002, constituído majoritariamente por normas 

existenciais, ou seja, o desenvolvimento pessoal dos membros da família passou a 

ser preceito fundamental do ordenamento jurídico, uma vez caracterizando 

significativo avanço no que tange ao direito de família. Formando assim, ambiente 

propício as discussões acerca espécies familiares e seus desdobramentos jurídicos. 

Como bem destaca a doutrinadora Maria Berenice Dias, neste trecho de sua obra 

Multiparentalidade: uma realidade que a Justiça começou a admitir:  

“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.  
A Constituição Federal, além de ampliar o conceito de família, assegura 
igualdade de tratamento a todos os filhos, não admitindo qualquer tratamento 
discriminatório quanto à origem da filiação, quer biológica, quer havida de 
outras formas, reconhecendo e garantindo direitos e qualificações iguais a 
toda prole.  
O Código Civil, ao admitir o parentesco de outra origem, além do resultante 
da consanguinidade, incorporou o conceito de socioafetividade. Abriu-se 
espaço para outras verdades, aquelas que melhor traduzem a complexidade 
das relações familiares.  
Nem a lei e nem a justiça ficaram inertes diante desse novo quadro, ao 
emprestar efeitos jurídicos aos avanços sociais e acolher novas demandas 
envolvendo o conceito de filiação.  
A biologicidade passou a ser vista como uma verdade científica que não 

                                                           

36 JUSBRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1698890 SP 
2017/0102481-2. Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/552795485/recurso-
especial-resp-1698890-sp-2017-0102481-2 >. Acesso em: 10 out. 2018. 
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traduz a gama de sentimentos e relações que realmente formam a família. O 
fator que agora impera é a presença do vínculo de afeto. Quem dá amor, zela, 
atende as necessidades, assegura ambiente saudável, independentemente 
da presença de vínculo biológico, atende o preceito constitucional de 
assegurar a crianças e adolescentes a convivência familiar.  
Diante do atual conceito de parentalidade socioafetiva, imperioso admitir a 
possibilidade de coexistência da filiação biológica e da filiação construída pelo 
afeto. E não há outro modo de melhor contemplar a realidade da vida do que 
abrir caminho para o reconhecimento da multiparentalidade. Afinal, não há 
como negar que alguém possa ter mais de dois pais. ”37 

No que tange a adoção a brasileira representa esta uma das hipóteses que 

pode conduzir a declaração da multiparentalidade. Quando posteriormente ao 

registro, assim como a constituição do vínculo entre o menor adotado ilicitamente e o 

autor do ilícito, há ainda a convivência da criança com o ascendente biológico que por 

sua vez anseia que no acento de registro do menor em questão conste o seu nome. 

Por conseguinte, resta demonstrado que um dos efeitos legais da adoção à 

brasileira é a desvinculação da relação socioafetiva da biológica. Além disto, o 

reconhecimento da paternidade ao adotante, em decorrência do estado de filiação, 

assim como ao pai biológico, devido ao vínculo sanguíneo. Conduzindo a declaração 

da multiparentalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 DIAS, Maria Berenice. Multiparentalidade: uma realidade que a Justiça começou a admitir. 
Disponível em: < 
http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_13075)MULTIPARENTALIDADE__Berenice_e_
Marta.pdf >.  Acesso em: 29 set. 2018. 
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CONCLUSÃO 

A adoção à brasileira é tema de relevante interesse social, pois como 

demonstrado, é uma prática comum na realidade do país, motivo este que conduz a 

nomenclatura do termo. Em razão disto é essencial traçar o perfil do adotante, assim 

como do adotado à brasileira, para que desta maneira seja possível a compreensão 

da lógica que conduz a tal conduta. 

Inúmeras são as razões que levam a consolidação da adoção à brasileira como 

meio de constituição familiar tão recorrente, tais quais a morosidade judiciária, que 

implica em processos extremamente longínquos, que perduram anos sem que seja 

concedida a adoção, o anseio por receber, na qualidade de filho, criança de poucos 

meses com o fito de que esta se adeque com maior facilidade aos hábitos e costumes 

da família, visto que esta seria sua única referência de comportamento e ainda a boa-

fé em acolher menor desprovido dos cuidados adequados, visto que os pais biológicos 

não possuem meios suficientes para arcar com os custos necessários ao pleno 

desenvolvimento do menor. Independente da nobreza do ato ou benevolência, esta 

conduta ainda é ilícita, uma vez que burla o Cadastro Nacional de Adoção, 

prejudicando, por conseguinte, casais que estavam a mais tempo tentado concluir o 

processo de maneira formal. E é inclusive consagrado como tipo penal, pois decorre 

do registro de filho alheio como se próprio fosse. 

A fixação da socioafetividade como valor jurídico, conduz a valorização da 

verdade afetiva da criança. De modo que se o menor já se identifica como membro da 

família e com seus entes constituiu laços, a desconstituição deste vínculo implica em 

consequências malévolas a criança irregularmente adotada. Logo em observância ao 

princípio constitucional do melhor interesse do menor, a tendência dos tribunais tem 

sido em manter a estrutura familiar nestas hipóteses. A problemática surge quando há 

a aproximação dos pais biológicos, questão essa resolvida com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal38 em reconhecer a multiparentalidade, assim como conceder igual 

notoriedade a parentalidade biológica e afetiva. Pacificando assim a coexistência de 

ambas, sendo possível o registro civil correspondente a origem natural e a civilmente 

                                                           

38 STF, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 898.060, São Paulo. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf>. Acesso em: 25 out.  2018. 
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constituída.  

Por tanto, a preocupação do constituinte materializada através do princípio do 

melhor interesse da criança conduz a necessidade de proteção da verdade afetiva do 

menor. Tendo em vista que o pleno e saudável desenvolvimento do adotado, mesmo 

que à brasileira, deve ser levado em consideração de forma veemente em todas as 

decisões referentes ao tema.  

Assim sendo, é necessário destacar o instituto do perdão judicial aplicado aos 

casos de adoção à brasileira em decorrência da nobreza que reveste a conduta, uma 

vez que os adotantes são dotados de boa-fé. Isto posto, uma vez que há o 

afastamento do cumprimento da pena, ao conceder-se o mencionado perdão, 

razoável seria uma revisão legislativa com o intuito de afastar em definitivo o tipo penal 

nestes casos em que for comprovada a existência da boa-fé e da acomodação da 

criança ao ambiente familiar, com o fito de manter a verdade afetiva do adotado, 

fazendo-se aplicar efetivamente do princípio supramencionado. 
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