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RESUMO 

 

 

Neste trabalho objetivou estudar e analisar o processo internacional de criança e adolescente. 

Tendo em vista os constantes casos de crianças e adolescentes abandonados e sem lar, 

sofrendo ameaças a sua integridade física e psicológica, surgiu o interesse em trabalhar o tema 

comparando o processo de adoção das famílias brasileiras, as famílias estrangeiras dentro do 

Brasil e o processo internacional de adoção em outros países. A partir das normas esparsas em 

nosso ordenamento jurídico, entenderemos como o instituto da adoção se tornou instrumento 

de preservação da dignidade humana de criança e adolescentes sem lar. Ressalto a 

importância da burocracia, mostrando os aspectos positivos, garantindo a integridade dos 

envolvidos, e aspectos negativos, o qual refletirá na sua vida adulta trazendo-lhe sérias 

consequências. Por fim, examina o conflito ocasionado a partir da legislação vigente, dos 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, e do estudo da adoção internacional como 

alternativa para lares consolidados, protegendo as crianças e adolescentes. 

 

Palavras-chave: processo internacional, adoção internacional, criança e adolescente, 

integridade física e psicológica, dignidade humana, família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to study and analyze the international process the child and adolescent. 

Given the constant cases of abandoned children and adolescents and homeless, suffering 

threats to their physical and psychological integrity, arose interest in working the issue by 

comparing the adoption process of Brazilian families, foreign families within Brazil and 

international process adoption in other countries. From the sparse standards in our legal 

system, understand how the institution of adoption has become an instrument for the 

preservation of human dignity children and adolescents without a home. Emphasizes the 

importance of the bureaucracy, showing the positive aspects, ensuring the integrity of those 

involved, and negative aspects, which reflect in their adulthood bringing you serious 

consequence. Finally, it examines the conflict caused from the current law, the doctrinal and 

jurisprudential understandings, and the study of international adoption as an alternative to 

consolidated homes, protecting children and adolescents. 

 

Key-words: international process, international adoption, child and adolescent, physical and 

psychological integrity, human dignity, family. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo complexo de adoção por pais brasileiros e pais estrangeiros se 

configura como uma matéria presente no nosso ordenamento jurídico, regulada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, introduzido pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA). 

Esta Lei visando à proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, já estava consolidada na proteção da vida humana de forma geral, com o 

advento da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), em seus direitos humanos. 

O § 6° do artigo 227 da CRFB/88 confirma o parentesco civil e realiza a 

aproximação conceitual entre o filho natural e o filho adotado, como forma de proteger a 

criança e o adolescente, das discriminações e exclusões da sociedade:  

“Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”. 

A principal ideia do ECA era a proteção de crianças e os adolescentes em sua 

família natural, mesmo que essas famílias naturais fossem extensas ou ampliadas. Contudo, 

não caberia somente regular essas situações, tendo em vista as modificações nas relações 

familiares, e no desenvolver de uma sociedade, que se impregnava de relações complexas. 

O legislador criou nesta Lei uma seção que trataria somente da família substituta, 

que não seria sua família natural, mas seria quem a acolheria e que a deixaria conviver em 

família e em comunidade, considerada esta ideia como um direito fundamental. 

A adoção se configurou, portanto, na forma em que a criança ou adolescente seria 

introduzida originariamente ou reintroduzida no seio familiar. Esta adoção possui uma 

natureza jurídica de ato complexo ou de instituição, proveniente da manifestação de vontade 

das partes e do Estado. 

O instituto da adoção é irrevogável, e ao ser dado seu vínculo por meio de 

sentença judicial, seu registro original é cancelado e o menor nascerá novamente no seio de 

sua nova família, desaparecendo a figura da família natural, protegendo a nova relação 

familiar. 

Por meio da norma jurídica a adoção foi regulada nos artigos 39 ao 52-D, do 

ECA. Primeiramente, a adoção seria por famílias brasileiras, famílias de pessoas com 

nacionalidade brasileira, que no estágio de convivência se adaptariam mais rápido, a família à 
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criança e a criança à família, pois deve ser observado o bem-estar da criança prioritariamente, 

e o bem-estar da família que será inserida. 

Com um grande volume de crianças e adolescentes espalhados pelo Brasil, e não 

sendo estes menores adotados em famílias brasileiras, houve o advento da Convenção de Haia 

(de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das Crianças e a Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 1, de 14 de janeiro de 1999, e 

promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999), que instituiu a adoção 

internacional. 

 A adoção por família brasileira configurava-se morosa, demorada e 

desgastante, mas a indagação fundamental é como seria o procedimento da adoção 

internacional?  

No caso da adoção interna, que ocorre no território brasileiro existe a vinculação 

ao ordenamento jurídico nacional, pois existe a necessidade de proteger a criança e o 

adolescente que mesmo adotado fora do país, esteja protegido fora de sua jurisdição. Em se 

tratando da adoção internacional, existem vínculos entre dois ou mais direitos nacionais, pois 

as pessoas envolvidas neste processo de adoção estão subordinadas a soberanias diferentes, 

conforme observaremos no desenvolvimento do nosso trabalho.  

A adoção internacional, a qual, a pessoa ou casal postulante reside ou é 

domiciliado fora do Brasil, é um procedimento complexo, possuindo regras rígidas, que 

exigem tanto das autoridades brasileiras quanto das internacionais, uma compreensão e 

desprendimento psicológico, físico e econômico para a família que se dispõe a este 

procedimento, visando a proteção da criança ou adolescente que deverá ser adotado. Como 

dito pelo autor Jeferson Moreira Carvalho em sua publicação nomeada Adoção Internacional: 

“a decisão de confiar uma criança a pais adotivos depende da verificação 

da Autoridade Central de que houve manifestação escrita dos pais adotivos; 

aprovação pelo Estado de Acolhida; habilitação dos pais adotivos e 

autorização para entrada e residência no Estado de Acolhida, bem como o 

acordo das Autoridades Centrais para que o processo de adoção prossiga.” 

Pela importância do tema, a adoção internacional, não somente na esfera do 

Direito, mas também nas relações atuais da nossa sociedade, os quais, crianças e adolescentes 

se encontram excluídos do seio da sociedade pela dificuldade no processo de adoção, 

principalmente a adoção por pais estrangeiros. 
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Para iniciar a discussão sobre o assunto desta monografia, realizou-se pesquisa 

bibliográfica e documental em obras clássicas e contemporâneas no Direito, além da análise 

da jurisprudência dos tribunais que envolvem o tema em estudo.  

Primeiramente, apresenta-se um histórico de como a adoção surgiu em nossa 

sociedade e foi se moldando de acordo com o surgimento de novas relações familiares. 

A seguir são feitas considerações sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

aplicação da adoção no Brasil, como os seus institutos são aplicados respeitando os princípios 

constitucionais e ofertando a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Em um segundo momento, realiza-se uma análise sobre a questão da adoção 

internacional, quando pais estrangeiros adotam crianças no Brasil e comparando com os 

processos internacionais de adoção em outros países.  

Por fim, será demonstrado como a burocracia é utilizada como forma de proteger 

a integridade física e psíquica da criança e do adolescente, e a contrario sensu como a 

morosidade pode dificultar o processo de adoção e prejudicar as crianças e aos adolescentes a 

serem inseridos em novos lares. 
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2. O INSTITUTO DA ADOÇÃO 

 

Com início no artigo 39 do ECA, rege-se o instituto da adoção de criança e do 

adolescente, regulando seu procedimento e as normas a serem respeitadas. Esta adoção é uma 

medida de caráter excepcional e irrevogável, depois de esgotados todos os recursos de 

manutenção da criança e do adolescente em sua família natural ou extensa. 

O direito de família é o ramo do direito mais interligado com a própria sociedade, 

visto a necessidade de perpetuação da espécie. Ora, nenhum ser nem mesmo os irracionais, 

consegue em sua existência viver sozinho, como ressalta Nelsinha Elizena Damo Comel, 

quando afirma: a pessoa humana, por nascer em condições de profunda dependência física e 

emocional, vai necessitar de ajuda e participação dos dois componentes que foram essenciais à 

geração dela.
1
  

Melhor dizendo, família é uma organização social formada a partir de laços 

sanguíneos, jurídicos e afetivos que compreendem não apenas pais e filhos, mas também 

todos relacionados ao conjunto familiar, ou seja, pessoas ligadas por vínculos de afetividade e 

parentesco: 

Lato sensu, o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por vínculo 

de sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem 

como as unidades pela afinidade e pela adoção. Compreendem os cônjuges e 

companheiros, os parentes e os afins.
 2
 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, o conceito de família era apenas procriar e 

cumprir o dever preestabelecido à época. Os filhos havidos dentro do casamento constituíam a 

família, enquanto os filhos havidos fora do casamento possuíam tratamento diferenciado. 

 Atualmente, a criança ou adolescente que passa pelo processo de adoção, para ser 

introduzida em sua família, recebe todos os direitos sucessórios, não podendo haver distinção 

no seu tratamento perante os demais filhos, possuindo os mesmos direitos e deveres, 

desligando de qualquer vínculo anterior, passando a possuir a mesma árvore genealógica da 

família, apagando seu registro de origem, rompe-se um vínculo e inicia-se outro. 

A Constituição da República Federativa do Brasil ao ser promulgada forneceu um 

ideal pelo qual homens e mulheres tornaram-se iguais diante da lei e consequentemente 

também na gestão familiar. O significado da família foi renovado conforme sua organização, 

                                                 
1
  COMEL, Nelsinha Elizena Damo. Paternidade Responsável. 2.ed, Curitiba: Juruá, 2003. p. 80 

2
 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil - Vol. 2 - Obrigações e Responsabilidade Civil , 2010, p.23. Ed. Saraiva 

Jurídico. 
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passando a disciplinar de forma igualitária todos os membros, bem como suas respectivas 

funções. Tanto que no Direito brasileiro, a isonomia familiar, preconizada pela CRFB/88, foi 

considerada uma das maiores conquistas sociais. 

A Constituição expandiu o Estado à família, promovendo assim, uma grande 

transformação. Para Maria Berenice Dias
3
, ocorreu uma ruptura no caráter monolítico da 

família, assumindo, a família um novo perfil, voltado muito mais para realizar os interesses 

afetivos e existenciais de seus integrantes. 

Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não do casamento, ou por 

adoção, garantindo-lhes os mesmos direitos e qualificações. Essas profundas 

modificações acabaram derrogando inúmeros dispositivos da legislação 

então em vigor, por não recepcionados pelo novo sistema jurídico. Após a 

Constituição, o Código Civil perdeu o papel da lei fundamental do direito da 

família.4 

Desta forma, o conceito de família sofreu inúmeras modificações de estrutura e 

ideais, nascendo assim, uma nova era. Uma inovação, em outras palavras, o asseguramento da 

personalidade de cada integrante da família, pouco importando se ele é o genitor, a genitora, ou algum 

filho havido ou não havido fora do casamento.  

Devido às mudanças ocorridas, o legislador reconheceu a família pela importância 

na formação das pessoas, conferindo-lhe todo o aparato jurídico estatal formado por normas 

positivadas e princípios específicos. Atualmente, a presença de fundamentação conforme a 

CRFB/88 é exigida por qualquer norma jurídica que constitui o direito de família. 

A Constituição Cidadã, amplamente conhecida a CF/88, ser considerada uma das 

maiores conquistas do direito de família, e como consequência o reflexo direto no ECA, vista 

a importância do contexto e a evolução da família até o momento atual. 

A constitucionalização do direito civil é um tema que vem se destacando 

mormente com a adoção da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, que ao eleger o princípio da dignidade da pessoa humana entre 

outros, colocou a pessoa no centro, como destinatária final das ações do 

Estado. A pesquisa tem o condão de demonstrar, de forma simples, o 

desenvolvimento de temas até então circunscritos ao âmbito do direito 

privado. Matérias que foram guindadas a hierarquia de norma constitucional, 

fator este que em nada lhe tira o caráter de direito civil, como é o caso do 

direito de família. Se constatará que o direito de família deve, 

necessariamente, ser analisado sob o prisma da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, para o fim de dar ao direito infraconstitucional 

a dimensão que a própria constituição fixa para os objetivos da família, qual 

seja o afeto. 
5
 

                                                 
3
 DIAS, Maria Barenice. Afeto e Estruturas Familiares, p.41. Ed. Del Rey. 

4
 DIAS, Maria Barenice. Afeto e Estruturas Familiares, p.39. Ed. Del Rey. 

5
 SILVEIRA, Gomercindo Tadeu. Da Constitucionalização do direito de família. Disponível em:          

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/14248> Acesso em: 25/11/2013 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Silveira,%20Gomercindo%20Tadeu
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/14248
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Constata-se, assim, que o instituto da adoção previsto no ECA, foi se moldando 

juntamente com os novos paradigmas do Direito de Família e avançou durante os séculos. A 

adoção, anteriormente vista como uma forma de inserir o indivíduo no núcleo familiar com 

restrições e distinções perante os demais filhos, mudou e com as mudanças, a criança e o 

adolescente, passou a ser parte igual na família, se concretizada, em uma gestão conjunta e 

principalmente conceituada no afeto.  

 

2.1. O PANORAMA HISTÓRICO DA ADOÇÃO 

 

A adoção, em sua generalidade, perpetua sua figura há séculos, com origem de 

natureza essencialmente religiosa. No passado, a procriação, possuía importância para a 

perpetuação da raça humana, como também para a sua redenção, pois acreditava-se que os 

filhos eram responsáveis pelos cultos fúnebres. 

A Bíblia nos apresenta passagens onde a mulher que não pudesse ter filhos, 

entregava uma escrava a seu marido, para que essa fosse progenitora dos filhos que dele se 

regozijasse como se seu filho fosse. 

Rui Ribeiro Magalhães, na passagem de Gêneses 16 em que Sara esposa de 

Abraão fala: “Visto que o Senhor fez de uma estéril, peço-te que vás com minha escrava. 

Talvez, por ela, eu consiga ter Filhos”. 6 

Percebemos, claramente, ainda que de forma desconhecia ao instituto, o princípio 

da adoção quando Sara diz: “por ela também terei filhos”. 

Pelo Código de Hammurabi, os egípcios e os gregos já perpetuavam em sua 

norma o instituto da adoção, em que os homens aos quais as esposas na podiam ter filhos, 

acabavam por gera-los com outra. No artigo 185 do Código de Hammurabi, se verifica através 

das palavras de Antônio Chaves: 

Enquanto o pai adotivo não criou o adotado, este pode retornar à casa 

paterna; mas uma vez educado, tendo o adotante despendido dinheiro 

e zelo, o filho adotivo não pode sem mais deixá-lo e voltar 

tranquilamente à casa do pai de sangue. Estaria lesando aquele 

princípio de justiça elementar que estabelece que as prestações 

recíprocas entre os contratantes devam ser iguais, correspondentes, 

                                                 
6
 MAGALHÃES, Rui Ribeiro. Instituição do Direito de Família. São Paulo: Editora do Direto, 2000, p. 267. 
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princípio que constitui um dos fulcros do direito babilonense e assírio. 
7
 

Entre os anos de 1728-1686 a.C, o Código de Hammurabi, além de prever as 

soluções nas relações adotivas, previa também as relações sucessórias dos adotados. A título 

de exemplo, caso o adotado desejasse retornar ao seio de sua família biológica, este 

abandonaria a família adotiva, contudo caso o adotante lhe ensinasse um ofício este não 

poderia ser reclamado pela família biológica, isto é, criava-se um vinculo que não poderia ser 

desfeito. 

No entanto, caso o pai adotivo viesse a ter filhos naturais e resolvesse abandonar o 

adotado, teria que dar a terça parte dos seus bens móveis a título de herança. Apesar de já 

existir na época, uma preocupação com o futuro material do adotado, a sua dignidade humana 

não era respeitada, eis que tratado era como se coisa fosse. 

A adoção não possuía um cunho de direito de família, mas sim um cunho 

contratual, pois os contratantes determinavam como seriam estabelecidas as relações do 

adotado dentro do seio familiar, e sua relação direta com o adotante, o pater famílias, a figura 

paterna, que possuía maior valor dentro do circulo familiar. 

No Código de Manu, redigido entre os séculos II a.C e II d.C, previam os mesmos 

dispositivos do Código de Hammurabi, no que toca ao enaltecimento da procriação, já que ao 

marido caberia o pode de substituir sua esposa, caso não procriasse dentro de um período de 

oito anos. 

Uma nova lógica, contudo, se apresentou com relação a figura do homem estéril, 

que poderia autorizar a esposa a ter com o irmão ou outro parente o seu primogênito. Entende-

se que a figura da mulher dentro das relações primitivas familiares era somente com sua 

capacidade de procriar, e caso o impedimento fosse reflexo do homem, ele a utilizaria como 

meio de procriação através de outros mecanismos, violando totalmente a sua dignidade. 

O primogênito era denominado, nas leis de Manu, como aquele que é gerado para 

cumprir o dever. Com efeito, é ele, o primeiro filho homem, quem deverá conduzir as 

celebrações do culto a partir do instante que assumir a posição de pater famílias.8 

                                                 
7
 CHAVES, Antônio. Adoção, adoção simples e adoção plena. São Paulo: Revista dos Tribunais,  

1983. p. 40.  

8
 MONACO, Gustavo Ferra de Campos. Direito da criança e adoção internacional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 19. 
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Reitera-se o argumento de que o caráter religioso era a maior preocupação dos 

homens, e a adoção era a figura que essencialmente fornecia os elementos para a 

concretização dessa religiosidade, especialmente com relação às cerimonias fúnebres, pois os 

filhos varões que conduziriam os cultos fúnebres dos seus ancestrais.  

Os romanos aperfeiçoaram a sua dinamização dentro do Direito, estando a figura 

da família natural presente na sociedade, em suas relações familiares. Segundo a Lei das XII 

Tábuas, havia dois tipos de adoção a serem praticados: a ad-rogatio como forma mais 

complexa de adoção e a adoptio que se traduzia na adoção propriamente dita. Em ambos os 

tipos de adoção, era requisito fundamental que o adotante fosse homem, mais velho ao menos 

dezoito anos em relação ao adotado e não poderia possui filhos legítimos ou adotados. 

Verificando a dificuldade em respeitar os requisitos previstos, no caso da ad-

rogatio, forma mais complexa de adoção, seria necessário ainda que a igreja e a Lei 

autorizassem a adoção. Conjugava-se os interesses da Igreja e do Estado, mas o caráter da 

religiosidade ainda se via ligado ao instituto da adoção.  

A adoptio, ou adoção propriamente dita, era o modelo que mais se aproximava 

com o atual modelo de adoção aplicado atualmente nas relações jurídicas e familiares. Com 

esses mecanismos de adoção romana, primeiramente, extinguia o pátrio poder do pai natural, 

demonizado a mancipatio, e após havia a cessão de direito pura e simples em favor do 

adotante denominada in juri cessio.  

A estruturação do Direito Romano fornecia elementos sociais e religiosos que 

favoreciam o desenvolvimento e a plenitude dos efeitos da adoção.  

Com o avançar da sociedade, no Feudalismo, o instituto da adoção caiu em 

desuso, pois não se admitia a relação entre nobres e plebeus. E com o apoio da Igreja, que 

visava à separação do patrimônio, que o adotado poderia vir a usufruir, a adoção não obteve o 

apoio das classes dominantes da sociedade. 

A Revolução Francesa, em 1789, e o surgimento dos Direitos Humanos passaram 

a observar o instituto da adoção com novos anseios. Proscrito da vida da França, o instituto 

integrou, porém, cinco projetos de Código Civil, para, finalmente, ser acolhido pelo chamado 

Código de Napoleão de 1807, no título XIII de seu Livro I, arts. 343 a 360. Posteriormente, a 

Lei de 19 de junho de 1923 trouxe importantes modificações à adoção, sobrevindo 

legislações, que culminaram por modernizar o instituto na França. 
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Depois da Revolução Francesa, como ato jurídico que se estabelece entre duas ou 

mais pessoas um parentesco civil de efeitos análogos aos da filiação legítima, passa a adoção 

a ser admitida por quase todas as legislações. Em Portugal, como por exemplo, teve o 

instituto da adoção de forma efetiva sem sua legislação portuguesa, com o Código Civil de 

1966, em seu artigo 1973 e seguintes. 

 

2.2. ADOÇÃO NO BRASIL 

 

A adoção se configurava como um ato jurídico que estabelecia o parentesco civil 

entre duas pessoas. Esse instituto no Brasil foi introduzido por influencia do Reino de 

Portugal, fortemente influenciado pelo Direito Canônico.  

No Direito Brasileiro, a adoção era regulada pelo Código de Menores e pelo 

Código Civil de 1916, nos termos dos artigos 368 a 378. Nesta Lei, a adoção possui um 

caráter essencialmente contratual, figurando em um negócio jurídico que produzia efeito 

somente entre as partes contratantes, isto é, caso a família possuísse mais de um filho, o 

adotado não possuía igualdade de direitos, pois o contrato não gerava efeito sobre os demais 

filhos. 

Além do caráter diverso ao qual o instituto se molda hoje, a adoção pelo Código 

Civil de 1916, observava requisitos como: somente poderiam adotar os maiores de cinquenta 

anos, e pelo menos dezoito anos mais velhos que os adotados, desde que não possuíssem 

filhos legítimos ou legitimados, colocando obstáculos aqueles e que tivessem a intenção de 

adotar.  

Observa-se que tal instituto no Direito Brasileiro muito se assemelhava com a 

adoção no Direito Romano, com requisitos que dificultavam esse procedimento prejudicando 

as relações familiares e a inserção de crianças e adolescentes no círculo familiar. 

Com a evolução do instituto da adoção, passou ela a desempenhar papel de 

inegável importância, transformando-se em instituto filantrópico, de caráter acentuadamente 

humanitário, destinado não apenas a dar filhos a casais impossibilitados pela natureza de tê-

los, mas também a possibilitar que um maior número de menores desamparados, sendo 

adotado, pudesse ter em um novo lar. 
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Com o advento da Lei nº 3.133/57 houve a modificação dos requisitos da adoção 

previstos no Código Civil de 1916, como a alteração na idade que foi diminuída para trinta 

anos e a diferente entre o adotado e o adotante para dezesseis anos. Houve a supressão do 

requisito que impedia casais que possuíssem filhos de adotar, o que foi de extrema 

importância às crianças e adolescentes que aguardavam lares, pois com a mudança dos 

requisitos as possibilidades eram cada vez maiores, mas ainda não eram suficientes. 

Uma nova Lei nº 4.566/1965 introduziu em nosso ordenamento jurídico a 

legitimação adotiva, podendo ser adotado menores expostos, cujos pais fossem desconhecidos 

ou que manifestasse por escrito que o menos poderia ser concedido a doção ou menores de 

sete anos cujos pais tivessem sido destituído do pátrio poder, porém exigia-se um período de 

adaptação de no mínimo três anos. 

Silvio de Salvo Venosa leciona que: “na legitimação adotiva estabelecia-se um 

vínculo profundo entre adotante e adotado, muito próximo da família biológica”. 9 

É notório que o instituto da adoção ganhou novos panoramas, mas a legislação 

não deixou de ser preconceituosa ao discriminar o adotado no que se refere aos direitos 

sucessórios. 

O Código de Menores, Lei recepcionada pelo ordenamento jurídico em 10 de 

outubro de 1979, disciplinou em seus artigos a adoção plena e adoção simples, com 

subespécies em adoção civil e a adoção internacional, substituindo a legitimação adotiva. 

Observa-se um notório avanço no que tange a proteção à criança e ao adolescente. 

A figura do adotado passou a ter maior relevância, antes o foco era direcionado somente ao 

adotante. 

Porém em 13 de julho de 1990, um estatuto veio modificar o instituto da adoção, 

com a Lei nº 8.069, instituto o Estatuto da Criança e do Adolescente, revogando o Código de 

Menores, modificando a ideia de adoção, visando precipuamente proteger o melhor interesse 

da criança e do adolescente. 

Há, ainda, a adoção simulada ou à brasileira, que é uma criação da jurisprudência. 

A expressão “adoção simulada” foi empregada pelo Supremo Tribunal Federal ao se referir a 

casais que registram filho alheio, recém--nascido, como próprio, com a intenção de dar-lhe 

um lar, de comum acordo com a mãe e não com a intenção de tomar-lhe o filho. 

                                                 
9
 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 275  
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Embora tal fato constitua, em tese, uma das modalidades do crime de falsidade 

ideológica, na esfera criminal tais casais eram absolvidos pela inexistência do dolo específico. 

Atualmente, dispõe o Código Penal que, nesse caso, o juiz deixará de aplicar a pena. 

No cível, a aludida Corte manteve o mesmo entendimento, no julgamento do RT, 

802/352, não determinando o cancelamento do registro de nascimento, afirmando tratar-se de 

uma adoção simulada. 

Deve ser destacado no atual conceito de adoção a observância ao princípio do 

melhor interesse da criança, uma vez que o parágrafo único do art. 100 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente proclama que são também princípios que regem a aplicação das medidas de 

proteção. 
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3. ADOÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 permaneceu regulado 

primeiramente pelo Código Civil de 1916, até o surgimento do Novo Código Civil de 2002. 

Este não reproduziu a adoção contratual, mas perpetuou os princípios empregados pelo ECA, 

respeitando sempre os princípios constitucionais. 

Art. 227 CRFB/88. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

O ECA regula o instituto da adoção na Subseção IV, nos artigos 39 ao 52-D, no 

Capítulo III que trata do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, na Seção III que 

dispõe sobre a Família Substituta. 

O artigo 39, em seu §1 do ECA conceitua o instituto: “A adoção é medida 

excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quanto esgotados os recursos de 

manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo 

único do artigo 25 desta Lei”.  

A família natural, conforme disposição do artigo 25 do ECA, é entendida como à 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Podemos concluir que 

a adoção possui um caráter excepcional, somente sendo utilizada como recurso residual. 

Prioriza-se a criança e o adolescente dentro de sua família natural, seu seio familiar biológico, 

e não restando alternativa, poderá o menor ser colocado à adoção para ser inserido em uma 

nova instituição familiar. 

Malgrado a diversidade de conceitos do aludido instituto, todos os autores lhe 

reconhecem o caráter de uma fictio iuris. Para Pontes de Miranda, “adoção é o ato solene pelo 

qual se cria entre o adotante e o adotado relação fictícia de paternidade e filiação” 
10. Caio 

Mário da Silva Pereira, por seu turno, a conceitua como “o ato jurídico pelo qual uma pessoa 

recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim” 
11. 

                                                 
10

 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito de família, v.III, §249, p.177. 
11

 PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v.5, p.392.  
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   Maria Helena Diniz, por sua vez, apresenta extenso conceito baseado nas 

definições formuladas por diversos autores: “Adoção é o ato jurídico solene pelo qual, 

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

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

na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha” 
12. 

Observa Rolf Madaleno que as técnicas surgidas com a inseminação artificial têm 

e seguirão tendo enorme influência no cômputo das adoções, pois a orfandade de embriões 

excedentários tem incentivado o surgimento, em países como a Espanha, da figura jurídica da 

adoção pré-natal13.  

O referido país, de 2004 para cá, vem aperfeiçoando um conjunto de leis que, 

além de estimular a investigação com células embrionárias, autoriza a adoção de embriões 

não reivindicados nas clínicas, sem aval nem identificação dos doadores.  

No Brasil, onde existem cerca de 150 clínicas de reprodução assistida, o Conselho 

Federal de Medicina autoriza que embriões não reclamados após três anos de congelamento 

sejam doados para pesquisa ou casais interessados, com autorização dos donos. Não admite, 

porém, sua destruição, ou seja, descongelamento e posterior descarte, embora a prática exista. 

A natureza jurídica da adoção, assim como seu instituto, passou por diversas 

mudanças, constituído como um ato complexo a exigir a sentença judicial. O artigo 227, §5 da 

CRFB/88 dispõe que: A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

A adoção de crianças e adolescentes rege-se, na atualidade, pela Lei n. 12.010, de 

3 de agosto de 2009. Esta introduziu inúmeras alterações no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e revogou expressamente os artigos 1.620 a 1.629 do Código Civil, dando ainda 

nova redação aos artigos 1.618 e 1.619. Conferiu, também, nova redação ao art. 1.734 do 

Código Civil e acrescentou dois parágrafos à Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que 

regula a investigação da paternidade dos filhos havidos fora do casamento. 

    A referida Lei Nacional da Adoção estabelece prazos para dar mais rapidez aos 

processos de adoção, cria um cadastro nacional para facilitar o encontro de crianças e 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v.5, p. 416. 
13

 MADALENO, Curso de Direito de Família, p.469. 
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adolescentes em condições de serem adotados por pessoas habilitadas e limita em dois anos, 

prorrogáveis em caso de necessidade, a permanência de criança e jovem em abrigo. 

 A transitoriedade da medida de abrigamento é ressaltada na nova redação dada ao 

art. 19 do ECA, que fixa o prazo de seis meses para a reavaliação de toda criança ou 

adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional. O 

cadastro nacional foi definido em resolução do Conselho Nacional de Justiça. 

    A lei em apreço fixa em 18 anos a idade mínima para que uma pessoa possa 

adotar uma criança. Foi, porém, suprimido do projeto o artigo que permitia a adoção de 

crianças e adolescentes por casal formado por pessoas de mesmo sexo, ou seja, a adoção 

homoparental.  

Dispõe, efetivamente, o § 2º do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com a redação dada pela aludida lei da adoção, que, “para adoção conjunta, é indispensável 

que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 

estabilidade da família”.  

Tal redação reitera o entendimento do legislador brasileiro de não admitir a 

adoção por pessoas do mesmo sexo, figurando como pai e como mãe. Argumenta-se que a 

Constituição Federal reconhece como união estável somente aquela constituída por homem e 

mulher, de acordo com o art. 226, § 3º. Todavia, a quantidade de julgados que admitem a 

adoção por casal formado por duas pessoas do mesmo sexo tem aumentado acentuadamente, 

parecendo mesmo ser essa a tendência da jurisprudência. 

Segundo o texto em vigor, a decretação da perda do poder familiar terá de ser feita 

no máximo em 120 dias após o encaminhamento do processo à autoridade judicial. Quando 

houver recurso nos procedimentos de adoção, o processo terá de ser julgado no prazo máximo 

de 60 dias.  

O adotado terá o direito de conhecer sua origem biológica e acesso irrestrito ao 

processo que resultou em sua adoção, caso tenha interesse. Esse direito é estendido aos seus 

descendentes que queiram conhecer a história familiar. 

A lei em questão trata também das crianças indígenas que, por prática cultural de 

sua tribo, algumas vezes acabam sendo rejeitadas. Nesses casos, a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) promoverá a colocação da criança em outra família. 
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No sistema da Lei n. 12.010/09, que dispõe sobre adoção e alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente o instituto da adoção compreende tanto a de crianças e adolescentes 

como a de maiores, exigindo procedimento judicial em ambos os casos. 

No que tange a adoção de maiores, a sua previsão está no artigo 40 do ECA, 

quando a faixa etária do adotando deve ser no máximo de dezoito anos à data do pedido, salvo 

se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, podendo a faixa etária ser rompida o 

adotando apresente idade superior a dezoito anos.  

Os principais efeitos da adoção podem ser de ordem pessoal e patrimonial. Os de 

ordem pessoal dizem respeito ao parentesco, ao poder familiar e ao nome; os de ordem 

patrimonial concernem aos alimentos e aos direitos sucessórios. 

A adoção gera um parentesco entre adotante e adotado, denominado de civil, mas 

em tudo equiparado ao consanguíneo, conforme disposição do artigo 227, § 6º da CRFB/88. 

Preceitua, com efeito, o art. 41, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que “a 

adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais”. 

Com a adoção, o filho adotivo é equiparado ao consanguíneo sob todos os 

aspectos, ficando sujeito ao poder familiar, transferido do pai natural para o adotante com 

todos os direitos e deveres que lhe são inerentes, especificados no art. 1.634 do Código Civil, 

inclusive administração e usufruto de bens. 

No tocante ao nome, prescreve o art. 47, § 5º, do ECA, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei n. 12.010/2009: “A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a 

pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome”.  

Acrescenta o § 6º: “Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, 

é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei”. 

Nesse caso, são observados, ainda, o estágio de desenvolvimento da criança ou adolescente e 

seu grau de compreensão sobre as implicações da medida, bem como seu consentimento em 

audiência se se tratar de maior de doze anos.  

O sobrenome dos pais adotantes é direito do adotando. Mais se acentua a correta 

finalidade da norma em apreço quando os adotantes já têm outros filhos, biológicos ou 
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adotados. Neste caso, o sobrenome deve ser comum, para não gerar discriminação, vedada 

constitucionalmente.  

Os efeitos de ordem patrimonial concernem aos alimentos, reciprocamente, entre 

adotante e adotado, pois tornam-se parentes. A prestação de alimentos é decorrência normal 

do parentesco que então se estabelece. Quanto aos adotados, ao direito de receberem 

alimentos enquanto menores, e enquanto maiores se impossibilitados de prover ao próprio 

sustento, corresponde à obrigação de prestarem tal assistência quando capazes 

economicamente e necessitarem os pais. 

Com relação ao direito sucessório, o filho adotivo concorre em igualdade de 

condições com os filhos de sangue, em face da paridade estabelecida pelo art. 227, § 6º, 

CRFB/88 e do disposto no art. 1.628 CC. Todos os institutos aplicáveis ao Direito Sucessório 

com relação aos filhos biológicos serão aplicáveis aos filhos adotivos, nos seus direitos e 

deveres, não havendo distinção entre eles. 

O instituto da adoção está passando por grandes transformações e assumindo 

novos paradigmas, já que hoje o princípio basilar da família está na afetividade e este é o 

caráter que vem se buscando na adoção, observando os preceitos estabelecidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, protegendo sempre o melhor interesse do menor.  

 

3.1. A PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E O MELHOR 

INTERESSE 

 

A proteção, a assistência e a educação são direitos aplicados a criança como 

indivíduo em desenvolvimento. O principal objetivo do Estado e da Lei é resguardar o melhor 

interesse da criança e do adolescente, englobando um conjunto de interesses materiais, 

morais, emocionais, mentais e espirituais.  

De acordo com Silva Pereira (1999), as primeiras preocupações com a proteção da 

criança começam a aparecer a partir do século XVIII, na Inglaterra e Estados Unidos. 

Inicialmente, a proteção integral à criança visava amparar os direitos dos ascendentes, tendo 

em vista que a criança nada mais era do que uma “coisa pertencente ao seu pai”. 
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Entretanto essa mentalidade foi consideravelmente modificada nos últimos 

séculos, voltando-se primordialmente ao bem-estar da criança e do adolescente. Inclusive, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 estabeleceu em seu Segundo Princípio 

que:  

A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a 

serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possam 

desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma 

saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. 

promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá 

será o interesse superior da criança. 

 

Já o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, previu no art. 19 que “toda criança 

tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer, por parte da família, da 

sociedade e do Estado.” 227 da Constituição Federal, foram alçados à categoria de direitos 

fundamentais. Dispõe o referido artigo: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, à 

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

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

 

Com efeito, o art. 229 do mesmo diploma legal trata do dever de amparo entre 

pais e filhos. Estabelece o dispositivo que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. 

Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, 

ratificada por meio do Decreto nº. 99.710 de 1990 auxilia na consolidação de tal 

entendimento.  

Preceitua o art. 3.1 da Convenção que “todas as ações relativas às crianças, levadas a 

efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 

interesse maior da criança”. 

O seu artigo 9.3 estabelece que: os Estados Partes respeitarão o direito da criança que 

esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto 

com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse  maior da criança.  

O menor passou, portanto, a ser titular de direitos fundamentais protegidos 

juridicamente. Silva Pereira (2003), afirma que “ser ‘sujeito de direitos’ significa, para a 
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população infanto-juvenil, deixar de ser tratada como objeto passivo, passando a ser, como 

adultos, titular de direitos juridicamente protegidos”. 

A proteção da criança e do adolescente, que antes da Constituição Federal se 

restringia apenas a órfãos e menores “infratores”, passou a englobar todo e qualquer ser 

humano com idade inferior a dezoito anos, tornando-se integral. Ademais, deixa de ser um 

papel exercido e exigido apenas de seus genitores e passa a ser uma obrigação também do 

Estado. A esse respeito, vale ter em mente a lição de Silva Pereira (1999): 

A proteção, como ‘prioridade absoluta’, não é mais obrigação exclusiva da 

família e do Estado: ‘é um dever social’. As crianças e os adolescentes 

devem ser protegidos em razão de serem ‘pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento’. 

O ECA também prevê diversas situações em que o interesse dos absoluta e 

relativamente incapazes é protegido. Ressalte-se, inicialmente, estar o amparo integral à 

criança já contemplado no art. 1º do diploma. Esse amparo refere-se à doutrina da proteção 

integral, que estabelece uma co-gestão entre família, Estado e sociedade para com o 

desenvolvimento da criança e do adolescente.  

Nesse âmbito, estão garantidas todas as oportunidades e facilidades, de forma a 

facultar, em condições de liberdade e dignidade, o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual, social. Estão presentes, no referido artigo, os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da condição peculiar da criança e 

adolescente como pessoas em desenvolvimento.  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade14
. 

Em seguida, no art. 4º, o estatuto aborda os deveres impostos não somente à 

família, mas à comunidade, sociedade em geral e ao próprio Poder Público.  

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

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

A vedação à qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,  

crueldade e opressão, em relação aos direitos fundamentais da criança ou do adolescente  

encontra-se prevista no artigo 5º do Estatuto.  

                                                 
14

 Art.3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 
 

No que tange aos fins sociais e ao bem comum acima citados, aduz Ishida (2008) 

que “o fim social é o de proteção integral da criança e do adolescente e o bem comum é o que 

atende aos interesses de toda a sociedade.” Acrescenta que “[...] ‘a condição peculiar da 

criança e do adolescente’ deve ser o principal parâmetro na aplicação das medidas na Vara de 

Infância e da  Juventude.”  

O artigo 15 da mesma Lei dispõe sobre a condição peculiar da criança e o 

adolescente como pessoa em desenvolvimento, in verbis: “a criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. 

Inclusive, o inciso V do artigo consecutivo prevê que “[...] participar da vida  

familiar e  comunitária, sem discriminação” é pressuposto da liberdade a que tem direito toda 

criança e adolescente. Por fim, o artigo 22 designa aos genitores “[...] o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Logo, observa-se ser inquestionável a preponderância do interesse dos absoluta e 

relativamente incapazes. Crianças e adolescentes são indivíduos possuidores de direitos 

fundamentais e proteção integral no que tange ao seu desenvolvimento psíquico e físico e, 

deverão ser tratados com primazia.  

A identidade pessoal da criança e do adolescente tem vínculo direto com sua 

identidade no grupo familiar e social. Seu nome e apelidos os localizam em 

seu  mundo. Sua expressão externa é a sua imagem, que irá compor a sua  

individualização como pessoa, fator primordial em seu desenvolvimento. 

A autora, citando Gomes da Costa (2003), chega à seguinte conclusão, no que se 

refere ao desenvolvimento da personalidade da criança:  

Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida de 

singularidade e de completude relativa, ou seja, a criança e o adolescente não 

são seres inacabados, a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade 

adulta, enquanto portadora de responsabilidades pessoais, cívicas e 

produtivas plenas. Cada etapa é, à sua maneira, um período de plenitude que 

deve ser compreendido e acatado pelo mundo adulto, ou seja, pela família, 

pela sociedade e pelo Estado. 

 

Verifica-se logo que o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre deverá ser 

interpretado visando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É um 
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princípio implícito, subjetivo e de interpretação variada. Além disso, possui natureza de 

Direito Fundamental, com base constitucional e infraconstitucional, com uma aplicação 

extremamente abrangente, vez que há que se fazer uma profunda análise do caso concreto, 

visando sempre atender às necessidades da criança e do adolescente. Conclui-se, deste modo, 

que o referido princípio deve ser premissa básica em quaisquer situações que digam respeito 

às crianças e adolescentes. 

 

3.2. ADOÇÃO DE PAIS BRASILEIROS 

 

O ECA deixa claro em seu texto que a preferência de adoção é por brasileiros. A 

adoção por estrangeiros, que veremos no tópico seguinte, está condicionada à inexistência de 

brasileiros habilitados interessados, entre outros requisitos.  

De acordo com o exposto em nosso trabalho, reforço que é direito da criança ser 

criada por sua família biológica, sendo a adoção considerada medida excepcional, à qual deve 

se recorrer apenas quando esgotados os recursos de sua manutenção na família natural ou 

extensa, na forma do parágrafo único do art. 25. 

No mencionado parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a nova redação, a Lei Nacional de Adoção estabelece o conceito de família 

extensa ou ampliada, que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do 

casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade.  

Aprimoram-se, com isso, os mecanismos de prevenção do afastamento do menor 

do convívio familiar, somente permitindo-se a adoção depois de esgotadas todas as 

possibilidades, inclusive a convivência com parentes próximos. 

Contudo, com objetivo de proteger o melhor interesse da criança ou do 

adolescente, percebe-se em determinadas situações que o afastamento de sua família natural 

se faz totalmente necessária, e que a inserção em uma família substituta é a melhor opção ao 

menor. 

Inicia-se o procedimento de adoção, no seu aspecto material e processual, 

observando os requisitos expressos no Código Civil de 2002, e especialmente o ECA. O 
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artigo 39 do ECA já foi tratado em nosso trabalho de pesquisa que traz o conceito da adoção 

em seu §1º. 

O artigo 41 do ECA juntamente com os princípios constitucionais dispõe que a 

adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculos copias e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais. 

Há o rompimento com o vinculo familiar anterior, respeitando os impedimentos 

matrimoniais previstos nos artigos 1.521 a 1.524, todos do Código Civil. Tais impedimentos 

também são aplicáveis entre o adotado e sua família, ainda que não possuem um vinculo 

biológico, o Direito não respeita somente a norma, mas a Ética e os princípios sociais. 

A capacidade de adotar determina que todas as pessoas maiores de 18 anos podem 

praticar a adoção. Preceitua o art. 42 do ECA, com a nova redação dada pela Lei n. 

12.010/2009: “Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 

civil”. 

    A adoção é ato pessoal do adotante, uma vez que a lei a veda por procuração, 

conforme o artigo art. 39, § 2º do ECA. O estado civil, o sexo e a nacionalidade não influem 

na capacidade ativa de adoção, isto porque, vislumbra-se atualmente a adoção por casais em 

união estável, relação homoafetivas, sociedades monoparentais, e a adoção internacional 

regulada também pelo ECA. 

A adoção por homossexual, individualmente, tem sido admitida, mediante 

cuidadoso estudo psicossocial por equipe interdisciplinar que possa identificar na relação o 

melhor interesse do adotando. Decidiu a propósito o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “A 

afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual constitucionalmente 

garantida, não pode servir de empecilho a adoção de menor, se não demonstrada ou provada 

qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de deformar o caráter do adotado, por 

mestre a cuja atuação é também entregue a formação moral e cultural de muitos outros 

jovens”.
15
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O adotante, além disso, deve ser plenamente capaz, não podendo estar inserido no 

rol dos artigos 3º e 4º, ambos do CC, e devem fornecer ao adotado um ambiente familiar 

adequado, conforme o art. 29 do ECA disciplina. 

Não estão legitimados a adotar seus pupilos e curatelados os tutores e curadores 

enquanto não prestarem “contas de sua administração” e saldarem o alcance, se houver, 

previsão no art. 44 do ECA. A restrição protege os interesses do tutelado ou dos filhos do 

interditado e é ditada pela moralidade, pois visa impedir a utilização da adoção como meio 

para fugir ao dever de prestar contas e de responder pelos débitos de sua gestão.  

O adotante pode adotar quantos filhos quiser, simultânea ou sucessivamente, 

separado ou não do seu cônjuge. Não há previsão legal que impeça a adoção somente por um 

dos cônjuges, não dependendo do consentimento do outro cônjuge, pois tal exigência não 

consta do art. 1.647 do Código Civil. 

O artigo 1.647 do CC que especifica os atos que um cônjuge não pode praticar 

sem a vênia do outro e a adoção não está presente neste rol taxativo. Esta previsão veio como 

uma garantia à criança e adolescente havidos fora do casamento.  

A jurisprudência tem entendido que nada impede o pai que queira reconhecer seu 

filho nascido das relações extramatrimoniais, de se utilizar da adoção para lhe dar a qualidade 

de filho adotivo, atribuindo a todos os filhos os mesmos direitos e deveres, mas nesta 

condição, excepcionalmente deve prevalecer, eis que o lar deve ser preservado, assim como o 

matrimonio, e não pode a adoção ser fruto de discórdia, o que futuramente prejudicará a 

criança e o adolescente.  

Dispõe o art. 42, § 1º, do ECA: “Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do 

adotando”. Desse modo, por total incompatibilidade com o instituto da adoção, o avô, por 

exemplo, pode ser detentor da guarda do neto, pode ser seu tutor, mas não pode adotá-lo como 

filho. Na hipótese de irmãos, haveria uma confusão de parentesco tão próximo, pois o adotado 

seria irmão e filho, ao mesmo tempo. 

    Não há impedimento, todavia, nem na lei, nem na natureza da adoção, que 

impeça os tios de adotar os sobrinhos, ou os sogros de adotar a nora ou o genro, naturalmente 

depois do falecimento do filho ou da filha, uma vez que a restrição não alcança os parentes 

colaterais de terceiro grau, nem os parentes por afinidade. 
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A adoção atribui a situação de filho ao adotado (ECA, art. 41, caput), não 

podendo a sua eficácia estar subordinada a termo ou condição. Como assevera Washington de 

Barros Monteiro, “adoção é ato puro, que se realiza pura e simplesmente, não tolerando 

aludidas modificações dos atos jurídicos. Quaisquer cláusulas que suspendam, alterem ou 

anulem os efeitos legais da adoção são proibidas, como já eram sob a égide do Código Civil 

anterior” 
16

. 

Como forma de assegurar a segurança jurídica a adoção deve concedida por 

sentença. Cabe ao juiz, pois, exercer vigilância sobre as condições que o adotante pretenda 

estipular, contrariando o interesse do adotando ou as finalidades do instituto. A proteção do 

melhor interesse do menor deve sempre preponderar com relação às demais regras 

principiológicas. 

Com morte perde-se a personalidade jurídica, e aos adotantes não restauram o 

poder familiar dos pais naturais, conforme a disposição do artigo 49 do ECA, o adotado ser 

colocado sob tutela. Sendo assim, poderá o adotado passar por um novo processo de adoção, 

se isso for melhor ao seu interesse. 

O art. 45, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente exige o “consentimento 

dos pais ou representante legal do adotando” para a adoção. O § 1º, todavia, dispensa tal 

consentimento se os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar. 

Por seu turno, o § 1º do art. 28 do aludido diploma recomenda: “Sempre que 

possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, 

respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da 

medida, e terá sua opinião devidamente considerada”.  

A nova redação, determinada pela Lei Nacional da Adoção, prevê a atuação dos 

serviços auxiliares encarregados de assessorar a Justiça da Infância e da Juventude, que 

passam a ter a atribuição de ouvir a criança e o adolescente acerca do pedido de adoção. 

Prescreve, por sua vez, o § 2º do referido dispositivo que, em se tratando de 

“maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência”. 

Como fundamento ao melhor interesse da criança e do adolescente, será este ouvido 
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juntamente com um representante do Ministério Público, para que o magistrado tenha total 

certeza de que a colocação do menor na família substituta é a melhor alternativa. 

O § 1º do art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente reflete a figura do 

cônjuge ou companheiro que traz para a nova união familiar filho havido em outro 

relacionamento. Dispõe o aludido dispositivo: “Se um dos cônjuges ou concubinos adota o 

filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do 

adotante e os respectivos parentes”. Com relação ao concubino, deve ser “companheiro”, isto 

porque, há uma nova releitura do direito de família, com relação as união estáveis.  

Trata-se da espécie conhecida como “adoção unilateral”, em que o cônjuge ou 

companheiro do adotante não perde o poder familiar, exercendo-o em conformidade com o 

art. 1.631 do Código Civil. 

Tal modalidade de adoção somente é possível se não constarem do registro do 

nascimento os nomes de ambos os pais, salvo se houver consentimento do pai registrado ou 

este perder o poder familiar. Depois de efetuada, não se alteram as relações de parentesco que 

já havia entre o filho e o pai ou mãe e os parentes deste.  

O art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente só admite a adoção que 

“apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. Tal exigência 

apoia-se no princípio do “melhor interesse da criança”, referido na cláusula 3.1 da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por intermédio do Decreto n. 

99.710/90. 

O § 4º do art. 28, introduzido pela Lei Nacional da Adoção, explicita a 

necessidade de manter unidos os irmãos sujeitos a adoção, estatuindo: “Os grupos de irmãos 

serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a 

comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a 

excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais”. 

Além de todos os requisitos já vistos e disciplinados pelo ECA para a adoção 

como a idade mínima de 18 anos para o adotante, diferença de dezesseis anos entre adotante e 

adotado, consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar; 

concordância deste, se contar mais de 12 anos, processo judicial, efetivo benefício para o 
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adotando, verifica-se  o consentimento dos adotantes que é um ato personalíssimo e exclusivo 

e deve ser expresso.  

A adoção dos menores requer o preenchimento ainda de outro requisito: o estágio 

de convivência, a ser promovido obrigatoriamente, só podendo ser dispensado “se o adotando 

já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja 

possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo” (ECA, art. 46, § 1º, com a redação 

dada pela Lei n. 12.010/2009). 

O estágio de convivência também está presente no processo de adoção 

internacional e estudaremos de modo mais detalhado no próximo tópico. A finalidade do 

estágio de convivência é “comprovar a compatibilidade entre as partes e a probabilidade de 

sucesso na adoção”.  

 

3.3. ADOÇÃO DE PAIS ESTRANGEIROS 

 

A adoção internacional surgiu no momento pós Segunda Guerra Mundial quando 

o mundo se viu destruído por todos os lados e diversas crianças estavam órfãs com o sumiço 

ou a morte de seus pais e familiares. Seria necessário um método que inserisse não somente 

crianças, como também os adolescentes ao convívio da sociedade e ao seio familiar. 

Em 1962, realizou-se a Conferência de Direito Internacional de Haia, que somente 

em 1993, previu a adoção internacional como regulamentação, recepcionada 

pela legislação pátria por meio do Decreto Legislativo 3087/99. 

Contudo, a adoção internacional tem criado diversas discussões, pois a corrente 

minoritária entende que esse modelo de adoção vai contra a nacionalidade da criança. Já a 

corrente majoritária se preocupa com a proteção da criança e do adolescente no seio familiar, 

seja ele nacional ou estrangeiro, evitando que este passe por dificuldades no percurso de sua 

vida. 

A problematização, de fato, está presente no estrangeiro que a partir do momento 

da efetiva adoção, com todos os requisitos obedecidos, deixa de estar regulado pela norma 

brasileira, e passa a ser regulada a norma estrangeira, tanto para o adotante, quanto para o 

adotado. 
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Porém, devemos concordar que, não há justiça em ver crianças abandonadas, sem 

lar, largadas a sorte na vida, estando a disponibilidade tantos estrangeiros dispostos a lhes 

oferecer um lar, e esse direito lhes ser negado, por não serem residentes no país ou não 

estarem sujeitos a nossa regulamentação. 

O procedimento de adoção por pais estrangeiros, não residentes no país, possui 

dezenas de etapas, que visam à proteção dessa criança e adolescente para que não seja 

entregue a qualquer família.  

A criança sem lar precisa indiscutivelmente de uma família, no entanto é preciso 

que esta família possa oferecer-lhe o que ela mais necessita: proteção e direito à vida, por isso 

a necessidade de compreender este procedimento de adoção e caso este venha a fracassar.  

A prova do estágio de convivência é indispensável na adoção por estrangeiro: de 

no mínimo trinta dias, qualquer que seja a idade do adotando, cumprido no território nacional, 

conforme o artigo art. 46, § 3º, do ECA com a redação dada pela Lei n. 12.010/2009. 

Todo esse conjunto de situações é denominado de adoção internacional, sendo 

esta complexidade resultante dessas adoções regulamentadas tanto por normas nacionais 

quanto por normas internacionais, incluindo tratados, os quais, o Brasil seja signatário, além 

de fatores socioculturais que envolvem este tema.  

Por esse viés, serão expostas questões que permeiam toda essa problematização, 

tais como: como se dá aplicação de normais constitucionais a estrangeiros e a Lei específica 

que regula este procedimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente; quais mecanismos de 

segurança podem ser aplicados às crianças e aos adolescentes com intuito de protegê-los; 

além de se apresentar a morosidade do processo de adoção como elemento desestimulador aos 

futuros adotantes estrangeiros.  

Sabendo-se que se considera adoção internacional aquela na qual pessoa ou casal 

postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, de acordo com a Convenção de Haia; e, 

que caso não seja encontrado um interessado com residência permanente no Brasil, será dada 

a este a chance em detrimento ao cadastro internacional.  

Essa adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no 

Brasil, somente terá lugar quando restar comprovado, que a colocação em família substituta é 

a solução adequada ao caso concreto, ou quando forem esgotadas todas as tentativas de 
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colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, ou em ultima hipótese, 

que se tratando de adoção de adolescente, este for consultado, por meios adequados ao seu 

estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, constatado por meio 

de parecer elaborado por equipe interprofissional.  

Por tudo dito anteriormente o tema complexo da adoção por pais estrangeiros não 

utiliza somente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas sofre também influências 

da Convenção de Haia, ratificada no Brasil e a maior norma em nosso ordenamento, a 

Constituição Federal. 

As normas do Código Civil não incidem na adoção por estrangeiros, pois o art. 52 

do ECA, com a redação dada pela Lei n. 12.010/2009, dispõe que a adoção internacional 

observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 do ECA. Aplicam-se à hipótese a 

regulamentação estabelecida nos artigos 51 e 52-D do ECA e os princípios do Decreto n. 

3.087/99, que ratificou a “Convenção Relativa à Proteção e Cooperação Internacional em 

Matéria de Adoção Internacional” aprovada em Haia, em 29 de maio de 1993. O Ministério 

da Justiça passou a exercer as funções da Autoridade Central indicada no Documento 

Internacional. 

O processo de adoção internacional passa anteriormente, por uma família 

brasileira, possuindo prioridade no procedimento. Caso não seja encontrado um interessado 

com residência permanente no Brasil, será dada a chance ao cadastro internacional.  

Prioriza-se a adoção nacional, até mesmo como forma de proteção a criança e o 

adolescente. Contudo, o caso concreto deve ser analisado individualmente, pois o adotado 

deve possuir melhores condições na colocação de sua família substituta, existindo julgados 

que prevalecem a colocação em família substituta estrangeira, ainda que existisse família 

brasileira interessada no procedimento de adoção.  

O Juiz da Vara da Infância e Juventude ao aplicar a medida da adoção, deverá ter 

a certeza que a criança ou adolescente não consegue permanecer em sua família natural, e que 

a adoção produza reais vantagens para o adotando e se fundar em motivos legítimos, 

protegendo de forma integral e resguardando seus direitos. O adotando poderá manifestar a 

sua vontade, devendo ser ouvido quando obtiver idade igual ou superior a 12 anos, devendo 

ter a necessidade total do seu consentimento.  
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O estágio de convivência é uma etapa importantíssima do processo de adoção, 

presente no artigo 46 do ECA, devendo a autoridade estipular o prazo que assim entender 

necessária, observando as particularidades de cada caso.  

Este prazo não tem estipulação máxima, mas deve ser no mínimo ser de 30 dias, 

no caso adoção por pessoal ou casal residente ou domiciliado fora do país e deve ficar toda a 

família estrangeira, caso sejam os adotantes, pai e mãe e se tiver filhos também deverão aqui 

permanecer, pois o cumprimento desse estágio de convivência deverá ser no território 

nacional. Contudo, esta família permanece aqui, com recursos próprios, deixando sua vida 

fora do país sem prazo para retornar, enquanto as avaliações durarem, fazendo com que 

muitas das famílias estrangeiras desistam do procedimento. 

Essa medida apesar de ser difícil, se torna muito necessária, pois é preciso que 

haja segurança para que seja concedida a adoção para uma família estrangeira, preservando o 

bem estar da criança e do adolescente. 

Além do preenchimento por parte dos postulantes dos requisitos objetivos e 

subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe o Estatuto da Criança e 

do Adolescente como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à 

adoção internacional, que terá validade por, no máximo, um ano, de acordo com o artigo 52, 

VII, ECA. 

Os efeitos da adoção serão produzidos a partir do trânsito em julgado da sentença 

constitutiva, também como uma forma de proteção da criança e do adolescente, o qual, não 

permitirá a saída do adotando do território nacional, antes da sentença que concedeu a adoção 

transitar em julgado, somente após, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará 

com autorização da viagem. 

Dispõe o art. 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “a colocação em 

família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na 

modalidade de adoção”. A redação do dispositivo sugere que a adoção deve ser deferida 

preferencialmente a brasileiro, sendo excepcional a adoção por estrangeiros.  

Nessa linha decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A adoção por estrangeiros é 

medida excepcional que, além dos cuidados próprios que merece, deve ser deferida somente 

depois de esgotados os meios para a adoção por brasileiros. Existindo no Estado de São Paulo 
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o Cadastro Central de Adotantes, impõe-se ao Juiz consultá-lo antes de deferir a adoção 

internacional”. 17
 

Carlos Roberto Gonçalves traz um mecanismo novo utilizado pelo Estado de São 

Paulo para viabilizar e tornar célere o processo de adoção, por pais estrangeiros: 

No Estado de São Paulo foi agilizado o processo de adoção de 

crianças brasileiras por casais estrangeiros, mediante a utilização de 

critérios objetivos para analisar os casos, com a criação pelo Tribunal 

de Justiça da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional 

(CEJAI), composta de três desembargadores, dois juízes de direito de 

2º grau e por dois juízes titulares de Varas de Infância. A comissão 

vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça fornecerá aos casais 

estrangeiros habilitados certificados, com validade prorrogável, para 

adotar criança em qualquer Vara da Infância e Juventude. 18
 

A Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 1, de 14 de janeiro de 

1999, e promulgada pelo Decreto n. 3.087, de 21 de junho de 1999, está inspirada na ideia de 

que a adoção internacional pode apresentar a vantagem de dar uma família permanente à 

criança para quem não se possa encontrar uma família adequada em seu país de origem, e na 

necessidade de prever medidas para garantir que as adoções internacionais sejam feitas no 

interesse superior da criança e com respeito a seus direitos fundamentais, assim como para 

prevenir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças. 

Em princípio, estrangeiros e brasileiros residentes fora do país devem submeter os 

documentos para adoção à Autoridade Central do país de acolhida, que emitirá um relatório e 

o encaminhará à Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal 

brasileira, conforme o artigo 52, I a III do ECA.  

A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, 

regulamentou o credenciamento das organizações que atuam em adoção internacional no 

Estado Brasileiro, mediante a Portaria SDH n. 14, de 27 de julho de 2000. 

    O credenciamento das organizações é requisito obrigatório para efetuar 

quaisquer procedimentos junto às Autoridades Centrais dos Estados Federados e do Distrito 

Federal, sendo necessário que: a) estejam devidamente credenciadas pela Autoridade Central 

de seu país de origem; b) tenham solicitado ao Ministério da Justiça autorização para 

                                                 
17

 REsp 196.406-SP, 4ª T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 9-3-1999. 
18

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 6 Direito de Família, Ed. Saraiva.2012. 
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funcionamento no Brasil, para fins de reconhecimento da personalidade jurídica; c) estejam de 

posse do registro assecuratório de caráter administrativo federal na órbita policial de 

investigação, obtido junto ao Departamento de Polícia Federal; d) persigam unicamente fins 

não lucrativos; e) sejam dirigidas e administradas por pessoas qualificadas por sua 

integridade moral e por sua formação ou experiência para atuar na área de adoção 

internacional52. 

    O art. 52 do ECA, com a redação dada pela Lei n. 12.010/2009, especifica, nos 

§§ 3º a 15, os requisitos obrigatórios para a atuação de organismos credenciados. 

    A jurisprudência tem prestigiado a atuação da Comissão Estadual Judiciária de 

Adoção (CEJA), considerando necessário o certificado de habilitação por ela expedido para a 

adoção por estrangeiros.  

Em princípio o casal formado por estrangeiro e brasileira, desde que a residência 

permanente seja no Brasil, não caracteriza adoção transnacional. Todavia, tendo o casal dupla 

residência, sendo uma no exterior e de onde, também, aufere rendimento para sua 

subsistência, são circunstâncias que revelam a possibilidade de ser a adoção transnacional. 

Neste caso, sem prévia inscrição na CEJA, revela-se inviável o pedido. 

    Em casos especiais, no entanto, visando especialmente preservar o melhor 

interesse do menor, a adoção internacional tem sido concedida, mesmo sem o laudo fornecido 

pela mencionada Comissão. Caso o menor, desde o nascimento, encontra-se sob os cuidados 

do casal estrangeiro requerente da adoção internacional; se eles fixaram residência definitiva 

no Brasil, com visto permanente; se há vínculos afetivos consolidados entre o casal alienígena 

e o menor adotando; se inexiste fato de que possa resultar perigo físico e moral para a criança; 

se o feito está instruído com farta documentação e laudos que revelam aceitável capacidade 

psíquica e moral dos adotantes; e, considerando a necessidade inafastável de preservação dos 

interesses do menor, retirá-lo da companhia do referido casal implica imputar-lhe sofrimentos 

com consequências talvez irreparáveis, expondo-o a uma situação de risco psicológico e 

social.  

Por outro lado, seria privá-lo da oportunidade de se integrar em uma família que 

se mostrou disposta a acolhê-lo e a oferecer-lhe um lar e um padrão de vida digno. Em tais 

casos, mesmo que a CEJA (Comissão Estadual Judiciária de Adoção) não tenha indicado a 

criança ao casal estrangeiro, tampouco fornecido o laudo de habilitação; tenha havido 
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preterição de casais brasileiros e aproximação precoce entre os adotantes e o adotando, é de se 

confirmar a sentença concessiva da adoção requerida por estrangeiros. 

 

3.4. O AFETO COMO VALOR JURÍDICO 

 

A família passou por transformações significantes, principalmente no decorrer do 

século passado, com as alterações sociais constantes, e “suas antigas funções econômica, 

política, religiosa e procracional feneceram, desapareceram ou desempenham papel 

secundário”, mas a legislação, ultrapassada, tardou a acompanhar as tendências.  

Visto que toda pessoa que compõe o seio da família deve cooperar para que o 

outro consiga concretizar o mínimo necessário para o seu desenvolvimento, o princípio da 

solidariedade familiar tem aplicação na entidade familiar. Ressalte-se que a solidariedade é 

uma “relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que 

cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(os) outro(os).”
19

  

O referido princípio não se delimita apenas com relação ao patrimônio, mas 

refere-se aos fins afetivos, psicológicos, alimentares e todos aqueles relacionados à 

convivência familiar. É um princípio de extrema relevância posto o fato de que a 

solidariedade social “é reconhecida como objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil pelo artigo 3º, inciso, I, da CRFB/88, no sentido de buscar a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária.”
20

  

O princípio do melhor interesse da criança é semelhante ao princípio da 

solidariedade, uma vez que ambos possuem o objetivo de preservar e cuidar da construção 

familiar. Com fundamento no art. 227, caput, da CRFB/88, que ressalta o dever que a família 

tem para com as crianças que compõem o lar familiar. 

O Princípio do respeito da dignidade humana é a base da fundamentação do bem 

estar familiar e está fundamentado no artigo 1º, inciso III da CRFB/88. Trata-se do princípio 

máximo de todos os princípios, é a base de toda a comunidade familiar; ora, não existe ramo 

do direito que seja mais voltado à dignidade humana do que o de família. 

                                                 
19

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio. São Paulo: Positivo, 2012. p.452 
20

 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil 4 - Direitos Reais e Intelectuais. 2011, p.52. Ed. Saraiva. 
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Maria Helena Diniz ministra que o referido princípio constitui a base da 

comunidade familiar, garantindo assim o pleno desenvolvimento e a realização de todos os 

seus membros, principalmente das crianças e dos adolescentes. 
21

  

O reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, a última fronteira 

contra quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a 

impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e garantias 

fundamentais, mas que as restrições efetivadas não ultrapassem o limite 

intangível imposto pela dignidade da pessoa humana.22 
 

Hoje, no meio jurídico, o afeto talvez seja apontado, atualmente, como principal 

fundamento das relações familiares. Mesmo não constando a palavra afeto no texto maior como direito 

fundamental, podemos dizer que o afeto decorre da valorização da dignidade humana.23  

O que ocorre atualmente está relacionado às mudanças de conceitos 

correspondentes às entidades familiares; o afeto faz parte da concepção de qualquer entidade. 

Percebe-se a vasta importância deste princípio para a construção de qualquer família, afinal o 

princípio da afetividade é a base do respeito à dignidade humana, norteador das relações 

pessoais e da solidariedade. 

O objetivo do afeto não é somente estipular um laço que envolva os integrantes de 

uma só família, mais um laço que une pessoas com a finalidade de garantir a felicidade de 

todas as pessoas pertencentes àquele meio, ocasionando, assim, o norte de cada família. Na 

atualidade, a família não se justifica sem a existência do afeto, pois é elemento formador e 

estruturador das entidades familiares. 

 Paulo Roberto Lotti Vecchiatti descreve que o afeto: 

é elemento essencial das relações interpessoais, sendo um aspecto do 

exercício de direito à intimidade garantido pela Constituição Federal. A 

afetividade não é indiferente ao Direito, pois é o que aproxima as pessoas 

dando origem aos relacionamentos que geram relações jurídicas, fazendo jus 

ao status de família.24
 

 

É necessário que os filhos, biológicos ou adotados, sintam que são amados e têm o 

cuidado de seus pais. O homem é um ser social, dependente de apoio e suporte de outro ser, 

que passa segurança e receptividade para que se ame e seja amado. Se em idade de 

desenvolvimento físico e psicológico, ele é privado da convivência e dos cuidados de uma 

                                                 
21

 DINIZ, op. cit, p.28 
22

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 17. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 255-294 
23

 DINIZ, op.cit., p.32 
24

 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual de Homoafetividade: possibilidade jurídica do casamento, da 

união estável e da adoção por casais homoafetivos. São Paulo. Método, 2008. p. 42 
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família seja essa natural ou substituta, as consequências podem ser extremamente 

desagradáveis. 

Por isso, a importância do instituto da adoção como oportunidade para crianças e 

adolescentes que sem lar, podem ter a oportunidade de receber afeto em novos círculos 

familiares, sendo tratadas como iguais, tendo a sua dignidade humana respeitada. O 

desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente dependerá explicitamente do 

ambiente que a ronda, e a adoção proporciona lares sadios para que possam se desenvolver 

adequadamente e tenham oportunidades para sua vida.  

A verdadeira revolução deu-se com o advento da Constituição de 1988, que 

consagrou a dignidade da pessoa humana e a igualdade como princípios fundamentais, 

principalmente a igualdade entre os filhos adotados ou biológicos.  

Passou-se a ver cada membro da família como um indivíduo possuidor de 

necessidades e direitos individuais, dentro de uma coletividade. Rodrigo da Cunha Pereira e 

Cláudia Maria Silva (2006) aduzem que “conforme proposto pela Constituição Federal de 1988, a 

base da família deve centrar-se na dignidade da pessoa humana e na solidariedade social”. 

Modificou-se também o conceito de família, estendendo-o a todos os tipos de 

entidades familiares, mesmo aquelas não oriundas do casamento. A Constituição passou a 

reconhecer a igualdade entre os filhos, sejam eles biológicos ou não, com base em seu artigo 

227, § 6º. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010)
25

 

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação.
26

 

 

 Entende Lôbo (2008) que atualmente “as relações de consanguinidade, na prática 

social, são menos importantes que as oriundas de laços de afetividade e da convivência 

familiar, constituintes do estado de filiação.” A propósito, acrescenta o autor: 

A família, tendo desaparecido suas funções tradicionais, [...] reencontrou-se 

no fundamento da afetividade, na comunhão de afeto, pouco importando o 

modelo que adote, inclusive o que se constitui entre um pai ou mãe e seus 

                                                 
25

 CF/88, Art. 227 
26

 Ibid., § 6º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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filhos. A comunhão de afeto é incompatível com o modelo único, 

matrimonializado, que a experiência constitucional brasileira consagrou, de 

1824 até 1988. A afetividade, cuidado inicialmente pelos cientistas sociais, 

pelos educadores, pelos psicólogos, como objeto de suas ciências, entrou nas 

cogitações dos juristas, que buscam explicar as relações familiares 

contemporâneas. 

 

Os autores Rodrigo da Cunha Pereira e Cláudia Maria Silva (2006) afirmam que 

“sozinho, o elo biológico ou genético não sustenta a base familiar. O afeto, o respeito, a 

vontade de seguir juntos e o tratamento igualitário vêm se tornando o elo entre seus 

componentes”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, adotou o afeto 

explicitamente no parágrafo segundo do art. 28, o qual trata da colocação da criança e do 

adolescente em família substituta.  

A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 

adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, 

nos termos desta Lei.27 

Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu 

consentimento, colhido em audiência.28 

Verifica-se, portanto, que o afeto sempre esteve presente nas relações familiares, 

ainda que presumido. No entanto, somente veio a receber a devida relevância jurídica 

posteriormente. 

O legislador abraçou o afeto de tal forma que o patrimônio passou a ser 

juridicamente tutelado de forma subsidiária, como havia de ser, pois “o afeto é a mola  

propulsora da engrenagem familiar – e não o patrimônio ou os laços biologizados”.
29 Angeluci 

completa a  esse respeito (2007):  

Apesar da importância que o amor representa para a pessoa e para a 

sociedade, não se discutia, até pouco tempo atrás, sua relevância na seara 

jurídica. O fato é que de  uma forma ou de outra, o patrimônio sempre 

ocupou lugar de destaque na legislação  codificada [...]. A defesa da 

relevância do afeto, do valor do amor, torna-se muito  importante não 

somente para a vida social. Mas a compreensão desse valor, nas  relações do 

Direito de Família, leva à conclusão de que o envolvimento familiar, não  

pode ser pautado e observado apenas do ponto de vista patrimonial 

individualista. Há necessidade da ruptura dos paradigmas até então 

existentes, para se poder proclamar,  sob a égide jurídica, que o afeto 

representa elemento de relevo e deve ser  considerado para a concretização 

do princípio da dignidade da pessoa humana.  
 

                                                 
27

 Lei 8069 , Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990 (ECA) - Art. 28. 
28

 Ibid., § 2
o
  

29
 HIRONAKA, op.cit., 2007 
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Logo é imperativo, ao pensar-se na instituição da família moderna, o embasamento 

no vértice de todos os princípios fundamentais abrangidos pela legislação brasileira atual, qual 

seja a dignidade da pessoa humana.  

Perceber-se-á, por fim, que o patrimônio, mesmo que seja o cerne da questão 

controversa entre as partes, deverá ser deslocado para um segundo plano, sendo o afeto o 

elemento primordial das relações entre parentes, de necessário amparo pelo ordenamento 

jurídico. 
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4. PROCESSO INTERNACIONAL DE ADOÇÃO 

 

A adoção é o encontro de duas histórias, uma história para escrever antes da 

recepção da criança e, em seguida, todos os dias com ele, como uma história de amor e 

paciência.  

Através de um panorama observei os processos internacionais de adoção em 

diferentes países espalhados pelo mundo, e cada um possui sua característica social, 

econômica, cultural, étnica, muito particular, influenciando em todo o procedimento. 

Na França, a adoção internacional se traduz em medidas tomadas anualmente por 

mais de 8000 pessoas, por vezes, contém, a este respeito, as dificuldades específicas. Isso vai 

compor uma nova família é um momento de alegria e felicidade, é imperativo estar bem 

informado e preparado para as realidades de adoção. 

Assim como no Brasil, a França celebrou no âmbito da Conferência da Haia de 

Direito Internacional Privado, o procedimento de adoção internacional. O escopo da presente 

Convenção é muito amplo, obrigatório e vinculativo de acordo com o artigo 2º, aplica-se 

quando uma proposta de adoção é baseado na remoção de uma criança com menos de 18 anos 

entre os dois Estados Contratantes. 

Na França, a adoção é aberta a qualquer pessoa com idade superior a 28 anos, 

casados ou solteiros, que vivem sozinhos ou com um parceiro, e marido não separado 

judicialmente, casou-se há mais de dois anos mais velho ou de ambos mais de vinte e oito. 

Também o processo de adoção é possível quando um dos cônjuges possua mais de 28 anos e 

com o consentimento de seu marido. No entanto, se um dos cônjuges quer adotar o filho de 

sua esposa, ele pode fazê-lo mesmo que não seja 28 anos. 

Na coabitação, o casal não pode adotar uma criança juntos, somente pode ser 

adotada por um único solteiro, diferentemente da união estável, instituto comum no 

ordenamento jurídico brasileiro, equiparado com o casamento. 

Duas pessoas devem ser casadas para adotar uma criança juntos. Em princípio, o 

adotante deve ser pelo menos 15 anos mais velho do que a criança que quer adotar, a menos 

que ele é o filho do seu cônjuge, com a diferença mínima exigida idade em dez anos. O juiz, 

analisando o caso concreto, pode conceder isenções para as diferenças de idade inferiores. 

Qualquer candidato à adoção residente (francesa ou estrangeira) em França, que 

pretendam acolher para a sua adoção sob a guarda do Estado ou de uma criança estrangeira 
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deve primeiro obter uma licença emitida pelo Presidente do Conselho Geral, após o aviso de 

uma comissão de credenciamento. A aprovação também é necessária em caso de adoção 

relativa, com a exceção da adoção do filho de sua esposa. 

Em todos os casos, as avaliações sociais e psicológicas devem comprovar que as 

condições de recepção oferecidas pelo requerente sobre a família, educacional e psicológico 

encontro às necessidades e interesses de uma criança adotada e, portanto, ter em conta a 

composição a casa onde ele será bem-vindo. 

Dois tipos de adoções são reconhecidos na França: a) adoção plena se constitui na 

substituição de uma filiação por nova filiação de ligação existente entre a criança adotada e 

sua família de origem, que é excluído, exceto no caso de adoção plena da criança do seu 

cônjuge; b) a adoção simples criou uma nova relação jurídica entre o adotante e o adotado, 

mas ele não remove a relação familiar entre o adotado e sua família de origem. 

Na França, três categorias de crianças são adotáveis: a) as crianças cujo pai e mãe 

ou do conselho de família concordou com a adoção. Os pais têm um prazo de dois meses a 

reconsiderar a sua decisão: o período de retirada. Por esse pressuposto que a colocação para 

adoção de uma criança não é possível antes que ele atinja a idade de dois meses; b) Wards do 

Estado: crianças recolhidos pelo departamento de assistência social constituem a maioria das 

crianças adotáveis, possuindo um sistema especial de tutela. Esta supervisão é exercida pelo 

prefeito do departamento (tutor) e as enfermarias do conselho de família do Estado. O 

Conselho Geral, como parte de sua missão de proteger a criança, fornece suporte para estas 

crianças, podendo ser adotadas pelas pessoas a quem ESA confiou à guarda ou por candidatos 

com uma licença. c) declaradas as crianças abandonadas pelo tribunal devido a uma falta de 

interesse dos pais por mais de um ano: eles são apoiados quer pelo serviço ESA, na maioria 

dos casos, e em seguida, tornar-se sob a tutela do Estado, ou por uma instituição ou por um 

indivíduo. 

No exterior para adotar uma criança ou adolescente, que exige tanto a lei do país 

de que a criança e a lei francesa permitir. Todos os países não permitem a adoção sob os 

mesmos termos, alguns não permitem a adição.  

Quando o projeto de adoção diz respeito a uma criança que vive no exterior, aos 

potenciais adotantes também deve atender as exigências legais impostas pelo país de origem 

da criança. O principal objetivo da adoção é dar aos pais de uma criança que não tem, pois a 

adoção é uma medida de proteção à criança. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/conseils-aux-familles_3104/adoption-internationale_2605/glossaire_3890/adoption-pleniere_12468.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/conseils-aux-familles_3104/adoption-internationale_2605/glossaire_3890/adoptabilite-enfant_12465.html
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Na Rússia, o processo internacional de adoção é moderadamente desafiador, isto 

porque, o pretendente a adotante precisará trabalhar com uma agência de adoção nos EUA e o 

Governo russo. Em 2009, Rússia permitia que os cidadãos dos Estados Unidos adotassem 

crianças órfãs, contudo em 2012 o presidente Vladmir Putin editou uma lei que proibiu a 

adoção de pais americanos, como forma de retaliação de ações dos Estados Unidos.  

A maioria dos casais e pessoas simples são elegíveis para adotar da Rússia, desde 

que sejam pelo menos dezesseis anos mais velho que a criança eles estão adotando e sejam 

boa o suficiente para atender às necessidades da criança. 

Com as mudanças nas leis, muitos processos de adoção foram prejudicados, e 

assim muitas crianças e adolescentes continuam ser lar, sem uma família e sem esperança. 

Algumas crianças ou adolescentes que precisam de tratamentos médicos e apresentam risco 

de vida em razão da demora, e a espera prejudica cada vez mais o futuro. 

Como a Rússia não celebrou a Convenção de Haia, casais brasileiros não podem 

adotar crianças russas, contudo havendo casais russos que desejam adotar crianças brasileiras, 

deverão passar por todo procedimento previsto em nossa legislação conforme trabalhado em 

nosso estudo. 

No Japão, país oriental, com cultura totalmente diferente da ocidental, o desejo de 

adotar uma criança ou adolescente neste país pode brotar de qualquer razão, mas a realidade 

da adoção em um país com taxa de natalidade decrescente pode ser frustrante. 

Qualquer adoção vem com uma quantidade pesada de papelada e tempo de espera, 

mas o Japão tem regras que mudam de acordo com o tipo específico de adoção e se a 

aprovação é finalizada dentro ou fora dentro do próprio país.  

Neste país primeiro tipo de adoção, chamado uma adoção regular, a criança 

mantém laços familiares e seu nome não é apagado do registro familiar. Uma adoção regular 

só é executada quando o adotante é um sangue relativo que afirma custódia quando os pais 

estão mortos ou incapaz de cuidar da criança. O segundo tipo de adoção é uma adoção 

especial, forma mais comum de aprovação quando o adotante é um casal internacional. O 

nome da criança é apagado do registro familiar no Japão, embora ele é permitido manter 

dupla cidadania até 22 anos. Segundo a Embaixada dos EUA no Japão, essa cláusula de dupla 

cidadania é porque a criança não está deixando o Japão por sua própria escolha. 

O processo de adoção no Japão é demorado, o frame de tempo para as adoções 

internacionais do Japão pode levar de 6 a 18 meses para concluir. O Tribunal de família no 
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Japão tenta trabalhar com o sistema de Tribunal de Justiça do Estado os pais adotivos de 

residência, que pode causar atrasos significativos antes da papelada ser finalizada. É 

necessário durante o procedimento permanecer no Japão durante o próprio processo e estar 

presente no Tribunal quando a adoção é finalizada. 

No Japão não há aceitação de adoção por casais homossexuais, em razão de sua 

cultura mais rígida, contudo casais brasileiros que desejem adotar crianças japonesas deverão 

passar pelo processo de adoção japonês, e vice-versa. 

Na África as adoções internacionais podem demorar entre um e quatro anos, 

dependendo da aprovação da papelada e visitas domiciliares, de acordo com o Departamento 

de Estado da Infância dos Estados Unidos tem requisitos rigorosos antes e após a aprovação 

para ajudar as famílias adotivas, as crianças e os governos africanos ser felizes e contentes 

com suas decisões. 

Futuros pais devem atender aos requisitos do seu estado e passar uma verificação 

de antecedentes criminais. No caso da adoção de crianças e adolescentes africanos, os 

pretendentes devem ser possuir nacionalidade americana. Um caso muito famoso sobre este 

tipo de adoção foi o “Efeito Madonna”. Após a pop-star ter adotado um filho africano, o 

número de crianças que passaram a ser adotadas cresceu significativamente. 

Observa-se que a adoção é um fenômeno global, com expressividades em 

determinados países em razão de diversos aspectos econômicos e sociais, influenciando o 

numero de crianças e adolescentes postos para a adoção, e o numero de famílias que desejam 

adotar e que aceitam as condições impostas pela Lei de cada Estado. 

Sendo assim, seja nos Estados Unidos, na França, na África, e especialmente no 

Brasil, tal instituto deve ser encarado com responsabilidade e respeitando os limites, já que tal 

mecanismo possui muita importância para esses menores em desenvolvimento psicológico e 

em processo de formação estejam lares estáveis formando bons cidadãos.   
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5. BUROCRACIA NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

A adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País tem despertado 

polêmicas, sendo combatida por muitos sob a alegação de que pode conduzir ao tráfico de 

menores ou se prestar à corrupção, bem como que se torna difícil o acompanhamento dos 

menores que passam a residir no exterior. Outros, por sua vez, defendem ardorosamente a 

preferência para os adotantes brasileiros, argumentando que a adoção internacional representa 

a violação do direito à identidade da criança. 

Na realidade, não se deve dar apoio à xenofobia manifestada por alguns, mas sim 

procurar regulamentar devidamente tal modalidade de adoção, coibindo abusos, uma vez que 

as adoções mal-intencionadas, nocivas à criança, não devem prejudicar as feitas com a real 

finalidade de amparar o menor.  

Como indaga Maria Helena Diniz, será possível rotular o amor de um pai ou de 

uma mãe como nacional ou estrangeiro? Não há razão para não se acolher a pretensão de 

estrangeiros interessados na adoção e que podem proporcionar afeição, carinho e amparo às 

crianças e adolescentes necessitados. 

Ressalve-se que o estrangeiro radicado no Brasil poderá adotar em igualdade de 

condições com os nacionais, mesmo que a lei de seu país de origem ignore o instituto da 

adoção, uma vez que prevalece entre nós a lei do domicílio, como estabelece o art. 7º da Lei 

de Introdução ao Código Civil. Por sua vez, o art. 5º, caput, da Constituição Federal estatui 

que nenhuma diferença haverá entre estrangeiro domiciliado no Brasil e o nacional, pelo 

Princípio da Isonomia. 

As mudanças introduzidas pela nova lei, com as adequações no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, visam agilizar a adoção de menores no país e também possibilitar o 

rápido retorno às suas famílias das crianças que estejam em programa de acolhimento familiar 

ou institucional.  

A burocracia se faz necessária, ao passo que o procedimento de adoção trata 

especificamente da proteção a criança e o adolescente, posto em situação de vulnerabilidade. 

Há relevância nas posições tomadas pelos órgãos que regulam esses processos, sejam por pais 
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brasileiros, ou pais estrangeiros, pois busca-se a certeza de que este menor encontrará um lar 

estável, onde não haja qualquer tipo de exploração física ou psicológica.  

Não se pode abrir mão de certas exigências, que permitem ao Judiciário conhecer 

a pessoa que quer adotar, o impasse levou o legislador a instituir alguns procedimentos que 

conflitam com a ideia de agilização desejada por todos. Através deste estudo, procurou-se 

apontar as principais consequências da ausência paterna decorrente da dissolução conjugal 

para os filhos do casal, sob o ângulo moral e social.  

Verificou-se que as crianças com pais ausentes, na maioria das vezes, enfrentam 

mais dificuldades na vida escolar e deparam-se com problemas relacionados à baixa auto-

estima e falta de confiança. Por isso, é essencial a presença e convivência com ambos os 

genitores, a fim de que a experiência do desenvolvimento da identidade seja a menos 

traumática possível, o que muitas vezes se torna difícil. Mesmo se de outro modo fosse, a 

criança necessitaria de ambos os pais para um crescimento sadio e próspero. Mais uma vez 

demonstra-se que a burocracia se faz necessária em todas as fases do processo de adoção.  

Analisou-se o aspecto afetivo da nova família brasileira, que substituiu a 

necessidade de buscar somente bebes, para adotar crianças que necessitem de um lar. O 

Judiciário, aos poucos, vem se desprendendo do formalismo rígido, a fim de acelerar o 

procedimento de adoção por famílias brasileiras, estimulando cada vez mais novas adoções, 

pois o preconceito neste tipo de adoção ainda é presente em nossa sociedade. 

Entretanto, com relação à adoção internacional o Judiciário ainda se mantem 

rígido em suas decisões, especialmente no que tange ao cumprimento do estágio de 

convivência, assegurando a criança e ao adolescente a certeza de que as pessoas envolvidas 

possuem o mínimo de afeto e formaram novas famílias. O menor quando adotado, rompendo 

o vinculo de origem, ganha uma nova nacionalidade, passando a ser regido pelas leis dos pais 

adotivos, isto também, remete a uma preocupação por parte do legislador brasileiro, pois ao 

concretiza o processo de adoção a criança ou o adolescente não estará mais sobre a proteção 

das leis brasileiras, por isso, a burocracia se faz mais rígida nestes casos específicos.   

Pode-se afirmar que não se trata simplesmente de burocracia, mas o foco da 

discussão se centraliza na pessoa humana, na reparação de utilizar meios que possam fornecer 

a esta criança ou adolescente esperança para encontrar um lar. 
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  No Brasil a Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR), analisa mensagens que são encaminhadas para os órgãos responsáveis 

pela apuração e punição em casos de violências de crianças e adolescentes, contudo, quando o 

menor passa por um processo de adoção internacional, a sua esfera não é mais brasileira, e tal 

órgão não pode se manifestar sobre as crianças estrangeiras, somente se ainda residirem em 

nosso território.  

  Parte da estrutura da SDH/PR, o trabalho da Autoridade Central é voltado para 

o credenciamento de organismos estrangeiros de adoção internacional e seu monitoramento. 

Também compete ao órgão o acompanhamento pós-adotivo das crianças adotadas por 

estrangeiros, verificação da concessão da cidadania estrangeira para as crianças 

adotadas,  apoio às atividades das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção 

Internacional,  seguimento de casos de adoções internacionais fracassadas e elaboração de 

políticas e diretrizes para a matéria no âmbito da atuação do Conselho das Autoridades 

Centrais. 

A afetividade dos pais adotivos cuja discussão era inicialmente reservada ao 

campo da psicologia e pedagogia, passa agora a ser objeto dos operadores do Direito, no 

sentido de buscar explicações para as indagações e situações fáticas conflituosas que surgem 

no âmbito familiar, pois não pode haver qualquer distinção entre os filhos biológicos e os 

filhos adotivos. 

 As famílias brasileiras e estrangeiras estão provocando a justiça para acelerar os 

processos de adoção, levando anos prejudicando a família, especialmente o menor. A Adoção 

é um instituto de estrema relevância em todo o nosso ordenamento, e coloca em relevância 

todos os princípios defendidos pela nossa Carta Magna. Além disso, é imperioso que o 

ordenamento jurídico brasileiro, que prima por valores como dignidade da pessoa humana, a 

isonomia, o devido processo legal, busque meio justo para tentar fornecer as crianças e 

adolescentes novos lares. 

Verifica-se, portanto que o vínculo que une as famílias e o menor a ser adotado, se 

torna forte. A família tem o dever de convívio, de cuidado, de criação e educação dos filhos e 

o acompanhamento do desenvolvimento sociopsicológico da criança. Dessa forma, o cuidado 

é um valor jurídico apreciável e com repercussão no âmbito da responsabilidade civil. Pode-se 

afirmar, assim, que os pais adotivos assumem obrigações com relação a seu filho adotado, que 

se estenderão por toda a vida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Através deste estudo, procurou-se apontar os principais procedimentos e aspectos 

decorrentes da adoção de famílias brasileiras, famílias internacionais e adoções em outros 

estrangeiros. Verificou-se que a necessidade de buscar um lar estável para as crianças e 

adolescentes e deparam-se com problemas relacionados a burocracia em seus aspectos 

positivos e negativos, sempre visando o melhor interesse do menor. Por isso, a essencialidade 

do estágio de convivência, a fim de que a experiência do desenvolvimento da identidade seja 

a menos traumática possível, e que a criança ou o adolescente através de sua própria 

manifestação informe o desejo de se inserir no novo lar, rompendo com o seu registro 

originário. 

Analisou-se o aspecto afetivo da nova família brasileira, que forneceu uma 

igualdade aos filhos biológicos e adotivos, assumindo direitos e deveres com sua família 

substituta, baseadas no afeto e na dignidade da pessoa humana. O Judiciário, aos poucos, vem 

se desprendendo do formalismo rígido, a fim de levar em conta as alterações sociais das 

últimas décadas em seus julgados e assim, atender a um maior número de demandas 

envolvendo questões afetivas.  

A legislação Brasileira é ainda lacunosa, a doutrina e a jurisprudência julgam de 

acordo com o caso concreto. O tema de adoção exige uma sensibilidade do julgador mais 

apurada, comparado ao julgamento das demais matérias.  

É indiscutível que, após a instauração da Constituição Federal de 1988, firmou-se 

de vez a proteção do Estado às relações familiares. No entanto, com essa proteção veio 

também a imposição de limites por parte do Estado às entidades familiares. Ou seja, apesar da 

vitória da família no que se refere à autonomia e proteção, espera-se que dela sejam 

cumpridos deveres concernentes ao interesse público, principalmente no que tange a proteção 

integral da criança e do adolescente. 

 A grande mudança com o advento da Constituição da República de 1988, que 

prevê expressamente a proteção integral à criança e ao adolescente. Ressalte-se que, como 

anteriormente exposto, o legislador impôs, nos arts. 227, da Carta Magna e 4º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a responsabilidade de proteger o superior interesse da criança e do 

adolescente.  
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A Constituição Federal, em seu art. 227, assegura a proteção e amparo integral a 

todas as crianças, colocando-as a salvo de qualquer tipo de negligência, crueldade e outras 

ações que lhes venham a causar danos.  

No ECA o art. 18 que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.” Já o art. 19 declara que “toda criança ou adolescente tem direito  a ser criado e 

educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta  assegurada a 

convivência familiar e comunitária [...].” O art. 20, por sua vez, prevê a igualdade entre filhos, 

biológicos ou não, mesmo que tenham sido concebidos extra-matrimonialmente. 

 O principio da dignidade humana fundamenta a nova estrutura familiar, que hoje 

não é mais limitada ao vinculo biológico, traz o afeto como sua maior característica. A 

adoção, portanto, utiliza diversos regramentos em nosso ordenamento jurídico sempre visando 

o melhor interesse do menor, e também possibilitando que famílias sejam brasileiras ou 

estrangeiras consigam realizar o sonho de formar uma família, adotar uma criança e oferecer 

amor. 

Verifica-se, portanto que a adoção é o mecanismo mais eficiente de auxiliar 

crianças e adolescentes a ser inseridos em um lar. A família adotiva tem o dever de convívio, 

de cuidado, de criação e educação dos filhos e o acompanhamento do desenvolvimento 

sociopsicológico do menor. Dessa forma, o cuidado é um valor jurídico apreciável e pode-se 

afirmar, assim, que a família adotiva assume obrigações jurídicas com relação a seu filho, 

fornecendo condições para que estes possam crescer com um futuro melhor. 
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