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RESUMO 

O presente trabalho visa abordar sobre a adoção no Brasil e trazer à tona os 
verdadeiros protagonistas deste processo que são as crianças e adolescentes. 
Antigamente, o instituto servia como uma espécie de perpetuação para a família 
daquele casal que não possuía filhos; o foco da adoção se concentrava na 
perpetuação da família e do patrimônio. Atualmente, no entanto, o foco recai, 
principalmente, sobre a criança e o adolescente a ser adotado a fim de que sejam 
respeitados seus interesses e direitos fundamentais como, por exemplo, o direito 
a ter um desenvolvimento saudável no seio de uma família. Nesse sentido, após 
a contextualização histórica, este trabalho explicita de um modo geral os 
princípios e direitos fundamentais presentes na legislação que afirmam a 
tendência do atual ordenamento jurídico de proteger o menor durante o processo 
de adoção. No entanto, na prática, não há a efetiva proteção às crianças e 
adolescentes neste instituto. Assim, são colocados os principais aspectos da 
realidade da adoção e seus reflexos negativos na vida desses menores para, por 
fim, trazer à luz a verdadeira importância da adoção e novos aspectos sobre o 
instituto que trariam o foco para as crianças e adolescentes e atenderiam, na 
prática, seus direitos fundamentais. Portanto, tem-se como temática principal a 
adoção no Brasil, mas com enfoque na atual visão desse instituto, analisando 
seus reflexos na garantia de direitos fundamentais das crianças e adolescentes 
envolvidos nesse processo e trazendo novas perspectivas. 

 

Palavras-Chave: Adoção. Criança e adolescente. Direitos fundamentais. 
Princípio da dignidade humana. Novas perspectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to address adoption in Brazil and bring to light the true 
protagonists of this process that are children and adolescents. Formerly, the 
institute served as a kind of perpetuation for the family of that couple who did not 
have children; the focus of adoption was on the perpetuation of family and wealth. 
Today, the focus is mainly on the child and adolescent to be adopted in order to 
respect their interests and fundamental rights, such as the right to healthy 
development within a family. In this sense, after the historical contextualization, 
this work explains in general the principles and fundamental rights present in the 
legislation that affirm the tendency of the current legal system to protect the minor 
during the adoption process. However, in practice, there is no effective protection 
for children and adolescents in this institute. So, the main aspects of the reality 
of adoption and its negative repercussions in the life of these children are brought 
to, finally, bring to light the true importance of adoption and the new aspects about 
the institute that would bring the focus to children and adolescents, and would, in 
practice, fulfill their fundamental rights. Therefore, the main theme here is 
adoption in Brazil, but focusing on the current vision of this institute, analyzing its 
reflexes in guaranteeing the fundamental rights of children and adolescents 
involved in this process and bringing new perspectives. 

 

Keyword: Adoption. Child and teenager. Fundamental rights. Principle of human 
dignity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa abordar sobre a adoção no Brasil e os efeitos 

do seu procedimento na vida de crianças e adolescentes com relação à proteção 

de seus direitos fundamentais. A escolha deste tema se dá pelo fato de que a 

adoção, por si só, ainda é vista como um ato principalmente de generosidade no 

qual os protagonistas são os adotantes. Acontece que a criança e o adolescente 

adotado, apesar de ser reconhecidamente digno de direitos fundamentais, não 

é visto, muitas vezes, durante todo o procedimento. Este trabalho tem o intuito 

de mostrar, nas palavras de Lúcia Maria de Paula (2001, p.153), que a adoção 

é sempre via de mão dupla, que pais e filhos se adotam e não os pais aos filhos. 

No âmbito jurídico, a adoção no Brasil passou por mudanças, ganhou 

uma nova roupagem graças ao reconhecimento do fato de que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos. Antes, a adoção tinha a finalidade 

puramente de satisfazer os adotantes que não podiam ter filhos e queriam 

perpetuar o nome da família e seu patrimônio. Hoje, a adoção não tem mais tão 

somente o intuito de dar um filho a quem não pode tê-lo de forma natural, mas 

também tem a finalidade de dar-se uma família para quem não a possui; a 

preocupação agora é a de buscar uma família para a criança ou adolescente que 

não a possua para que se garanta, dessa forma, o direito dela à convivência e 

ao desenvolvimento no seio de uma família como afirma Galdino Augusto Coelho 

Bordallo (2010, p. 204). 

No entanto, na realidade, essa nova roupagem da adoção vem 

aparecendo à passos lentos. A importância do crescimento de uma criança no 

meio de sua família natural é inquestionável, porém quando esta criança 

necessita de uma nova chance numa outra família, essa chance é quase limada 

pela burocracia e lentidão impostas pelo Estado para “proteger” o melhor 

interesse da criança. Dessa forma, o tempo passa, a criança cresce e vê suas 

chances reduzidas a quase zero, pois, de novo, o protagonismo é dos adotantes 

que, na maioria das vezes, querem receber como filho uma criança recém-

nascida ou com padrões pré-estabelecidos. 
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A adoção é o instituto do direito em que é possível a criação de um 

vínculo de filiação, até então inexistente, entre o adotante e o adotado, onde não 

há um laço consanguíneo, natural ou genético e, nessa relação delicada, 

princípios como o do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa 

humana e o da proteção integral da criança tornaram-se de extrema importância. 

São esses princípios que permeiam nosso ordenamento jurídico atualmente e 

que são responsáveis pela mudança de perspectiva do instituto da adoção.  

Além dos princípios basilares, a partir da nossa Carta Maior, por 

exemplo, é possível observar em seu art. 227, §6º a intenção de mudar o cenário 

classista quando assegura os mesmos direitos dos filhos biológicos àqueles 

havidos por adoção. Além disso, o ECA determinou a irrevogabilidade da adoção 

e o Código Civil de 2002, apesar de não dispor sobre a adoção de menores, 

deve ser interpretado de acordo com o texto constitucional, garantindo todos os 

direitos ao adotado como filho. 

Ocorre que, na prática, o melhor interesse da criança é deixado de lado 

e a realidade do nosso país é que muitos dos jovens atingem a maioridade em 

instituições de acolhimento. Primeiramente, seguindo as palavras de Maria 

Berenice Dias (2015, p. 815) é preciso entender que a celeridade do processo 

de adoção é o que garante a convivência familiar da criança ou adolescente a 

ser adotado, porém a celeridade é raridade no processo de adoção. O primeiro 

obstáculo que a criança enfrenta quando, finalmente, se verifica a 

impossibilidade de permanência na sua família natural, é o fato de que a adoção 

é uma medida excepcional. Sendo assim, há um longo processo: quando os 

genitores são conhecidos, recebem orientações de diversas formas e todos os 

esforços são esgotados a fim de que a criança permaneça em sua família 

natural; quando os genitores não são conhecidos, os esforços são para encontrar 

a família extensa ou ampliada, parentes que nem sempre tem contato algum com 

a criança. 

Superado o primeiro obstáculo imposto pela excepcionalidade da 

adoção, a criança ou adolescente é incluída no cadastro nacional a ser 

confrontado com o cadastro dos adotantes como Maria Berenice Dias (2015, p. 

816) confirma. No entanto, este se trata de um segundo obstáculo, agora 

também para os adotantes, que chegam a fica mais de um ano só para serem 
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inscritos no cadastro e serem convocados. Além disso, o encontro com as 

crianças disponíveis é limitado; a escolha é feita basicamente por técnicos e, 

muitas vezes, os adotantes não veem sequer uma foto ou vídeo das crianças 

que podem adotar. Não há a possibilidade de haver o encantamento natural que 

um encontro feito pessoalmente proporciona. Na verdade, isto poderia ser 

mudado: uma visita ao abrigo, local onde as crianças vivem e se sentem mais à 

vontade, permitiria o encantamento pela criança/adolescente, a aproximação e 

até mesmo a quebra de estereótipos; o que daria a muitas crianças alguma 

chance de serem adotadas. Pensando dessa forma, de acordo com Maria 

Berenice Dias (2015, p. 817), muitas das crianças rejeitadas, aquelas que 

apresentam alguma deficiência ou HIV, com o calor da aproximação, com 

certeza seriam adotadas.  

Como pode-se observar, uma criança ou adolescente no cadastro de 

adoção tem seu destino praticamente traçado e sem um final feliz, mas é 

possível mudar. A possibilidade de visita ao abrigo, citada acima, ou a 

disponibilização de fotos e vídeos das crianças e adolescentes abrigadas na rede 

nacional de cadastro é um exemplo. A quebra do estereótipo com uma foto ou 

um contato pessoal da criança e adolescente a ser adotado pode mudar 

significativamente o quadro dos adotados no Brasil. Não só isso, mas questões 

como a excepcionalidade da adoção e o preconceito nas decisões judiciais 

quando os adotantes são homoafetivos podem também ser mudadas e irão 

garantir efetivamente os direitos fundamentais da criança e adolescente. 

Este trabalho não tem a finalidade de esgotar toda a temática da adoção 

com relação aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes brasileiros 

envolvidos nesse processo, mas apenas trazer o verdadeiro protagonista deste 

instituto, o porquê de não sê-lo e algumas alternativas para que assim o seja. 

Dessa forma, aqui, a adoção é conceituada, são demonstrados os aspectos 

práticos do instituto que esbarram nos direitos e princípios inerentes à essas 

crianças e adolescentes, além de algumas alternativas para mudar este cenário.  
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2 A ADOÇÃO 

 

2.1 Conceito  

 

A adoção é o instituto do direito em que é possível a criação de um 

vínculo de filiação, até então inexistente, onde não há um laço consanguíneo, 

natural ou genético entre o adotante e o adotando. 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 487), “adoção é o 

ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, 

pessoa a ela estranha.” No mesmo sentido, Caio Mario da Silva Pereira (2017, 

p.475) diz: “A Adoção é, pois, o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra 

como filho,independentemente de existir entre elas qualquer relação de parente

sco consanguíneo ou afim.” 

 

É válido ressaltar que o conceito de adoção fora ressignificado de acordo 

com a mudança do ordenamento jurídico e com o contexto social, que têm 

caminhado no sentido de proteção e garantia de direitos fundamentais. 

De acordo com Caio Mario da Silva Pereira “O Código Civil de 1916 deu 

nascimento a uma relação jurídica de parentesco meramente civil entre adotante 

e adotado, com a finalidade de proporcionar filiação a quem não a tivesse de seu 

próprio sangue.” (2017, p. 475).  

Antes, a adoção tratava-se de um negócio jurídico bilateral, o qual 

ocorria através do consentimento das duas partes – adotante e responsável pelo 

adotando. A intenção precípua da adoção era simplesmente a perpetuação da 

família do adotante e não se olhava à importância do adotando ter uma família; 

tanto é que exigia-se idade mínima de 50 anos do adotante sem filhos “legítimos” 

(art. 368, CC/16), além do fato de que o negócio jurídico podia ser a qualquer 

tempo dissolvido (art. 374, I, CC/16) e do fato de que havia desigualdade entre 

os filhos biológico e o adotivo (art. 376, CC/16). 

Após a Constituição Federal de 1988, nas palavras de Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p. 1313), pode-se dizer “[...] que a 

filiação adotiva, não apenas por um imperativo constitucional, mas por um ditame 
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moral e afetivo equipara-se, de direito e de fato, à filiação biológica, não havendo 

o mínimo espaço para o estabelecimento de regras discriminatórias.” 

Atualmente, portanto, a adoção não tem mais natureza contratual, é ato 

jurídico indissolúvel assim como o vínculo biológico. Hoje, cria-se um vínculo 

profundo entre adotante e adotado, exatamente igual ao vínculo criado pela 

filiação biológica, tendo assim igualmente todos os efeitos jurídicos, não havendo 

mais diferenças entre os filhos de qualquer origem que seja. 

No atual conceito de adoção há a observância do princípio do melhor 

interesse da criança, da proteção integral do menor e do princípio da dignidade 

humana. Hoje, pelo menos teoricamente, a preocupação da legislação é 

encontrar uma família para o adotando, que tem o direito fundamental a 

desenvolver-se em um lar, e não mais se preocupa em dar um filho ao adotante. 

Exemplo disso é o disposto no art. 43 do ECA o qual se refere ao deferimento 

da adoção somente nos casos em que esta apresentar reais vantagens ao 

adotando. 

No entanto, apesar da ressignificação do conceito de adoção que, hoje, 

dá mais importância à criança ou adolescente envolvido nesse processo, pode-

se constatar ainda flagrantes violações aos direitos de crianças e adolescentes 

diariamente. O fato é que, na prática, a legislação, mesmo que atual, ainda é um 

obstáculo que, como se verá, acaba dificultando a garantia plena dos direitos 

fundamentais dos menores disponíveis à adoção. 

 

2.2 Contexto histórico do instituto da adoção no Brasil 

 

No Brasil, o instituto da adoção não era regulamentado juridicamente até 

o século XX. Antes disso, este instituto esteve presente em nosso país através 

das Ordenações Filipinas no ano de 1828 e, por isso, inclusive, não se 

denominava adoção, mas, sim, perfilhamento, como era chamado em Portugal. 

Como não era codificado, o processo para conceder a adoção era judicializado 

e, portanto, cabia aos juízes de primeira instância a atribuição de suprir as 

lacunas legislativas e realizar a audiência para a expedição da carta de 

perfilhamento como assevera Carlos Roberto Gonçalves: 
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No Brasil, o direito pré-codificado, embora não tivesse sistematizado o 
instituto da adoção, fazia-lhe, no entanto, especialmente as 
Ordenações Filipinas, numerosas referências, permitindo, assim, a sua 
utilização. A falta de regulamentação obrigava, porém, os juízes a 
suprir a lacuna com o direito romano, interpretado e modificado pelo 
uso moderno. (2017, p. 490).  
 

Mesmo presente nas Ordenações Filipinas, a adoção de crianças 

abandonadas à época do Brasil Colônia e Brasil Império era quase zero. O que 

ocorria, na verdade, era a exploração de algumas dessas crianças por famílias 

que, em muitas vezes, davam-nas um lar em troca de serviços domésticos como 

explicita Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 199). 

Assim, para um maior cuidado com os expostos, como eram 

denominadas as crianças abandonadas, foram criados os orfanatos e as Rodas 

dos Expostos. O primeiro, segundo Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 

199), tinha um espírito cristão de exercer o amor e a caridade e de evitar o 

infanticídio. O segundo nada mais era que um mecanismo localizado nas Santas 

Casas de Misericórdia ou em conventos que preservava a identidade dos pais 

que iam a esses locais entregar sua criança para adoção. 

Posteriormente, entra em vigor o primeiro Código Civil brasileiro e, enfim, 

a adoção ganha sistematização. No entanto, o Código Civil de 1916 restringia 

sua a adoção e apenas a concedia aos adotante maiores de 50 anos e sem 

descendentes; mostrando claramente que o protagonista do instituto à época, 

aos olhos da lei, eram os adotantes, não os adotados, e que o seu objetivo era, 

apenas, perpetuar a família dando filhos àqueles que, de fato, não tinham e que 

não conseguiriam de forma natural.  

Com isso, expõe Rolf Madaleno: 

 
Logo ficou claro ser um forte entrave para o incremento do instituto da 
adoção exigir a idade mínima de cinquenta anos para o candidato à 
adoção, surgindo movimentos para encetar modificações legais 
buscando motivar a prática da adoção (2013, p. 627) 
 

Assim, no ano de 1957, foi promulgada a Lei nº 3.133 que introduziu 

significativas mudanças no CC/16. Conforme Rolf Madaleno (2013, p. 627) essa 

lei diminuiu a idade dos adotantes de 50 para 30 anos e, além disso, possibilitou 

a adoção por adotantes com filhos biológicos, fora a redução para dezesseis 

anos como sendo a idade necessária de diferença entre o adotante e o adotando. 

No entanto, deve-se ressaltar que, ainda assim, a adoção era um negócio 
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jurídico dissolúvel (art. 374, CC/16) e o direito sucessório dos filhos adotivos 

dependia da inexistência de filhos legítimos (art. 377, CC/16); situação esta que 

é modificada posteriormente com o advento da Constituição Federal de 1988 

como lembra Carlos Roberto Gonçalves (2017, p.491).  

A passos lentos, a adoção continuou a evoluir e “[...] a Lei n. 4.655, de 2 

de junho de 1965, introduziu no ordenamento brasileiro a “legitimação adotiva”, 

como proteção ao menor abandonado” (GONÇALVES, 2017, p.491). Segundo 

Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 200) esta era uma regra aplicada a 

crianças de até sete anos de idade e, baseando-se na ideia de que não havia 

mais nenhum resquício de lembrança da família biológica, esta adoção, 

diferentemente da adoção simples do CC/16, era irrevogável e tratava o adotado 

como filho “legítimo”, emitindo, inclusive uma nova certidão de nascimento. 

Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 492) explica ainda que havia a vantagem do 

adotado estabelecer um vínculo íntimo de parentesco com o adotante, 

desligando-o dos laços que o prendiam à família de sangue, como se os 

adotantes tivessem realmente tido um filho natural e se tratasse de registro fora 

do prazo. 

Com o advento do Código de Menores (Lei nº 6.697/79), ficou 

estabelecida em nosso sistema legal a adoção simples e a adoção plena 

(BORDALLO, 2010, p.200). Segundo Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 

200), a adoção simples consistia na adoção de menores de dezoito anos e 

restringia os efeitos da adoção, por exemplo, com a possibilidade de revogação 

da concessão da adoção. Já a adoção plena, conferida ao menor de sete anos 

de idade, estreitava o vínculo entre adotante e adotado, desligando este último 

completamente de sua família biológica, sendo assim medida irrevogável. 

Após isso, mudanças significativas ocorreram com o advento da 

Constituição Federal de 1988, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o Código 

Civil de 2002 e a Lei de Adoção, Lei nº 12.010/09; mudanças estas que serão 

apresentadas detalhadamente a seguir neste trabalho a fim de que seja 

demonstrado o atual contexto do nosso ordenamento jurídico que se organiza 

no sentido de garantir e proteger cada vez mais os direitos fundamentais da 
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criança e do adolescente em qualquer circunstância, inclusive, no processo de 

adoção. 

 

2.3 Princípios 

 

O presente tópico não tem o objetivo de esgotar a esfera de princípios 

da criança e do adolescente cabíveis durante o processo de adoção, mas apenas 

visa trazer à luz aqueles mais importantes que garantem e protegem esses 

direitos no processo de adoção.  

 

2.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Ao falar sobre direitos e garantias fundamentais automaticamente a 

atenção se volta, num primeiro momento, aos princípios basilares de nossa 

Constituição Federal. Com base neles pode-se verificar prima facie violações a 

direitos inerentes a todo e qualquer ser humano.  

Assim, por falar em direito inerente a todo e qualquer ser humano, não 

há como não começar pelo princípio que fundamenta a República Federativa do 

Brasil: o princípio da dignidade da pessoa humana. É logo no art. 1º da CF/88, 

em seu inciso III, que se vê o princípio máximo de todo o ordenamento jurídico. 

 Nas palavras de Edson Fachin: 

Dignidade da pessoa é princípio fundamental da República federativa 
do Brasil. É o chamado de princípio estruturante, constitutivo e 
indicativo das idéias diretivas básicas de toda uma ordem 
constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros 
princípios e regras constitucionais formando um sistema interno 
harmônico, e afasta, de pronto, a idéia de predomínio do individualismo 
atomista do Direito. Aplica-se como leme a todo ordenamento jurídico 
nacional compondo-lhe o sentido e fulminando de inconstitucionalidade 
todo o preceito que com ele conflitar. É de um princípio emancipatório 
que se trata (2006, p. 179,180) 
 

Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana veio como 

norma de proteção integral da pessoa humana, deixando de lado todo o 

individualismo em volta do qual se fazia o direito. Sobre esse princípio Flávio 

Tartuce (2017, p. 18) acrescenta que “[...] está em voga, atualmente, falar em 

personalização, repersonalização e despatrimonialização do Direito Privado 
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(FACHIN, Luiz Edson. Estatuto…, 2001). Ao mesmo tempo em que o patrimônio 

perde a importância, a pessoa é supervalorizada”.  

Assim, pode-se dizer que esse princípio veio ressignificar o conceito de 

família no Direito Privado. A exemplo disso, a constituição Federal de 1988, em 

seu art. 226, dá especial proteção à família e a atribui como base da sociedade 

olhando especialmente para seus membros e não mais para o patrimônio; há, 

de fato, como nas palavras de Edson Fachin, uma personalização, 

repersonalização e despatrimonialização do Direito Privado. 

Gustavo Tepedino (2004, p. 398) explica “[...] a família passa a ser 

valorizada de maneira instrumental, tutelada como um núcleo intermediário de 

desenvolvimento da personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de 

seus integrantes.”  

 

Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 3º, está disposto 

que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a 

referida Lei”. 

Nessa perspectiva, como a família passa a ser valorizada como entidade 

basilar ao desenvolvimento dos filhos e como toda criança e adolescente gozam 

de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, não haveria como 

deixar de mencionar a importância do princípio da dignidade humana à proteção 

de crianças e adolescentes no instituto da adoção.  

Deve-se ressaltar a importância desse princípio para aquela criança ou 

adolescente que não tem mais condições de continuar no seio de sua família 

natural. Como a família passa a ser núcleo de promoção da dignidade de seus 

integrantes, o ideal para o menor, que não pode permanecer em seu lar, é que 

seja inserido numa nova família o mais rápido possível. O atendimento da 

dignidade da criança e do adolescente vem exatamente no momento em que se 

oportuniza um novo lar para o seu completo desenvolvimento.  

É o princípio da dignidade da pessoa humana que coloca o menor a ser 

adotado no centro das atenções no instituto da adoção, o tira da imagem de 

objeto de desejo daquele casal que quer um filho e o coloca como sujeito de 

direitos, sendo a família o mais importante deles.  
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Em segundo lugar, devido ao preceito fundamental da dignidade 

humana, pode-se notar que a criança ou adolescente já adotado também tem 

seu protagonismo no seio da família que o adotou. A criança ou adolescente 

adotado, hoje, com base nesse princípio, deve ter tratamento exatamente igual 

ao dos filhos biológicos; um grande avanço da nossa legislação tendo em vista 

a despatrimonialização do Direito de Família e que deu origem a um outro 

importante princípio disposto no art. 227, §6º da CF/88, o princípio da igualdade 

entre os filhos: “ 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.” 

 

Como pode-se verificar, por ser um princípio indispensável de proteção 

à pessoa humana, o princípio da dignidade humana trata-se de uma norma 

indispensável também à adoção de crianças e adolescentes. Em decorrência 

deste e outros princípios fundamentais, crianças e adolescentes à espera de 

uma adoção ganharam protagonismo neste instituto e, em vez de simplesmente 

serem cedidos à casais que pretendem adotar, são a finalidade do instituto o 

qual virou um meio para o atendimento de seu melhor interesse. 

 

2.3.2 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente  

 

Ao tratar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no 

processo de adoção, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

faz-se basilar também, uma vez que, segundo Flávio Tartuce encontra-se 

disposto na Constituição Federal em seu art. 227, caput: 

 
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 coloca-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (2017, p. 
27) 
 

Observa-se, portanto, a partir da leitura do texto constitucional, que o 

intuito principal deste princípio é proteger integralmente a criança e o 

adolescente e, dessa forma, a sociedade, o Estado e a família o fazem, não 

apenas colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação ou 
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violência, mas também assegurando-lhes o pleno gozo de seus direitos, dando-

lhes a oportunidade de melhor desenvolvimento possível com liberdade, 

dignidade, acesso à saúde, educação e lazer a fim de que sejam cidadãos 

dignos. 

Como visto, de acordo com o princípio da dignidade humana, este 

princípio reforça a ideia de que os filhos devem ser tratados como membros 

participativos da família, tornando-se titulares de direito como explicita Galdino 

Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 203). 

Assim, ainda de acordo com este autor (2010, p. 204), o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente e a nova visão trazida para o 

Direito de Família também foram responsáveis por modificar sensivelmente a 

finalidade da adoção. Hoje, como dito, a adoção tem uma visão protecionista, 

busca uma família para aquela criança ou adolescente que não a possui, a fim 

de garantir-lhe, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar.   

Por outro lado, deve-se mencionar que, apesar da intenção destes 

princípios de proteger integralmente a criança e adolescente e dar-lhes a devida 

importância durante todo o processo, na prática, há controvérsias como ver-se-

á adiante neste trabalho.  

Exemplo disso, nas palavras de Rolf Madaleno (2013, p.482) o princípio 

do melhor interesse da criança, pode servir para interpretar questões como a 

prioridade da família natural (art. 25, caput, ECA) e, nos casos da ausência 

desta, da família extensa ou ampliada (art. 25, §1º, ECA). Na prática, priorizar a 

família natural e a extensa a todo custo desatende, por outro lado, os próprios 

princípios da dignidade e do melhor interesse da criança ao passo que se passa 

tempo demais esgotando todos os meios de manter a criança/adolescente no 

seio de sua família natural, mesmo quando há fortes indícios de que a 

convivência não é saudável. Ao final, o destino será a instituição de acolhimento 

de qualquer forma e o que muda é a chance significativa de uma adoção. 

 

2.4 A adoção na Constituição Federal de 1988 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 iniciou um processo de 

publicização de direitos que até então eram tratados apenas no âmbito da 
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legislação infraconstitucional, o que não foi diferente com o instituto da adoção. 

De acordo com esta nova sistemática, fez-se necessária a releitura da legislação 

infraconstitucional que, agora, é feita à luz dos novos princípios constitucionais.  

Profundas alterações do instituto da adoção ocorreram com o advento 

da Constituição Federal de 1988 e o processo de constitucionalização. A 

principal mudança foi a finalidade da adoção. Como já visto, a adoção deixou de 

atender apenas aos interesses dos pais adotivos para atender o melhor interesse 

da criança/adolescente. Nas palavras de Carla Hecht Domingos (Revista da 

Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 543) “A constitucionalização e a 

normatização do instituto têm como finalidade precípua atender à doutrina de 

proteção integral da infância e juventude”. 

Outra importante mudança do instituto está na CF/88 em seu já citado 

art. 227, §6º que dispõe que os filhos, havidos por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações que os filhos havidos ou não por casamento, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

Como a adoção passa a ser tutelada pelos princípios constitucionais, o 

princípio constitucional da igualdade, como nesse caso, deve ser respeitado. 

Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 203) explica que “[...] o filho adotivo 

passa a ser tratado sem nenhuma distinção do filho biológico, pois o regime atual 

faz com que não haja mais nenhuma “sanção” a ser aplicada àquele filho que 

não se origina da procriação dentro do casamento” 

Além disso, deve-se mencionar também §5º do art. 227 que enuncia que 

a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros; o que afasta a 

privatização da adoção. A partir deste dispositivo fica evidente que a adoção 

passa a ser preocupação de ordem pública, não mais privada como antes, 

garantindo ainda mais que os direitos e preceitos constitucionais estabelecidos 

sejam atendidos. 

Portanto, pode-se depreender que a Constituição Federal de 1988 tem 

influência direta sobre a nova roupagem da adoção e que esta foi responsável 

pela maior garantia de direitos às crianças e aos adolescentes que estão na 

situação de vulnerabilidade sem a família biológica. No entanto, por falar em 
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nova roupagem, além da Lei Maior, outra Lei fora também responsável por uma 

mudança significativa da adoção que foi a chamada Nova Lei de Adoção. 

 

2.5 A nova Lei de Adoção (Lei 12.010/09) 

 

Além das alterações advindas com a Constituição Federal de 1988, não 

se poderia deixar de ressaltar as alterações promovidas principalmente no 

Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 12.010/09, chamada de Nova 

Lei de Adoção. 

A Nova Lei da Adoção teve o intuito de agilizar o processo de adoção, 

dispondo regras para desburocratizar os procedimentos inerentes ao instituto, 

possibilitando que crianças e adolescentes pudessem, no menor tempo possível, 

ter a chance de uma melhor vida numa nova família ou até mesmo retornar ao 

seio de sua família natural após um período em acolhimento familiar ou 

institucional.  

De acordo, expõe Carlos Roberto Gonçalves: 

 
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. (2017, p. 497) 

 

Basicamente, a chamada Nova Lei da Adoção alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, revogou quase todos os artigos que regulavam a 

adoção no Código Civil de 2002 e modificou a CLT. 

Como a família passou a ser um dos principais pilares da sociedade, a 

Nova Lei de Adoção trouxe a valorização desta entidade. Nesse sentido, para 

além da celeridade do processo de adoção, seu principal propósito, seguindo a 

explicação de Rolf Madaleno (2013, p. 629), foi o de priorizar o acolhimento e a 

manutenção da criança e do adolescente em seu convívio familiar com sua 

família biológica e só deferir a adoção, ou sua colocação em família substituta, 

como solução excepcional. 

Dada a importância da família e de uma possível inviabilidade de manter 

a criança ou adolescente no seio de sua família natural por um tempo, esta Lei 

também trouxe uma relevante mudança que foi a figura do chamado acolhimento 
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familiar. Ao valorizar o desenvolvimento da criança e do adolescente no meio de 

uma família, este instituto foi introduzido pela Nova Lei de Adoção como 

alternativa ao acolhimento institucional, os chamados “abrigos”. O acolhimento 

familiar consiste numa medida protetiva e temporária que visa acolher crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade em uma família acolhedora. Na 

prática, enquanto a situação de sua família biológica não é normalizada, 

entende-se que seria melhor ao desenvolvimento desses menores no 

acolhimento familiar do que passar este tempo crescendo numa instituição de 

acolhimento. 

Sobre esse instituto o art. 19, §§1º e 2º do ECA, dispõem que toda 

criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis meses 

(hoje, devido à Lei 13.509/17, três meses), devendo a autoridade judiciária 

decidir sobre a possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família 

substituta. A lei determina que o menor permaneça institucionalizado por um 

prazo máximo de vinte e quatro meses (hoje, dezoito meses); tendo em vista a 

urgência em recolocá-lo em sua família de origem ou, se for o último caso, 

colocá-lo numa família substituta. 

Outra inovação trazida pela Lei 12.010/09 mencionada por Maria 

Berenice Dias (2016, p. 840) foi a ampliação do conceito de família, identificando 

a família extensa ou ampliada. A família extensa ou ampliada pode ser 

conceituada como aquela composta por membros da família do menor para além 

dos pais, formada por parentes próximos ou que a criança ou adolescente 

mantém algum vínculo de afetividade e afinidade (art. 25, §único, ECA). Como 

dito, a Nova Lei de Adoção trouxe a valorização da família biológica, então, caso 

a permanência do menor com os pais seja de fato inviável, a família extensa ou 

ampliada tornou-se uma opção de preferência frente à família substituta.  

Quanto à celeridade, um dos mecanismos introduzidos por esta Lei foi o 

Cadastro Nacional de Adoção. O ECA em seu art. 50, §5º, determina que sejam 

mantidos, em caráter estadual e nacional, registros de informações que reúnam, 

de um lado, pretendentes à adoção e de outro crianças e adolescentes que estão 

à espera de uma nova família.  
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Nas palavras de Maria Berenice Dias (2016, p. 842,843) a adoção é 

condicionada ao prévio cadastro dos candidatos, ressalvados alguns casos e a 

finalidade desse duplo registo seria organizar os pretendentes à adoção e 

facilitar a concessão da medida. 

Dessa maneira, de um modo geral, pode-se dizer que estas mudanças 

feitas pela Lei 12.010/09 são uma inovação significativa e que, de certo modo, 

realmente atendem aos preceitos fundamentais estabelecidos pela Magna Carta 

ao valorizar a família, garantir a permanência do menor na família natural e ao 

criar mecanismos que aceleram o processo de adoção. Assim, como na prática 

esta nova lei trouxe mudanças ao ECA e ao Código Civil de 2002, faz-se 

imprescindível mencioná-los também. 

 

2.6 A adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A adoção é regulamentada principalmente pelo ECA e em conjunto à 

menção anterior à Lei de Adoção cabe, neste tópico, expor pontos relevantes 

sobre a legislação que é uma das mais importantes neste instituto. 

O objetivo maior do ECA, devido ao já mencionado processo de 

constitucionalização, é a proteção integral da criança e do adolescente como 

verifica-se no seu já mencionado art. 3º e no seu art. 4º, dispondo claramente 

que é dever não só da família, mas da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar a efetivação de todos os direitos inerentes às crianças 

e adolescentes.  

Assim, essa legislação visa a proteção de todos os indivíduos menores 

de 18 anos, sendo crianças consideradas aquelas com idade inferior a 12 anos 

e adolescentes aqueles com idade entre 12 e 18 anos. 

Quanto à adoção, com o advento do ECA unificou-se o instituto da 

adoção. Como visto anteriormente, o instituto dividia-se entre adoção simples e 

plena e hoje só há a adoção plena. Nas palavras de Eunice Ferreira Rodrigues 

Granato (2010, p. 71) “[...] não mais se fala em adoção simples e adoção plena, 

e sim, numa única adoção que visa criar laços de paternidade e filiação entre 

adotante e adotado, inclusive desligando-o completamente de sua família 

biológica” 
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Qualquer pessoa maior de dezoito anos poderá adotar (art.40, ECA), 

desde que a diferença de idade entre adotante e adotado seja de, no mínimo, 

dezesseis anos segundo o art. 42, §3º do ECA. 

Além disso, a adoção segundo o art. 42, caput do ECA, independe de 

estado civil dos adotantes, no entanto se esta for conjunta é indispensável que 

os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 

comprovada a estabilidade da família (art. 42, §2º).  

Em virtude do melhor interesse da criança ou adolescente, a legislação 

exige que se comprove estabilidade familiar pelo casamento ou pela união 

estável para que se garanta, dessa forma, o desenvolvimento da 

criança/adolescente num lar estável e com valores importantes como valores 

morais a serem ensinados.  

Nesse sentido, Valter Kenji Ishida explica: 

 
Normalmente aferida pela equipe interdisciplinar, a estabilidade da 
família se refere ao equilíbrio do casal, no aspecto moral, financeiro 
etc. Significa que se forem adotados, a criança e o adolescente 
encontrarão um lar com condições sadias para a criação e educação. 
(2015, p. 118) 
 

Outro importante aspecto da adoção no ECA é o fato de que, como 

sujeitos de direitos, a criança ou adolescente devem, sempre que possível, ser 

previamente ouvidos a respeito da colocação em família substituta (arts. 28, §1º 

e 168, ECA). No caso do adolescente, o adotando maior de 12 anos, é 

obrigatória a sua oitiva pelo juiz juntamente ao Ministério Público, devendo 

manifestar seu consentimento ou não com a adoção. Nesse caso, a discordância 

do adotando consiste na improcedência da ação (art. 28, §2º, ECA). 

Por fim, importante garantia fundamental a ser citada também, 

estabelecida pelo ECA, é a separação de irmãos adotandos. Os grupos de 

irmãos serão colocados para adoção na mesma família substituta e, segundo o 

art. 28, §4º do ECA, a separação só poderá ser feita após a devida comprovação 

da existência de uma situação que justifique plenamente a excepcionalidade da 

decisão. Dessa forma, como a própria legislação expõe, procura-se à todo custo 

evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 
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2.7 A adoção no Código Civil de 2002 

 

Ao observar o atual Código Civil e seus dois dispositivos referentes à 

adoção, verifica-se que, após a Nova Lei de Adoção, a esta legislação coube 

apenas a regulamentação da adoção dos indivíduos maiores de 18 anos, uma 

vez que o art. 1.618  da referida Lei dispõe que a adoção de crianças e 

adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei no8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

Confirma Arnaldo Rizzardo:  

 
“Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, profundas as 
alterações que apareceram. Duas, então, as formas de adoção que 
remanesceram: a do Código Civil e a do Estatuto, aplicável aquela aos 
maiores de dezoito anos e procedida através de escritura pública, e a 
última aos menores até os dezoito anos, a quem era dirigido o diploma 
da Lei n. 8.069/1990.” (Direito de família: Lei n. 10.406, de 10.01.2002; 
2009) 
   

Como Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 499) explica, enquanto cabe  

às varas da Infância e da Juventude julgar a adoção de menores, competirá aos 

juízes das varas de família a concessão da adoção aos maiores de 18 anos, 

exceto nos casos que a competência seja exclusiva da vara da infância e da 

juventude como daqueles indivíduos que completaram 18 anos de idade e já 

estavam sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Por fim, apesar da finalidade deste trabalho ser a adoção de menores, é 

válido ressaltar uma grande mudança entre o antigo Código Civil de 1916 e o 

atual. Como já mencionado, a constituição federal de 1988, mudou as 

perspectivas do ordenamento jurídico brasileiro e entre elas o instituto da 

adoção. Nesse sentido, o Código Civil de 2002 em seu art. 1.619, inova ao expor 

que a adoção de maiores de dezoito anos, assim como a de menores, também 

de penderá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva. 

  Como Carlos Roberto Gonçalves reforça (2017, p. 489), a adoção 

passou a constituir-se por ato complexo e a exigir sentença judicial; o preceito 

constitucional demonstra que a matéria da adoção não mais pertence à simples 

apreciação juscivilista, mas também passa a ser interesse geral, de ordem 

pública.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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De fato, quando o instituto da adoção passa a ser considerado de ordem 

pública, a evolução deste atinge outro patamar. Como visto, todos os princípios 

e o próprio ordenamento jurídico caminham atualmente para a garantia de 

direitos fundamentais da criança e do adolescente em situação de 

vulnerabilidade, envolvidos no processo de adoção, e a desconfiguração da 

adoção como negócio jurídico bilateral foi o pontapé inicial para o atendimento 

dos preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, pelo ECA, 

pelo Código Civil e até pela Nova Lei de Adoção. 

No entanto, por outro lado, apesar de toda órbita protecionista com 

relação às crianças e adolescente no processo de adoção, não é isso que se 

verifica na prática. Na realidade, alguns aspectos dessa atual roupagem da 

adoção são questionáveis, uma vez que, no final das contas, acabam por não 

cumprir o que manda a Lei Maior. No final, é esquecido, pelos profissionais 

envolvidos neste processo, que a adoção é, na verdade, um meio para se atingir 

os direitos fundamentais de cada criança e adolescente em específico. Ora, 

levando em conta a particularidade de cada caso, percebe-se que esse objetivo 

não será alcançado aplicando-se rígida e inflexivelmente a lei em todo e qualquer 

casos. 
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3 A ADOÇÃO E SEUS ASPECTOS PRÁTICOS 

 

O presente capítulo tem o objetivo de destacar os aspectos mais 

relevantes da realidade da adoção no Brasil, aspectos estes que, de alguma 

forma, trazem obstáculos à adoção. A intenção aqui é apresentar a realidade e 

demonstrar como a manutenção da inflexibilidade na interpretação da lei, no que 

se refere a este instituto, interfere direta e negativamente nos processos de 

adoção. 

 

3.1 A excepcionalidade da adoção 
 

A Lei Nacional de Adoção, como visto, transformou a adoção em medida 

excepcional à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de 

manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa segundo 

o disposto no art. 39, §1º do ECA. 

De acordo com Rolf Madaleno: 

 
A Lei Nacional da Adoção tomou, portanto, mais rigoroso o 
procedimento de adoção, pois prioriza e sempre, a retomada da 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes (ECA, art. 19), 
transformando-se a adoção na última alternativa dentre as políticas 
públicas a serem tomadas no propósito de atender aos melhores 
interesses da criança e do adolescente (2013, p. 630) 
 

Na prática, ocorre da seguinte maneira: constatada a situação de risco 

ou abandono da criança pela família, o Poder Público, como prevê o Código Civil 

no art. 1.637, tem o dever de tomar as providências necessárias para ajudar a 

solucionar o problema tendo em vista a proteção do menor. 

 A providência pode, por exemplo, encaminhar um pai alcóolico para 

tratamento enquanto o filho é abrigado em uma instituição familiar ou de 

acolhimento à espera da recuperação de seu pai. Caso não se confirme a 

recuperação do pai, inicia-se, então, o processo de destituição do poder familiar 

para que a criança entre na lista de adoção que deve ser concluído no prazo de 

120 dias; enquanto isso, a criança pode continuar recebendo visitas de familiares 

na instituição de acolhimento. 
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Embora seja, aparentemente, um caminho inquestionável, o fato de 

priorizar à todo custo o desenvolvimento de uma criança/adolescente dentro de 

sua família natural pode, ao final de tudo, ser uma grande violação a princípios 

e direitos basilares.  

Maria Berenice Dias, no artigo “A falência do sistema da adoção” 

(internet, 2018) expõe: “é absurdo depositar uma criança à espera de que os 

pais adquiram condições de ficar com ela. Isso nada mais é do que tratá-la como 

um objeto, que se visita quando em vez.” 

O art. 19, §§1º e 2º do ECA estipulam prazos para a permanência das 

crianças/adolescentes que aguardam a situação com a sua família natural 

normalizar em acolhimento, mas não é o suficiente. Estes dispositivos dispõem 

que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a 

cada três meses e que esta permanência não deverá exceder o prazo de dezoito 

meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. 

No entanto, apesar da determinação de reavaliação por profissionais a cada 3 

meses e de um prazo máximo a ser cumprido, este tempo aguardando, seja 

acolhimento familiar ou institucional, é cruel com as crianças e adolescentes que 

tem o tempo curto quando se fala de uma chance numa nova família. 

Numa entrevista à Rádio Câmara em 2013, a então segunda vice-

presidente da Associação Nacional dos Grupos de Adoção, Barbara Toledo, 

comentou que a necessidade de se tentar uma reintegração da criança por até 

dois anos (antes do advento da Lei 13.509/17) junto à sua família biológica faz 

com que o tempo de permanência nos abrigos seja maior que o necessário: 

 
A criança que é o sujeito do direito de viver em família. Ela que precisa 
ser garantida nesse direito e não importa se seja na família biológica 
ou na família adotiva e sim numa família. Porque a Constituição 
Federal que é a lei maior - a quem o Estatuto da Criança e do 
Adolescente deve observar, deve obedecer - ela não faz essa restrição, 
muito pelo contrário, ela proíbe qualquer discriminação em relação à 
origem desse filho (Especialistas analisam problemas da adoção no 
Brasil. Rádio Câmara. Câmara dos Deputados. 2013) 
 

Com o advento da Lei 13.509/17 alterou-se o tempo de permanência em 

acolhimento institucional diminuindo-o para 18 meses, mas ainda assim há 

questionamentos. 
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Maria Berenice Dias, em seu artigo “Os filhos abandonados da Pátria 

que os pariu” (internet, 2018), engrossa o coro de que o prazo de 

institucionalização – 18 meses – é por demais excessivo e que, infelizmente, 

quase nunca é cumprido. A tendência é fazer a criança/adolescente aguardar 

que os pais saiam da miséria ou abandonem as drogas.  

Depois dessa espera, dada a importância às origens biológicas trazida 

pela Nova Lei de Adoção, há, ainda nesse tempo, a busca pela família extensa. 

Segundo Maria Berenice Dias, neste mesmo artigo, além de tudo, não há 

qualquer preocupação em se verificar que a criança/adolescente convive ou 

mantém com estes outros familiares qualquer vínculos de afinidade e 

afetividade.  

Rodrigo da Cunha Pereira, em seu artigo denominado “Sistema de 

adoção no Brasil é cruel com as crianças e os adolescentes” (Conjur, 2016), 

explicita que a raiz do problema está em uma interpretação equivocada e 

preconceituosa da lei no sentido de que se deve buscar a qualquer custo que a 

criança seja adotada pela família extensa.  

Não há dúvidas de que a inserção na família extensa pode ser uma 

medida eficaz de proteção ao menor que não pode mais estar no seio de sua 

família natural, afinal a prioridade absoluta do Estado deve ser a proteção de 

crianças e adolescentes, principalmente quando estes encontram-se afastados 

dos pais. No entanto, providências como a de procurar parentes longínquos do 

menor que ele sequer tem convívio ou afeto costumam levar muito tempo, 

principalmente considerando que o tempo da criança é urgente.  

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira: 

 
Esta procura pelo adotante “preferencial” costuma durar anos e, 
quando é encontrado, na maioria das vezes o parente adota não por 
amor, mas por culpa. O consagrado princípio constitucional do melhor 
interesse da criança fica longe do que seria realmente melhor para ela. 
Grande parte dos juízes e membros do Ministério Público ainda 
está paralisada na ideia de que família é da ordem da natureza, e não 
da cultura, ignorando toda a evolução do pensamento psicanalítico e 
antropológico. Isso por si só já leva o processo a atrasar anos. (Sistema 
de adoção no Brasil é cruel com as crianças e os adolescentes. Conjur. 
2016) 

 
Segundo balanço do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro 

Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) do ano de 2017 há, no 
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Brasil, mais de 40 mil crianças e adolescentes crescendo em abrigos enquanto, 

desses, apenas sete mil estão aptos judicialmente para serem adotados 

(g1.com, 2017). 

Na prática, como bem lembra Maria Berenice Dias (2016, p. 816) a 

burocracia para disponibilizar crianças/adolescentes à adoção é tanta que, 

quando finalmente isso acontece, muitas vezes ninguém as quer. De fato, 

segundo relatório de pretendentes cadastrados no CNA (CNJ, 2019), apenas 

3,38%, de um total de 45.978 pretendentes, aceitam crianças acima de 8 anos 

de idade. 

Dessa forma, é concluso que a atual visão do ECA e a excepcionalidade 

da adoção acabam por não atender os preceitos constitucionais de assegurar à 

criança ou adolescente o direito à convivência familiar como prioridade absoluta. 

Manter uma criança ou adolescente em sua família biológica em certas 

circunstâncias não é mais importante que dar-lhe, o mais rápido possível, um lar 

estável e com afeto. 

 

3.2 Legitimados 

 

Além da excepcionalidade da adoção, outro aspecto que esbarra em 

direitos fundamentais de menores é a determinação (ou omissão) da lei quanto 

à pessoa que pode adotar. Com o passar do tempo, a figura do instituto da família 

e sua configuração se diversificou, o que acabou por gerar certos impasses, 

principalmente porque a atual legislação ainda reflete pensamentos classistas. 

Com base no que determina o ECA, é importante mencionar aquelas 

pessoas que podem adotar e aquelas que não podem a fim de que seja 

demonstrado, que, em certas situações, apesar de não haver qualquer 

impedimento legal, decisões judiciais acabam por interferir significativamente no 

destino de crianças e adolescentes disponíveis à adoção por uma interpretação 

engessada e arcaica da lei; violando, dessa forma, seus mais básicos direitos 

fundamentais.  

O ECA em seu art. 42, caput estabelece que “podem adotar os maiores 

de 18 anos, independentemente de estado civil”, devendo ser, de acordo com o 

art. 42, §3º, pelo menos dezesseis anos mais velho do que o adotando. A 
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verdade é que, exceto os casos de impedimento, não há nenhuma distinção 

quanto aos possíveis adotantes além disso.  

Quanto aos impedimentos, pode-se dizer que há dois tipos: total e 

parcial. O total cabe apenas, como disposto no art. 42, §1º do ECA, aos 

ascendentes e irmãos do adotando; e o parcial cabe, segundo o art. 44 do ECA, 

apenas ao tutor ou ao curador enquanto estes não derem conta de sua 

administração e saldar os seus alcances.  

Assim, fora esses impedimentos não há qualquer óbice quanto aos 

adotantes. É evidente que o cuidado em avaliar a pessoa do adotante é 

imprescindível para que se tenha certeza que a criança se desenvolverá num lar 

estável, mas esbarrar no princípio do melhor interesse da criança com base em 

preceitos puramente sociais e ultrapassados é inaceitável. 

Como bem afirma Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 206), 

quanto aos possíveis adotantes: 

 

 [...]nenhuma restrição com relação a idade, sexo, cor, religião, 
situação financeira, preferência sexual, poderá ser utilizada, seja pelo 
legislador, seja pelo aplicador da lei sob pena de estar sendo violado o 
Princípio Constitucional da Igualdade, decorrente do Princípio 
Constitucional da Dignidade Humana. 
 

Com base nisso, a jurisprudência vem, inclusive, alargando o rol das 

possibilidades de adoção. Na adoção conjunta, por exemplo, é exigido pelo art. 

42, §2º do ECA que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união 

estável, comprovada a estabilidade da família, no entanto, diante da pluralidade 

que adquiriu o conceito de família, o STJ, por exemplo, deferiu a adoção conjunta 

por dois irmãos, reconhecendo que se tratava de família anaparental como 

explicita Maria Berenice Dias (2015, p. 823). 

 Família anaparental significa família com ausência de ascendentes; que 

é o ocorre no caso citado, em que a família é formada apenas pelos dois irmãos. 

Nessa decisão, o STJ (REsp 1.217.415/RS) entendeu que a intenção do art. 42, 

§2º do ECA era assegurar ao adotando o seu crescimento num núcleo familiar 

de afeto, repleto de valores sociais e condições de desenvolvimento apropriadas. 

O fato é que um núcleo estável não é necessariamente representado pelo 

casamento e pela união estável e, segundo o relator Ministro Nancy Andrighi, 

“[...] não pode seu conceito ficar restrito às fórmulas classistas de família”. 
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Por outro lado, infelizmente, diante de algumas situações, a 

jurisprudência avança a passos lentos. É necessário ressaltar que, apesar da 

redação do art. 42, §2º do ECA não excluir a adoção por casais homossexuais, 

este dispositivo também não o menciona, o que gera questões e dá oportunidade 

a decisões preconceituosas no Judiciário.  

Com o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade 

familiar, pelo STF em 2011, seus efeitos se tornaram análogos aos das uniões 

heterossexuais. No entanto casais homoafetivos encontram entrave ao 

pleitearem adoção de criança e adolescente, pois há uma omissão legal quanto 

a sua possibilidade (MELO,Wyller. Jus.com.br, 2018).  

Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 502) expõe que 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”. Por isso, visando driblar tal óbice, os casais 

homoafetivos tendem a optar pela adoção individual na qual apenas um dos 

parceiros de inscreve e adota a criança/adolescente. 

No entanto, essa saída para concretizar a adoção homoafetiva traz 

riscos aos direitos fundamentais do menor adotado como esclarece Maria 

Berenice Dias: 

 
Os riscos para o infante são grandes: em caso de separação do par 
homoafetivo, aquele que não o adotou legalmente sairá da relação sem 
a obrigação de prestar alimentos e privado do direito à convivência, 
uma vez que não possui vínculos jurídicos com o filho. (DIAS, Maria 
Berenice, 2011, p. 358).  

 

Segundo esta autora em seu artigo “Adoção por homossexuais” as 

justificativas para o indeferimento para adoções homoafetivas são muitas: “[...] 

problemas que a criança poderia enfrentar no ambiente escolar; ausência de 

referenciais de ambos os sexos para seu desenvolvimento; obstáculos na Lei 

dos Registros Públicos... Mas o motivo é um só: o preconceito” (internet, 2010). 

Seja pela influência na sexualidade do infante, seja pelo fato do menor estar 

inserido num modelo tradicional de família, pode-se notar que o preconceito, a 

discriminação e o conservadorismo ainda encontram-se nas decisões que 

indeferem a adoção por casais homoparentais (MELO, Wyller. Jus.com.br, 

2018). 
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O fato é que, apesar de estarmos num contexto garantidor no qual vê-

se o ordenamento jurídico apoiado em princípios como o da dignidade da pessoa 

humana, ainda há preconceito; preconceitos estes que mexem 

significativamente com vidas de menores que aguardam apenas por lares 

saudáveis.  

Roger Raupp Rios em seu artigo “Adoção por casais homossexuais: 

admissibilidade” (Carta Forense, 2009), chama atenção para o fato de que a 

finalidade da adoção é propiciar ao adotado as melhores condições de 

desenvolvimento humano e de realização pessoal e que rejeitar esta chance 

apenas porque os adotantes são um casal homossexual, é restringir de modo 

injustificado o instituto da adoção. 

O autor continua: 

 
Esta diminuição das chances de encontrar ambiente familiar positivo 
viola frontalmente os deveres de cuidado e de proteção que a 
Constituição exige do Estado e da sociedade. Mais grave ainda: 
invoca-se a proteção da criança como pretexto para, em prejuízo dela 
mesma, fazer prevalecer mais uma das manifestações do preconceito 
heterossexista. (RIOS, Roger Raupp. Adoção por Casais 
Homossexuais: admissibilidade. Jornal Carta Forense, 2009) 
 

 Em consonância com os preceitos constitucionais, o Supremo Tribunal 

Federal, de fato, reconheceu a necessidade de atribuir verdadeiro status de 

cidadania às uniões estáveis homoafetivas (STF, ADIn 3.300 MC/DF, rel Min 

Celso de Mello). No entanto, a falta de uma maior clareza na lei quanto aos 

legitimados à adoção dá margem a diferentes decisões no Judiciário.  

Como afirmado por Roger Raupp Rios, o pretexto de proteger 

crianças/adolescentes de eventuais problemas advindos do desenvolvimento em 

uma família de pais homossexuais nada mais é do que uma manifestação 

preconceituosa em detrimento do melhor interesse da criança que, mais uma 

vez, fica de lado durante o processo de adoção justificado pelo que dispõe a 

legislação. 

 

3.3 Cadastro para adoção 

 

Os princípios da dignidade humana e do melhor interesse da criança não 

enfrentam como obstáculos apenas a excepcionalidade da adoção e a dúvida 
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sobre a pessoa do legitimado a adotar, mas também o cadastro para adoção. 

Pode-se dizer que após todo o período em acolhimento familiar ou institucional, 

a criança/adolescente ainda enfrenta barreiras com o seu cadastro quando, na 

teoria, finalmente, teria a chance de ser adotada e ter uma nova vida. 

Segundo o art. 50 do ECA, a autoridade judiciária manterá, em cada 

comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições 

de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Em suma, esses 

cadastros são utilizados para que se possa confrontar as compatibilidades 

existentes entre possíveis adotantes e adotandos, facilitando o trabalho da 

equipe interprofissional relacionada ao processo e o tornando, assim, mais 

célere como explica Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 224).  

Assim, na prática, segundo informações do Cadastro Nacional de 

Adoção (cnj.jus.br, 2019), as pessoas interessadas em adotar buscam a Vara da 

Infância e são orientadas a requererem sua habilitação; habilitadas, após um 

período de preparação psicossocial e jurídica, a pessoa será inscrita no cadastro, 

que tem uma ordem sequencial, e ficará aguardando o surgimento de uma 

criança ou adolescente que se enquadre no perfil indicado pelo adotante para, 

então, conhecê-lo. 

Contudo, o processo da adoção não é em nada célere e isso se deve, 

em parte, ao Cadastro Nacional de Adoção. Embora tenha a intenção de dar 

celeridade ao processo de adoção, como explica Galdino Augusto Coelho 

Bordallo, o CNA mantém mecanismos que, na verdade, obstaculizam ainda mais 

esse processo, sendo mais um aspecto do instituto que demonstra a violação 

aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes envolvidos nesse 

processo. 

 

3.3.1 Adoção à brasileira 

 

Nesse sentido, um dos aspectos questionáveis sobre o cadastro, que 

acaba por dificultar ainda mais o processo de adoção, é a condição indispensável 

do cadastro para a efetividade da adoção. 
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Depois da Lei de Adoção – Lei 12.010/09 – qualquer pessoa que queira 

adotar uma criança no Brasil tem que estar, obrigatoriamente, inscrita no 

Cadastro Nacional de Adoção – CNA. 

Dessa forma, com a existência desse cadastro de pessoas habilitadas a 

adotar, é imprescindível o respeito ao mesmo assim como à sua ordem. 

Portanto, em regra, ao surgir uma criança a ser adotada, deve-se chamar, por 

ordem, as pessoas previamente cadastradas e não qualquer outra pessoa que 

surja interessada na criança. 

Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 227) dá o fatídico exemplo 

do caso de alguém que encontra uma criança abandonada. O melhor é levá-la 

até a Vara da Infância, onde será encaminhada para abrigo e, posteriormente, 

inserida para adoção. A partir daí, então, serão contatados os primeiros 

adotantes na lista que demonstrarem compatibilidade com o perfil da criança 

entregue. A pessoa que encontrou a criança não poderá adotar, já que a 

preferência será para aquelas pessoas devidamente inscritas no Cadastro 

Nacional de Adoção. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias (2016, p. 834), diante desse 

quadro, pode-se dizer que “Existe uma exacerbada tendência de sacralizar a 

lista das pessoas cadastradas à adoção, não sendo admitida, em hipótese 

nenhuma, a adoção por pessoas não inscritas”. 

O problema em seguir à qualquer custo a lista e sua ordem de 

preferência é que, com isso, se deixa de atender em determinadas situações o 

melhor interesse do menor. Às vezes, dependendo da situação, recomenda-se 

deferir a adoção sem observar a listagem com base naquilo que seria melhor 

para a criança/adolescente no caso concreto.  

Como Maria Berenice Dias (2016, p. 834) diz “Muitas vezes o candidato 

não se submeteu ao procedimento de inscrição, até porque jamais havia 

pensado em adotar, até o dia em que o filho chegou ao seu colo”. Assim como 

ocorre com quem passa pela situação de encontrar um recém-nascido no lixo e, 

de alguma forma, se apega pela criança. 

Dessa maneira, dado o rigor de seguir a ordem de preferência dos 

adotantes inscritos no CNA, há uma prática ilegal arraigada na cultura do país 

chamada adoção à brasileira. A adoção à brasileira consiste em um modo de 
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adoção ilegal pelo qual a mãe ou a família biológica entrega a criança a outra 

pessoa escolhida por ela e o casal adotante, muitas vezes, registra a criança 

como se filho biológico fosse (Senado, internet,). 

Na prática, Maria Berenice Dias (2016, p. 835) explica que mesmo que 

a mãe entregue a criança/adolescente a quem acha que seja o melhor tutor para 

seu filho, o Ministério Público ingressa com um pedido de busca e apreensão. 

Segundo a autora, não é avaliado pelo juiz a pessoa a quem a mãe/pai entregou 

seu filho; o menor é imediatamente inserido em institucionalização e lá 

permanece até o fim do processo de destituição do poder familiar. Depois, 

transcorrido um tempo considerável, a criança/adolescente é entregue a adoção 

ao primeiro inscrito da lista disposto a adotá-la. 

Maria Berenice Dias deixa claro: 

 
Ainda que haja a determinação de que sejam elaboradas as listas, 
deve-se atentar ao direito da criança de ser adotada por quem já lhe 
dedica carinho diferenciado, em vez de serem priorizados os adultos, 
pelo só fato de estarem cadastrados. Não sendo a pretensão contrária 
ao interesse da criança, injustificável negar a adoção por ausência de 
prévia inscrição dos interessados. Principalmente quando a criança de 
há muito convive com quem reconhece como pais (2016, p. 842,843) 
 

Nesse sentido, perde-se de vista a proteção à dignidade e ao melhor 

interesse da criança ou adolescente que passa por isso. É cruel retirar um menor 

do meio daqueles que considera como família ou vice-versa, simplesmente por 

não estarem previamente inscritos no cadastro no CNA. 

É importante destacar o perigo da adoção à brasileira para a infância e 

juventude no Brasil. Como ocorre fora de qualquer controle judicial ou 

institucional, a prática de adotar “à brasileira”, dá margem a problemas maiores 

como casos de venda ou tráfico de crianças/adolescentes, pois os adotantes não 

passam pelas importantíssimas etapas que peneiram, de certa forma, os 

candidatos, suas intenções e estilo de vida. Assim, faz-se necessário dizer que 

a “adoção à brasileira” viola os mais básicos princípios da criança e do 

adolescente, pois sua proteção fica à margem de todo controle do Poder Público. 

É indiscutível o fato de que a regular inscrição de adotantes no CNA é 

de suma importância tanto para a proteção de crianças e adolescentes quanto 

para respeitar a ordem daqueles que aguardam ansiosos para conhecerem seus 

filhos. No entanto, a intenção neste item é chamar atenção para o fato de que, 
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independentemente da ocorrência de eventual vício no procedimento de entrega 

do filho, deve-se preservar, acima de tudo, o melhor interesse da criança e 

adolescente. 

Fica claro que um mecanismo que tem, precipuamente, a função de 

agilizar o processo de adoção, transformou-se num fator inibitório e limitativo da 

adoção como diz Maria Berenice Dias (2016, p. 843). Na realidade, a saída para 

o apego exagerado à lista de cadastro, mesmo quando a família apresenta todos 

os fatores positivos para o desenvolvimento de uma criança, foi a adoção à 

brasileira. A inflexibilidade com o cadastro de adotantes é responsável por 

afastar a sociedade do instituto da adoção e, logo, afastar crianças e adolescente 

de todas garantias que lhe são resguardadas pela Constituição.  

 

3.3.2 “Encontro às escuras” 
 

 Outro aspecto do Cadastro Nacional de Adoção que afasta crianças e 

adolescentes de todas garantias que lhe são resguardadas pela CF/88 é o 

chamado “encontro às escuras” entre o adotante e o adotado. Assim, além do 

apego excessivo ao cadastro, outra dificuldade enfrentada pelos menores que 

se encontram à espera de uma adoção é o momento em que se encontram com 

seus possíveis adotantes.  

A intenção nesse item é a de chamar a atenção para o fato de que a 

compatibilidade entre adotantes e adotandos é feita meramente pelo confronto 

de informações através de uma equipe interprofissional e, somente após a essa 

presunção de compatibilidade, é que as partes envolvidas no processo se 

conhecem. 

Assim, conforme explicita Maria Berenice Dias (2016, p. 816), depois que 

o candidato a adotar é inscrito no cadastro, aguardando anos até ser convocado, 

ele não tem a chance de conhecer, sequer ver uma foto ou um vídeo, das 

crianças que podem adotar. A escolha é feita simplesmente pelos técnicos e 

acaba acontecendo o que se chama de “encontro às escuras” justamente porque 

adotante e adotando só se veem pela primeira vez após esse procedimento. 

É questionável o fato de adotantes e adotandos não poderem se ver 

antes de qualquer confronto de informações, pois acima das informações 
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cadastradas está a empatia, o encantamento e o afeto que só o contato direto 

pode proporcionar.  

Presumir a compatibilidade entre um pai e um filho através de um 

cadastro é, no mínimo, desonesto com todas as partes envolvidas. Crianças 

doentes e adolescentes, por sua idade, são friamente dispensados e oferecidos 

repetidamente a outros casais da fila sem que possam se apresentar, mostrar 

seus rostos e, até mesmo, suas personalidades.  

Adotantes idealizam seus filhos através de uma entrevista técnica em 

que o pretendente descreve o perfil da criança/adolescente desejada sem 

imaginar que poderia se afeiçoar, de fato, por uma outra completamente 

diferente se tivesse a oportunidade de conhecê-la antes. 

As exigências dos pais mostram que ainda há uma idealização da 

adoção e isso acaba por atrapalhar o processo adotivo, impedindo que os 

candidatos tenham experiências totalmente diferentes. 

Conforme dados estatísticos do Cadastro Nacional de Adoção 

(cnj.jus.br, 2019), pode-se verificar que a preferência sobre a raça não é algo de 

tamanha relevância para a rejeição, uma vez que apenas 14.76% dos 

pretendentes declararam aceitar somente crianças da raça branca. Por outro 

lado, fatores como idade, deficiência e existência de irmãos são fatores 

determinantes para as adoções.  

Segundo o relatório de pretendentes apresentado pelo CNA (cnj.jus.br, 

2019), 61.97% dos adotantes não aceitam adotar irmãos; quanto à idade, apenas 

3.39% dos pretendentes aceitam adotar crianças com até oito anos de idade e 

esta porcentagem decai conforme aumenta a idade da criança. Quanto às 

deficiências física e mental, das 1.120 crianças e adolescentes cadastradas, 

apenas 158 tem um lar. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias: 

 

Ora, é indispensável possibilitar que os candidatos à adoção tenham 
acesso a todas as instituições em que há crianças abrigadas. É preciso 
permitir que aconteça o milagre da identificação entre quem quer ser 
pai e quem lá se encontra e que, jamais será adotado. Quer por ter 
alguma deficiência ou doença, quer por ter muitos irmãos ou já ser 
adolescente (DIAS, Maria Berenice. Os filhos abandonados da Pátria 
que os pariu. Mariaberenicedias.com.br. 2018) 
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Portanto, a invisibilidade de crianças e adolescentes que aguardam 

angustiados por uma família também fere, direta e claramente, direitos 

fundamentais destes menores. A maior intenção da Constituição Federal quanto 

às crianças e adolescentes é protegê-los e, seguindo estes preceitos 

fundamentais, dar a eles a possibilidade de serem vistos também é uma forma 

de proteção; protege-se, por exemplo, o direito desta criança/adolescente de 

desenvolver-se em um lar. Comprovadamente, um mero cadastro, com 

informações frias e o distanciamento entre as partes interessadas viola, de fato, 

direitos básicos inerentes a estes infantes, uma vez que grande parte deles 

dificilmente estarão dentro dos padrões estabelecidos friamente pelo adotantes 

durante a entrevista prévia. 

 

3.4 Estágio de convivência 

 

Por fim, pode-se citar também, como um dos principais aspectos da 

adoção que interferem negativamente nos direitos de crianças e adolescente, o 

estágio de convivência estabelecido pelo ECA. 

O Estatuto em seu art. 46 estabelece que a adoção será precedida de 

estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a 

autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. 

Institui-se na adoção o estágio de convivência, que é conceituado por 

Valter Kenji Ishida (2015, p. 133), como “[...] período pelo qual o menor vai 

adaptar-se aos requerentes do pedido de adoção”. 

Este período de avaliação da nova família deve ser acompanhado pela 

equipe técnica do Juízo, com o intuito de verificar-se quanto à reciprocidade na 

adaptação entre adotante e adotando.  

Segundo Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 242) esse período 

de convivência se faz extremamente necessário, pois não basta que o adotante 

se mostre uma pessoa equilibrada e capaz de dar amor ao adotando, porque o 

contato entre ambos até essa altura foi superficial e breve, o que não garante, 

dessa forma, que será bom pai ou boa mãe. Completa o autor “Indispensável a 

realização de acompanhamento do dia-a-dia da nova família, a fim de ser 
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verificado o comportamento de seus membros e como enfrentam os problemas 

diários surgidos pela convivência.” 

 

Há uma questão a ser levantada neste item e ela orbita em torno desta 

adaptação do adotando, de uma possível quebra de expectativa do adotante e 

de uma consequente devolução da criança/adolescente ao acolhimento 

institucional. 

Como pode-se prever, a adaptação do adotando à família substituta não 

é automática, pois esta criança ou adolescente terá que se adequar num novo 

ambiente familiar que, muitas vezes, é completamente estranho. Trata-se de um 

senso comum supor que qualquer lar substituto seria melhor do que a situação 

anteriormente vivida pelo adotando no acolhimento institucional, o que não é 

verdade. Por isso, faz-se tão importante o acompanhamento de uma equipe 

interprofissional durante o período de adaptação do adotando, auxiliando-o bem 

como ao adotante a superar seus problemas. 

Dada a vida que o menor levou até o momento que, finalmente, se viu 

numa família substituta, pode-se imaginar que seja um tanto quanto óbvia a 

probabilidade e possibilidade do adotando carregar consigo determinados 

traumas. Seja devido ao abandono ou alguma situação de abuso e negligência, 

seja devido ao fato de já ter estado temporariamente em acolhimento familiar e 

depois ter retornado ao abrigo, mas pode-se dizer que é previsível o fato dessa 

criança ou adolescente começar uma nova vida numa família substituta 

carregada de traumas. Logo, carinho e amor ajudam, mas não bastam. 

Numa entrevista, a psicanalista Maria Luiza Ghirardi, autora do livro 

“Devolução de crianças adotadas: um estudo psicanalítico” (Carta Capital, 2018), 

afirma que a expectativa dos pais adotivos em relação às crianças foi um dos 

principais fatores para casos em que houve devolução.  

Diz a psicanalista: 

 
Os casos de devolução mostraram que muitas vezes há uma forte 
expectativa dos pais para que a criança solucione os problemas dos 
adultos ou para que ela se encaixe na estrutura familiar oferecida. Essa 
expectativa normalmente gera metas inalcançáveis para ambos os 
lados, e com isso abre-se uma porta para o sentimento de fracasso 
(GHIRARDI, Maria Luiza. Carta Capital. 2018) 
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Dessa forma, em concordância com a psicanalista, é muito mais 

importante a atuação de uma equipe técnica para preparar os adotantes para o 

que vem com a adoção do que avaliar se alguém está apto a adotar. Deve-se 

cair por terra a ideia de que no estágio de convivência é necessária uma equipe 

interprofissional destinada à avaliação do menor na nova família, pois é 

necessário também que os pretendentes realizem uma preparação pessoal, que 

envolva o seu engajamento na construção da parentalidade por adoção. 

Segundo o site do Senado, não há estatísticas oficiais, no entanto, a 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Santa Catarina revelou no ano de 

2011, que cerca de 10% das crianças abrigadas em situação de conflito familiar 

no estado seriam oriundas de adoções que não deram certo. 

Diminuir a quase zero o número de “devoluções” deve ser um 

compromisso do Poder Público em obediência aos preceitos fundamentais da 

Constituição, uma vez que a devolução representa para esta criança ou 

adolescente mais um abandono, mais um vínculo que é quebrado na sua curta 

trajetória de vida.  

Nesse sentido, a psicanalista Maria Luiza Ghirardi (internet, 2008) 

explica:  

 
A devolução chama muito mais nossa atenção porque se constitui 
como uma experiência que reedita o abandono. É desse ângulo que se 
enfatiza que as consequências para a criança podem ser intensificadas 
em relação aos seus sentimentos de rejeição, abandono e desamparo. 
(“Devolução de crianças adotadas”, em discussão, Senado.gov.br) 
 

É preciso lembrar que o princípio fundamental da dignidade humana e 

do melhor interesse da criança e do adolescente vão totalmente de encontro à 

essa ideia. Ser pai e mãe não é diferente quando se está numa fila de espera e 

o filho não é recém-nascido. “Devolver” a criança/adolescente a instituição de 

acolhimento é o mesmo que abandonar; a adoção não se trata de um objeto que 

o adotante escolheu, levou para casa, se frustrou com experiencia e pode 

devolver.  

Deve-se desconstruir a ideia de que é o menor quem deve se adaptar à 

sua nova família por simplesmente estar sendo acolhido num lar onde o querem. 

Na verdade, são os adotantes que devem proporcionar todos os esforços para 

se adaptarem a essa nova convivência e ajudar o menor em seu 
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desenvolvimento levando em conta sua pregressa situação de vulnerabilidade, 

pois isso que é criar um filho seja biológico ou não.  

O abandono desta criança/adolescente em acolhimento institucional 

devido à sua não adaptação é também responsabilidade do Poder Público; é 

reflexo do seu descuido com o instituto da adoção e da necessidade urgente de 

novas perspectivas e propostas sobre este instituto. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO E DE NOVAS PERSPECTIVAS 

 

4.1 A importância da adoção 

 

Apesar do preceito fundamental estabelecido pela atual Constituição ser 

a proteção integral da criança e do adolescente, na prática, não é isso que se 

verifica. Como visto no capítulo anterior, a exemplo da excepcionalidade da 

adoção, mesmo que, na teoria o fundamento seja o princípio da dignidade 

humana e o do melhor interesse da criança e do adolescente; na prática, todo o 

processo mostra-se tortuoso e gera, muitas vezes, prejuízo à vida do menor que 

acaba crescendo numa instituição de acolhimento.  

O presente item tem o objetivo de apresentar a importância do instituto 

da adoção e propô-la como opção e não como exceção. É mais do que 

questionável o fato da legislação, que tem como base a proteção integral do 

menor, tratar a possibilidade de crescimento saudável numa outra família como 

algo excepcional.  

Dada a importância do instituto, que tem a intenção primorosa de 

fornecer um lar capaz de proporcionar à criança tudo que ela precisa para viver 

melhor, não tem cabimento trata-lo com excepcionalidade enquanto 

crianças/adolescente crescem em unidades de acolhimento, tendo o seu direito 

mais fundamental negado que é o de crescer em um lar. 

A criança e o adolescente possuem como direito fundamental o de 

possuir uma família, seja ela natural seja ela substituta, e é dever de todos, 

sociedade, família e Poder Público tomar todas as medidas necessárias ao 

atendimento desse direito. 

A atual constituição trouxe a figura da família como a base da sociedade 

e é ela, sendo biológica ou não, a quem pertence o papel principal de criação e 

educação da criança ou adolescente, proporcionando-os desenvolvimento pleno 

para que sejam, no futuro, cidadãos brasileiros dignos. 

A adoção, nesse sentido, trata-se de um instituto que, nada mais, dá 

àquelas crianças ou adolescentes, que não mais podem permanecer no seio de 

sua família natural, o seu direito fundamental de crescer numa família. Em outras 

palavras, este instituto acaba por atender plenamente os preceitos fundamentais 
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quanto aos direitos de crianças e adolescentes, proporcionando-os um 

desenvolvimento pleno no seio de uma família, mesmo que não seja a biológica, 

mas uma família adequada ao seu desenvolvimento, repleta de afeto, estrutura 

e que providencie seu acesso à tudo aquilo que tem direito para uma formação 

saudável como ser humano. 

A adoção deve-se basear no melhor interesse das crianças e 

adolescentes e nada além disso: 

 
Quem busca na adoção uma forma de preencher o vazio e a solidão, 
ou compensar a sua esterilidade ou a do cônjuge, ou até uma 
companhia para o outro filho, ou está com compaixão da criança 
abandonada, ou quer dar continuidade aos negócios da família, esta 
pessoa está totalmente equivocada quanto aos verdadeiros sentidos 
da adoção (OST, Stelamaris, âmbito jurídico, 2009). 
 

Quando se falou, neste trabalho, sobre a Constituição Federal, o ECA e 

a Nova Lei de Adoção depreendeu-se a ideia do legislador de criar leis e 

mecanismos que melhor atendessem as necessidades da infância e da 

juventude no Brasil, garantindo assim seus direitos fundamentais; contudo, 

pode-se verificar que a teoria não corresponde à prática. 

A excepcionalidade da adoção, no caso, estabelece a adoção como 

último recurso em nome da proteção aos direitos fundamentais da 

criança/adolescente. É de se questionar como protege-se o direito fundamental 

de uma criança de crescer numa família se se coloca esta possibilidade como 

último recurso. Na verdade, essa determinação da lei acaba por afastar a 

criança/adolescente de seus direitos fundamentais. 

É, de fato, indiscutível a importância do desenvolvimento de um ser 

humano dentro da família natural. No entanto, sendo verificada a necessidade 

de institucionalização do menor, mesmo que periódica, o melhor a se fazer, 

visando o respeito aos preceitos constitucionais, seria realizar previamente o 

cadastro de adoção do menor e conceder imediatamente a guarda ou tutela a 

uma família substituta para que, no final, caso o destino desse menor seja seu 

afastamento dos pais biológicos, seja levado em conta este tempo de 

convivência e o processo de adoção seja o mais ágil possível. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias: 
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O filho não é uma "coisa", um objeto de propriedade da família 
biológica. Quando a convivência com a família natural se revela 
impossível ou é desaconselhável, melhor atende ao seu interesse - 
quando a família não o deseja, ou não pode tê-lo consigo - ser entregue 
aos cuidados de quem sonha ter um filho (2016, p. 815) 
 

Dessa forma, a proteção do Estado é tão grande quanto o afastamento 

definitivo da criança/adolescente de sua família biológica que, na realidade, 

acaba por não atender os direitos fundamentais de quem mais interessa nesta 

situação que são os menores. A burocracia, que vem por trás da 

excepcionalidade da adoção, é tamanha que o tempo passa e, quando 

finalmente a criança/adolescente está disponível à adoção, ela apresenta uma 

idade que ninguém mais a quer adotar. 

Embora a legislação tenha como finalidade principal a proteção integral 

do menor e a garantia do melhor interesse da criança e do adolescente; na 

prática, há uma enorme rigidez, um enorme apego do poder público aos 

mecanismos estabelecidos pela lei na ilusão de estar garantindo direitos à essas 

crianças/adolescente.  

Na verdade, pesquisas demonstram que não se tem efetivamente 

conseguido garantir esses direitos. Como visto, mais de 40 mil crianças e 

adolescentes encontram-se em abrigos e apenas sete mil delas estão aptas à 

adoção. É como se o verdadeiro protagonista de todo o processo, na prática, 

fosse apenas um coadjuvante, apenas um objeto para fazer valer a lei quando, 

de certa forma, é a lei que deveria ser um objeto para atingir a finalidade maior: 

a dignidade de toda criança e adolescente. 

Diante disso, percebe-se que há a mais do que urgente necessidade de 

olhar para a adoção com outros olhos. A adoção deve, sim, ser vista como 

opção, não a última, mas talvez a primeira ou a segunda a depender do caso 

concreto contanto que seja dada ao menor, acima de tudo, a oportunidade de 

crescer num lar estável. 

 

4.2 Agilidade no processo de adoção 

 

A finalidade principal deste trabalho é dar o papel de protagonista a 

quem de fato deveria o ter no processo de adoção e, para isso, torna-se 
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necessária não só a mudança no olhar sobre a importância da adoção, mas 

também faz-se necessária a mudança quanto algumas perspectivas deste 

instituto. 

Como visto, o fato é que, atualmente, o processo de adoção é 

burocrático, lento e moroso e isso se deve não só a sua excepcionalidade 

determinada por lei, mas também a lentidão de procedimentos como a 

destituição do poder familiar, seguida da inscrição no CNA e o estágio de 

convivência; trata-se de um conjunto de fatores que, juntos, no final, reduzem a 

quase zero as chances do menor ser adotado.    

Com isso, o intuito deste item é trazer à tona meios para uma maior 

celeridade e para a desburocratização deste processo para que então se atenda, 

pelo menos nesse aspecto, os princípios fundamentais que protegem toda 

criança e adolescente.  

Faz-se urgente acelerar o processo de disponibilização das crianças e 

adolescentes para adoção, uma vez que, primeiro, é cruel manter o menor 

crescendo numa instituição de acolhimento enquanto aguarda por anos a 

situação de sua família natural normalizar só para, depois, se for o caso, ser 

inscrito no cadastro de adoção; em segundo lugar porque, quanto mais velho, 

menor a chance de encontrar uma nova família e, reflexo disso, é o número 

espantoso de adolescentes que chegam a maioridade em um abrigo enquanto 

há mais da metade de adotantes inscritos a espera de um filho.  

Num primeiro momento, urge, para uma maior celeridade no processo 

de adoção, que os profissionais envolvidos neste processo deixem de lado a já 

mencionada rigidez quanto à aplicação da legislação e utilizem, cada vez mais, 

o princípio da razoabilidade em face de cada caso concreto.  

Aqueles profissionais envolvidos no processo de adoção precisam 

entender que para se atingir o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente não basta a pura e simples aplicação da lei. A lei, no que dispõe 

quanto a adoção, na verdade, deve ser vista como um meio para se atingir os 

direitos fundamentais do menor e não uma fórmula matemática que deve ser 

aplicada invariavelmente a cada caso para que se obtenha o mesmo resultado 

ao final. 
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Além da postura dos profissionais, outra mudança a ser feita para uma 

maior celeridade é a criação de mecanismos e aparatos que auxiliem e 

sustentem a agilidade do processo. Nesse sentido, a promotora de justiça, Luísa 

de Marilac, em uma entrevista à Câmara dos Deputados, no ano de 2013, 

exaltou a necessidade de que a legislação seja corrigida parar tornar o processo 

menos burocrático, mas também a necessidade de se investir para aparelhar o 

judiciário.  

Com um judiciário eficiente e bem aparelhado é possível “no menor 

tempo possível, fazer de fato um mapeamento dessas famílias naturais para 

saber se essas crianças podem ser disponibilizadas para adoção. E a gente 

possa disponibilizar essas crianças para adoção sabendo que essas famílias, 

que estão habilitadas para adotar, elas não vão precisar brigar na Justiça com 

essas famílias naturais” (MARILAC, Luísa, radio câmara, 2013).    

 Por fim, deve-se citar uma medida não urgente, mas igualmente 

importante, como a própria promotora explicitou, que é a mudança na legislação. 

A Nova Lei de Adoção trata-se de uma lei relativamente nova, no entanto, como 

exposto no capítulo anterior, esta mantem a lentidão do processo de adoção seja 

por enfatizar a importância da família biológica (quando, na verdade, é mais 

importante que o menor cresça numa família independentemente da 

consanguinidade), seja pelo apego exacerbado a lista de inscritos no CNA ou 

seja, até mesmo, pela impossibilidade de adoção pela família acolhedora. 

Deve-se mencionar que em 18 de outubro de 2017, o Projeto de Lei – 

PLS 394/2017 foi protocolado no Senado Federal, idealizado pelo IBDFAM, 

dispondo sobre a criação de um Estatuto da Adoção.  

O projeto de lei de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, tem a 

finalidade de justamente eliminar essas entraves burocráticas e dar celeridade 

aos processos de destituição do poder familiar e de adoção, assegurando, dessa 

forma, às crianças e aos adolescentes que foram afastados de sua família 

natural, o direito à convivência familiar que lhes é assegurado 

constitucionalmente, com prioridade absoluta (IBDFAM, 2017). 

Neste projeto de lei pode-se verificar mudanças como a determinação 

do prazo de quinze dias para a criança ou adolescente recolhida ser reclamada 

pelo núcleo familiar ou pela família extensa e, caso contrário, ser entregue 
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diretamente à guarda de quem está habilitado à adoção daquele perfil. Assim, 

dando maior celeridade a todo o processo, uma vez que atualmente o menor é 

mantido em família acolhedora ou numa instituição de acolhimento por anos 

enquanto aguarda que seus pais tornem-se responsáveis ou que sua família 

extensa seja localizada ou que seu processo de destituição seja concluído para 

a partir daí ter sua guarda concedida a uma família substituta.  

Além disso, o projeto também prevê a possibilidade de preferência dos 

acolhedores familiares na adoção daquela criança ou adolescente inserido em 

família acolhedora, desde que reconhecida a vontade do menor e comprovada 

a afetividade. Esta trata-se de uma mudança significativa, pois, tendo em vista a 

atual legislação, não faz sentido determinar que a criança/adolescente 

permaneça temporariamente em um lar para, depois, não poder ser adotada pela 

família acolhedora; aliás, isso demonstra que não fora pensado o seu melhor 

interesse e nem como esse menor lidará com a quebra do vínculo criado após 

18 meses de convivência. 

Por ora, faz-se necessário entender que, nos dias de hoje, o modo como 

o processo de adoção acontece prejudica os menores que aguardam por uma 

adoção e isso se deve, principalmente, a sua lentidão. É claro, há a necessidade 

de uma mudança na legislação e de aparatos no judiciário, no entanto, deve-se 

trazer à luz, principalmente neste primeiro momento, a importância da mudança 

no comportamento dos profissionais envolvidos com relação ao respeito ao 

princípio do melhor interesse. 

Como explicita Galdino Augusto Coelho Bordallo (2010, p. 226), por 

exemplo, na situação que a criança/adolescente recebe visitas esporádicas de 

seu pai e este, após solicitado a buscar meios para poder ter o filho novamente, 

nada faz, mostrando que prefere que a medida de abrigo se mantenha, está em 

condições de ser adotada. Nesse sentido, todos que atuam nas Varas da 

Infância e Juventude devem, deparando-se com situações como esta, agir com 

bom senso, sempre visando o melhor interesse da criança e do adolescente. 

Este autor conclui:  

A pior coisa que pode acontecer para uma criança/adolescente é 
encontrar um profissional que fica com pena da situação apresentada 
pelo genitor ou parente e fica tentando manter um vinculo que, de fato, 
não existe. Ao agir desta forma o profissional está desrespeitando o 
Princípio do Melhor Interesse. Mesmo existindo norma expressa (§ 3º, 



49 
 

do art. 19, do ECA, acrescido pela Lei nº 12.010/09) determinando que 
a manutenção e reintegração familiar serão medidas que terão 
preferência sobre qualquer outra, não podemos nos esquecer que a 
atuação de todos os profissionais que atuam na área da infância e 
juventude deverá ter em mente o que for melhor para o destinatário da 
medida. E o destinatário da medida é a criança/adolescente, não sua 
família. (2010, p. 226) 
 

Portanto, mudando a perspectiva sobre a importância da celeridade do 

processo de adoção, pelo menos pelos profissionais envolvidos, já se estaria 

garantindo direitos básicos de crianças e adolescente. Assim, essa mudança se 

mostra mais um passo na direção que leva ao devido protagonismo dos menores 

dentro do instituto da adoção.  

No entanto, utilizar o princípio da razoabilidade para tornar o processo 

mais célere não basta, o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente também depende da razoabilidade de seus profissionais quando 

diante de situações diversas como as adoções realizadas à margem da 

legalidade. 

 

4.3 Adoção intuitu personae 

 

Neste trabalho, foi possível ver que as adoções à margem da legalidade, 

a chamada adoção à brasileira, trata-se de uma realidade no país onde 

incontáveis crianças e adolescentes são adotadas por seus pais ilegalmente. 

Ocorre que nem todas as adoções à brasileira são perigosas como aquelas que 

tem como finalidade o tráfico de pessoas ou a exploração sexual; há adoções 

em que se os adotantes estivessem, de fato, inscritos no CNA, preencheriam 

todos os requisitos do Cadastro e estariam aptos a fornecer todo o necessário a 

vida do menor. 

Na situação em que a adoção à brasileira seja totalmente benéfica ao 

menor, é questionável se realmente atende ao princípio da dignidade humana, a 

busca e apreensão do menor, sua institucionalização e adoção por estranho que 

esteja regularmente inscrito no CNA, só porque a lei assim dispõe. Nesse caso, 

a criança/adolescente é retirada do seio de sua família, não por conta de sua 

situação de vulnerabilidade, mas simplesmente pela inflexibilidade quanto à 

interpretação da lei. 
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Na verdade, as crianças e adolescente envolvidos nesta situação não 

tem seu direito fundamental atendido quando o poder público prefere cumprir 

friamente a lei ao invés de, levando em conta o vício presente na adoção, 

verificar normalmente se os adotantes preenchem os requisitos, como se deu a 

adoção e os reais vínculos do menor com eles. 

Pensar na adoção intuitu personae sob o prima do melhor interesse da 

criança e do adolescente, permitiria que o profissional do direito aplicasse ao 

caso concreto os instrumentos do próprio ECA como o estudo psicossocial e 

visitas de equipe técnica para que magistrado conhecesse melhor os guardiões 

da criança assim como a afinidade e o afeto existente entre eles, obtendo-se, 

então, concretamente, o real interesse do adotando.  

Assim, com a finalidade de efetivamente proteger a criança/adolescente, 

garantindo-lhe dignidade e o atendimento ao seu melhor interesse, é necessário 

dissertar sobre a adoção intuito personae e desmitificá-la, mostrando que 

através de uma razoabilidade, observando caso a caso, esta deve, sim, ser 

relevada. 

Como disposto na justificação do já citado projeto de lei 394, em 

tramitação no Senado Federal, há um preconceito quanto a adoção intuitu 

personae. Há pessoas que querem entregar o filho para adoção, mas só se 

dispõem a fazê-lo se for para determinada pessoa, o que não é aceito pelo atual 

sistema.  

Maria Berenice Dias reforça: 
  

Não se reconhece o direito de a mãe eleger a quem dar o filho à 
adoção, sem atentar que este é o maior gesto de amor que existe: 
sabendo que não poderá criá-lo, renunciar ao filho, para assegurar-lhe 
uma vida melhor da que pode lhe propiciar, é atitude que só o amor 
justifica! (2016, p. 834) 
 

A autora (2016, p. 835) faz menção ao fato de que é possível aos pais o 

direito de nomear tutor ao filho de acordo com o disposto no art. 1.729 do CC/02 

e, assim, se há essa possibilidade, não se justifica negar o direito de escolher a 

quem dá-lo em adoção. Aliás, o encaminhamento de crianças à adoção, quando 

os pais são conhecidos, requer, justamente, o consentimento dos genitores. Não 

há por que ignorar o desejo dos pais biológicos quando estes resolvem dar seus 

filhos à adoção a uma pessoa em específico. 
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Em suma, quando uma mãe manifesta o desejo de entregar seu filho 

recém-nascido à adoção, por exemplo, ela quer que o filho tenha um lar e não 

que seja colocado num abrigo ou entregue a algum membro de sua família (como 

ocorre quando procuram a família extensa). Então, não faz sentido deixá-lo 

abrigado à espera da família extensa para, só depois, ser colocado em uma 

família substituta, sofrendo todo o prejuízo que o trâmite lento e burocrático que 

a destituição do poder familiar e a adoção trazem. 

É necessário mencionar que o Poder Judiciário já tem relativizado o 

cadastro nacional de adoção no sentindo de aceitar as adoções intuitu personae 

daqueles que já apresentam forte vínculo afetivo com a criança/adolescente, 

mas não estão cadastrados no CNA, exemplo disso: 

 

Medida cautelar. Aferição da prevalência entre o cadastro de adotantes 
e a adoção intuitu personae. Aplicação do princípio do melhor interesse 
do menor. Estabelecimento de vínculo afetivo da menor com o casal 
de adotantes não cadastrados, com o qual ficou durante os primeiros 
oito meses de vida. Aparência de bom direito. Ocorrência. Entrega da 
menor para outro casal cadastrado. Periculum in mora. Verificação. 
Recurso improvido. (STJ, AgRg na MC 15.097/ MG, 3.ª T., Rel. Min. 
Massami Uyeda, j. 05/03/2009). 
 

Inclusive, admitindo essa ideia, no X Congresso Brasileiro do IBDFAM, 

em outubro de 2015, aprovou o Enunciado nº 13, segundo o qual “na hipótese 

de adoção intuitu personae de criança e de adolescente, os pais biológicos 

podem eleger os adotantes”. 

Para Flávio Tartuce (2017, p. 295) não existem problemas em se admitir 

a hipótese da adoção intuitu personae, desde que atendido o melhor interesse 

da criança. 

Nesses casos, para se levar em conta o princípio do melhor interesse do 

menor, é necessário que o aplicador do direito supere determinados dogmas 

formais de modo que o processo de adoção seja visto como um meio, um 

instrumento voltado exatamente à realização do bem-estar da criança e do 

adolescente envolvido na adoção intuitu personae como bem entende o Juiz de 

Direito Francisco de Oliveira Portugal (internet). 

Segundo o magistrado, toda a inflexibilidade ao interpretar a lei acaba 

afastando o julgador da principal finalidade do próprio ECA que é a proteção 

integral ao menor.  
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Dispor o menor para uma adoção regular, nos casos em que seu 

guardião não esteja inscrito no CNA, é uma medida que em nada atende ao 

melhor interesse da criança e do adolescente. Essa medida representa a retirada 

do menor de perto daqueles que ele já aceitou como família; o que poderia trazer 

traumas e consequências irreparáveis em sua vida. Não é aceitável trazer este 

prejuízo à vida do menor em nome da extrema obediência à lei fria. 

A decisão do juiz substituto em segundo grau, Fábio Cristóvão Faria, do 

Tribunal de Justiça de Goiás concorda com esta afirmativa. No caso, o casal fez 

a chamada adoção à brasileira de um bebê de dez meses e, após receber uma 

denúncia sobre a situação do bebê, o Ministério Público propôs a ação que 

resultou no envio da criança para um abrigo da cidade. Acontece que, após o 

recurso do casal, o referido juiz determinou a devolução do menor à família que 

estava inserido, onde o bebê poderia receber todo o carinho e cuidado que uma 

criança necessita até que fosse definido o melhor caminho (conjur.com.br, 2019). 

Sobre o argumento do MP-GO, com relação a recomendação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no sentido de que as guardas de menores 

de três anos de idade fossem concedidas somente a pessoas ou casais 

previamente habilitados no CNA, o magistrado entendeu que essa 

recomendação não se sobrepunha às normas constitucionais que dão prioridade 

absoluta ao interesse da criança e do adolescente (conjur.com.br, 2019). 

Nesse sentido: 

 
É necessário se atentar para a realidade de risco em que um menor 
esteja inserido, para que justifique-se chegar à medida extrema de 
colocar uma criança em uma instituição de acolhimento, uma vez que, 
por mais dedicados e capazes de cuidar dos menores que estão sob 
sua guarda, possam ser os dirigentes de abrigos para menores, 
nenhuma instituição conseguirá suprir o vazio de se sentir 
abandonado, nem tão pouco preencherá por completo o amor que já 
era dedicado à criança por quem já havia proposto a isso (FARIA, 
Fábio Cristóvão. Juiz determina que bebê volte a morar com casal após 
adoção à brasileira. Consultor Jurídico. 2019) 
 

Com isso, é necessário ainda, para alguns profissionais, a mudança 

sobre a atual perspectiva da adoção à brasileira, logo, da intuitu personae. É 

digno e correto o argumento que afasta a adoção intuito personae com base na 

proteção da criança/adolescente contra a intenção daqueles “pais” que não 

passam pelo crivo do Estado. No entanto, esta é uma realidade no país e com 
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ela os aplicadores de direito devem lidar de maneira a alcançar o melhor 

interesse da criança e do adolescente de acordo com cada caso.  

Assim, a melhor forma é seguir pelo caminho, primeiramente, da 

desmitificação deste tipo de adoção e, em segundo lugar, certamente, da 

interpretação da lei com flexibilidade e razoabilidade, avaliando-se caso a caso, 

verificando-se se são atendidos todos os requisitos necessários à adoção, 

apesar do vício, tendo em vista, apenas, o melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

 

 

4.4 Adoção homoafetiva 

 

Outra mudança de perspectiva a ser enfrentada neste trabalho é quanto 

a legitimidade da adoção homoafetiva que, mesmo com o reconhecimento do 

STF da união estável homoafetiva (através da ADPF 132 e da ADI 4277) ainda 

enfrenta entraves. 

 São muitos os julgadores que indeferem o pedido de adoção a casais 

homoafetivos sob diversas alegações, inclusive que poderia causar sérios 

problemas de ordem afetiva e psicológica ao adotando (jus.com.br, 2016). A 

omissão do ECA quanto a legitimidade da adoção por casais homoafetivos 

somada ao preconceito dos profissionais do direito resulta nessa negativa.  

É dessa forma que, mesmo com o reconhecimento das uniões 

homoafetivas como entidade familiar, casais formados por homossexuais 

encontram barreiras ao tentarem adotar uma criança/adolescente. Ocorre que, 

diante dessa situação, muitas vezes não se repara que a maior entrave é mesmo 

enfrentada pelo menor que aguarda por um lar. 

É preciso expor que há decisões no sentido contrário em respeito ao que 

dispõe os preceitos fundamentais conforme Maria Berenice Dias explicita: 

 
Essa postura omissiva da Justiça felizmente vem sendo superada. 
Passou a atentar a tudo que vem sendo construído doutrinária e 
jurisprudencialmente na identificação dos vínculos de parentalidade. A 
filiação socioafetiva se sobrepõe sobre qualquer outro vinculo, quer 
biológico, quer legal. Negar a possibilidade do reconhecimento da 
filiação que tem por base a afetividade, quando os pais são do mesmo 
sexo é uma forma perversa de discriminação que só vem prejudicar 
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quem apenas quer ter alguém para chamar de mãe, alguém para 
chamar de pai. Se são dois pais ou duas mães, não importa, mais amor 
irá receber. (Adoção por homossexuais, 2010) 
 

De fato, há decisões favoráveis a adoção por casais homoafetivos, 

contudo a adoção por homossexuais ainda fica a critério do juiz responsável e, 

por não haver previsão expressa na lei, a decisão acaba se baseando, muitas 

vezes, no preconceito do julgador, prova disso é a seguinte apelação: 

 

Infância e Juventude. Inscrição no cadastro de adoção. Pretendente 
que admite manter relação homoafetiva. Deferimento com base em 
estudos psicossociais. Reconhecimento das uniões estáveis 
homoafetivas como entidades familiares. Ausência de circunstâncias 
incompatíveis com a natureza da adoção. Recurso improvido. Trata-
se de apelação interposta contra a r. sentença, cujo relatório se adota, 
que deferiu o pedido da requerente para inscrição no Cadastro de 
Pretendentes à Adoção. Apela o Ministério Público, sustentando que 
o pedido de inscrição no cadastro é “desinteressante e desvantajoso 
para a criança”, ressaltando o perigo de que sofra preconceito. Aduz, 
ainda, que a adoção por duas pessoas do mesmo sexo não encontra 
amparo legal. Argüiu ainda que, embora os pedidos tenham sido 
feitos individualmente, o objetivo da requerente e de sua convivente 
é de adoção conjunta, o que seria legalmente impossível, tendo em 
vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer 
observação no registro de nascimento do adotado; e se for 
consignado o nome de dois pais ou de duas mães, automaticamente 
seria revelada a condição de adotado. (TJ-SP – Apelação 
9000004192011826 SP 9000004-19.2011.8.26.0576. Publicação 
28/02/2012) 
 

Data vênia ao posicionamento do Ministério Público nesta apelação, 

mas deve-se mencionar que há pesquisas sérias e bem fundamentadas que 

revelam que o desenvolvimento das crianças cuidadas por casais 

homossexuais é absolutamente normal; a heterossexualidade não é uma 

garantia de uma vida melhor para quem quer que seja. Pode-se dizer que a 

religiosidade e o conservadorismo levam a uma interpretação equivocada do 

ordenamento jurídico e, logo, à violação de direitos fundamentais não só dos 

adotantes, mas também de crianças e adolescentes como bem diz Roger 

Raupp Rios (Carta Forense, 2009). 

De acordo com este mesmo autor (Carta Forense, 2009), pesquisas 

psicológicas revelam que casais homossexuais não são em nada diferentes 

dos heterossexuais no que diz respeito à criação de seus filhos e à uma 

possível confusão de identidade de gênero, de tendência à homossexualidade 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
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e de dificuldade no desenvolvimento psíquico e nas relações sociais dessas 

crianças.   

O Conselho Federal de Psicologia reforça que "inexiste fundamento 

teórico, científico ou psicológico condicionando a orientação sexual como fator 

determinante para o exercício da parentalidade." (Adoção: um direito de todos 

e todas. Brasília: CFP, 2008). 

Dessa forma, para mudar esse quadro, é necessário a criação de um 

dispositivo que autorize expressamente casais homoafetivos a adotar, sem que 

seja esperado nenhuma benevolência por parte dos magistrados em 

entenderem pela aplicação da norma vigente a esses casos.  

É preciso, acima de tudo, adequar o sistema a essas novas 

configurações familiares presentes atualmente, pois é, dessa forma, que se 

atinge plenamente os preceitos fundamentais estabelecidos pela Carta Maior. 

Por agora, deve-se predominar o entendimento de que a adoção não 

deve ser baseada rigidamente no que a lei dispõe. A adoção envolve um menor 

e seu desenvolvimento como indivíduo. Nesse sentido, é mais do que desejável 

o deferimento de uma adoção que seja pautado não apenas na lei, mas em 

outros fatores igualmente importantes como o afeto e princípios constitucionais.  

Na verdade, o que importa é a união dos adotantes e se eles criam um 

ambiente propício de afeto e com estabilidade suficiente para permanecerem 

juntos e juntos decidirem o melhor para aquela criança. Deve-se olhar com 

outros olhos para a adoção homoafetiva: permitir que a criança/adolescente 

cresça num lar, independentemente da orientação sexual dos adotantes, é uma 

atenção ao maior princípio disposto em nosso ordenamento jurídico que é o da 

dignidade humana.  

Entre outras consequências, adiar a adoção de um menor para esperar 

que um casal heterossexual o adote, faz com que o tempo passe, a idade da 

criança/adolescente aumente e suas chances de adoção diminuam. Estudos 

mostram que, de fato, a idade de uma criança/adolescente no Brasil interfere 

nas suas chances de serem adotadas.  

É necessário lembrar que o tempo é cruel com crianças e adolescentes, 

dele, muitas vezes, depende uma nova vida, uma vida totalmente diferente 

daquela dentro de uma instituição de acolhimento. Assim, negar esta chance 



56 
 
com base em fatores que, comprovadamente, não são prejudiciais aos 

menores, vai no sentido oposto para cumprir o dever de todos que é o de 

resguardar o melhor interesse do menor e, portanto, necessita de uma nova 

visão.  

 

4.5 Quebra de estereótipos 

 

De fato, como acima exposto, as chances de uma nova família para os 

adolescentes (maiores de 12 anos) que esperam por uma adoção no Brasil, por 

exemplo, é quase zero. Segundo dados estatísticos do CNA, há um total de 

45.994 pretendentes cadastrados enquanto há apenas 9.514 crianças a serem 

adotadas. Então, se há tantos pais inscritos querendo adotar, por que, ainda 

assim, há tantas crianças e adolescentes que chegam à maioridade nos abrigos?  

A verdade é que, como já visto neste trabalho, os pais pretendentes são 

entrevistados previamente por técnicos e, nesta entrevista, estabelecem um 

perfil, perfil este que0 é o oposto da maioria dos menores que estão à espera de 

uma família. 

Anteriormente, analisou-se estatísticas que demonstram que a maior 

parte dos pretendentes não aceitam adolescentes, além de não aceitarem 

também adotandos com irmãos e com alguma enfermidade ou deficiência. No 

Paraná, por exemplo, a fila de espera por uma nova família tem 901 crianças e 

adolescentes, enquanto há 4.036 pais cadastrados (folha de londrina, 2017).  

Dessa forma, outra nova perspectiva a ser levada em consideração 

neste trabalho é a quebra de estereótipos quanto à figura dos adotandos, há a 

necessidade, nos dias de hoje, de olhar para outros grupos de adotandos que 

não os bebês de até um ano, saudáveis e sem irmãos.  

É mais do que necessário despertar o interesse dos adotantes para 

esses outros perfis. A decisão mais difícil, que é a de adotar, já fora tomada; 

então é relativamente fácil estimular esses adotantes a desviarem o olhar para 

aqueles que, por suas características, tem seu destino fadado a aguardar a 

infância e juventude inteira numa instituição de acolhimento. 

Hoje, para a chamada adoção necessária, é real a necessidade de 

quebra de estereótipos dos adotantes dentro do processo de adoção. É possível 
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verificar que, para aqueles que aguardam um filho na fila de adoção, há um perfil 

de adotando a ser, teoricamente, seguido e que será aceito de uma melhor forma 

pela sociedade.  

Como já explicado, normalmente adotante e adotando só se encontram 

após um cruzamento de informações entre ambos os cadastrados. Não há, 

segundo o procedimento disposto no site do CNA, qualquer encontro do adotante 

com as crianças disponíveis. Isso, por sua vez, reforça a idealização feita pelos 

adotantes sobre o perfil do adotando  

Devido a isso, é importante chamar atenção para o desenvolvimento de 

mecanismos, projetos, eventos e, até mesmo, para a mudança de certos 

procedimentos na adoção para que se promova o encontro dos adotantes com 

os adotandos, nem que seja por foto ou vídeo; fazendo, assim, que os adotantes 

possam se permitir afeiçoar por aquela criança ou adolescente que não segue o 

perfil idealizado, mas que, de alguma forma, é o filho que se tanto espera. 

 

4.5.1 Foto no Novo CNA 

 

Nessa perspectiva, como a filiação não é baseada apenas em um 

cruzamento de informações dos cadastros, mas também em afeto, apego e 

sintonia entre as partes envolvidas é que a proposta de mudar o CNA colocando 

fotos e vídeos dos adotandos passou a ser uma opção para diminuir o número 

de crianças e adolescentes que aguardam na fila de adoção. Às vezes, um 

adotante que idealiza uma menina de no máximo até oito anos de idade, não 

imagina que sua filha que lhe aguarda, na verdade, tem dez. 

Um caso concreto trazido à luz pelo site Agência Brasil foi do biólogo 

Tiago de Paiva Nunes e da enfermeira Luciane Vilela Ouverney,  que informaram 

como preferência uma criança abaixo de 3 anos, sadia e sem grupo de irmãos, 

mas que, no entanto, a aproximação com a bebê Alice, que tem microcefalia e 

epilepsia, acabou fazendo o casal alterar o cadastro e adotá-la. 

Tiago, agora pai de Alice, em sua entrevista diz: 

 

Quando você pensa em adotar uma criança fora do perfil é porque 
passou pela sua cabeça que você precisa ajudar aquela criança, ou o 
adolescente ou criança especial, só que é justamente o contrário. Vê 
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que é ela quem está ajudando você. A entrada dela na nossa vida nos 
ajudou a evoluir, a olhar o mundo com outros olhos. (BRASIL, Cristina 
Índio, Agência Brasil, 2017) 
 

O caso de Tiago e Luciane é o tipo de perspectiva que este trabalho 

busca incentivar. Nesse mesmo caminho, o Tribunal de Justiça do estado 

(TJRJ), no ano de 2017, lançou o projeto O Ideal é Real – Adoção Necessária, 

coordenado pelo juiz da 4ª Vara da Criança, Juventude e Idoso, Sérgio Luiz 

Ribeiro (Agência Brasil, 2017). 

 Este projeto tem justamente a ideia de trabalhar a mudança do perfil do 

adotando que, segundo o magistrado Sérgio Luiz Ribeiro, precisa ser feita com 

cuidado e não de forma obrigatória.  

O caminho é incentivar o contato dos interessados em adotar com as 

crianças e adolescentes, como ocorreu com Tiago e Luciane. A estratégia da 4ª 

Vara da Criança, Juventude e Idoso vai desde vídeos com imagens das crianças 

e dos adolescentes, apresentados em palestras, a eventos em instituições de 

acolhimento (Agência Brasil, 2017). 

Com essa mesma finalidade, em 2018, foi lançado em um evento, 

realizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o novo Cadastro Nacional de 

Adoção (CNA), integrado ao Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), 

que visa facilitar a adoção de crianças/adolescentes que esperam por uma 

família. 

A nova versão tem como modelo o sistema criado pelo Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo (TJES) que conta com informações referentes às 47 

mil crianças e jovens que vivem em instituições de acolhimento em todos os 

estados brasileiros, não mais apresentando apenas as crianças disponíveis para 

adoção que são pouco menos de oito mil.   

A integração do cadastro de adoção com o cadastro de crianças em 

situação de acolhimento institucional foi uma novidade importante, uma vez que 

passou a ser possível levar em conta e dar visibilidade àquelas crianças que irão 

esperar ainda mais por não estarem disponíveis à adoção.  

É importante falar de visibilidade neste Cadastro Nacional de Adoção, 

pois agora os pretendentes à adoção poderão ter acesso ao cadastro através de 

um login e senha, podendo alterar os seus dados, inclusive ampliando o perfil de 

criança/adolescente buscado.  
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Além disso, até então, quando não havia um pretendente na região, a 

busca por uma nova família era feita manualmente pelas varas de infância para 

conseguir uma família em outro estado. Hoje, esta busca é automatizada. 

O objetivo do novo CNA, de acordo com a juíza Sandra Silvestre Torres, 

é exatamente o de colocar a criança como sujeito principal para que se permita 

a busca de uma família para ela e não o contrário (IBDFAM, 2018).  

Assim, mostra-se o novo Cadastro como mais um mecanismo que leva 

não só a mudanças de perspectivas sobre a adoção, mas também que leva a 

uma interpretação mais alargada do ordenamento jurídico em direção ao 

caminho que dá no efetivo protagonismo de crianças e adolescentes no processo 

de adoção e também no atendimento de seus direitos fundamentais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu compreender os atuais aspectos da adoção e os 

seus reflexos na garantia (ou não) de direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes. 

Na análise desenvolvida, identificou-se a mudança do instituto ao longo 

do tempo.  Antes, tratava-se de um meio que visava pura e simplesmente 

perpetuar a família e seu patrimônio. Hoje, o ordenamento jurídico tornou a 

criança e o adolescente protagonista do processo de adoção, servindo este 

instituto de instrumento de proteção integral ao menor. 

Observou-se que, com o advento da Constituição Federal de 1988, 

foram estabelecidos princípios fundamentais a serem respeitados em todo o 

ordenamento jurídico como os princípios da dignidade humana e do melhor 

interesse da criança e do adolescente.  

Estes dois princípios, basilares no processo de adoção, serviram 

também de fundamento para a reviravolta da adoção com a Nova Lei de Adoção 

que modificou consideravelmente o instituto, focando numa maior celeridade e 

desburocratização deste, ao inserir novos dispositivos no ECA e revogar quase 

todos os dispositivos referentes à adoção do Código Civil. 

No entanto, apesar de todo mecanismo dirigido à garantia dos direitos 

fundamentais dos menores no processo de adoção, na prática, não é isso o que 

ocorre. Aspectos como a excepcionalidade do instituto, a omissão da legislação 

quanto a novas configurações de família e a deficiência do Cadastro Nacional de 

Adoção mostram como a aplicabilidade da lei falha na garantia de direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes. 

Embora o ECA, na teoria, tenha como princípio maior a proteção integral 

e o melhor interesse da criança e do adolescente, na realidade, com a aplicação 

fria da legislação, verifica-se que esses princípios são, pelo contrário, violados. 

No cotidiano das adoções que ocorrem no Brasil, o protagonismo da criança e 

adolescente é recorrentemente esquecido sendo, então, uma das finalidades 

deste trabalho trazer à luz essa questão e a necessidade de novas perspectivas 

para mudar esse quadro. 
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A adoção ainda é vista como um ato de caridade daqueles que adotam 

quando, na verdade, é instrumento de garantia de direitos fundamentais através 

do qual proporciona-se uma família àqueles que não podem mais conviver no 

seio de sua família natural.  

Assim, faz-se necessária a mudança do olhar sobre a adoção por toda 

sociedade, poder público e família, pois frequentemente viola-se direitos 

fundamentais desses menores sem qualquer questionamento, sob a justificativa 

de obediência a lei. 

Por isso, tendo em vista a imediata necessidade de mudança de 

consciência e de flexibilidade na interpretação da lei é que se faz imprescindível 

trazer à tona novas perspectivas sobre a adoção. 

 Primeiramente, deve-se olhar para a adoção como opção e não como 

exceção, dada a sua importância como meio para a garantia de direitos. Tomá-

la como medida excepcional é causa do principal problema enfrentado por 

crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade, já que se demanda muito 

tempo e burocracia até que o judiciário tenha certeza que não há outra solução 

que não seja a adoção. 

Em segundo, deve-se visar a celeridade do processo; levando-se em 

conta a excepcionalidade da adoção, outro problema enfrentado é a burocracia 

e morosidade do processo de adoção que, praticamente, traça o destino da 

maioria das crianças/adolescentes a passar toda juventude numa instituição de 

acolhimento.  

Além disso, também deve-se passar a levar em conta o princípio da 

razoabilidade ao invés da interpretação inflexível da lei quanto à inscrição no 

Cadastro Nacional de Adoção, por exemplo. Tamanha é a burocracia do 

processo de adoção que muitos brasileiros são adotados à margem da 

legalidade.  

Esta é a realidade do país e os profissionais envolvidos devem ter a 

consciência de que obedecer a lei e, logo, tornar, à todo custo, a inscrição no 

CNA indispensável, não é mais importante que o melhor interesse da criança e 

do adolescente. Muitas vezes, adoções, mesmo que ilegais, são saudáveis e 

não representam nenhum perigo ao menor; este fato deve estar acima da 

imprescindibilidade do CNA. 
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Outras perspectivas a serem consideradas são a ampliação da 

interpretação do ECA para que se considere com unanimidade as novas formas 

de família como as formadas por casais homoafetivos; e a quebra de 

estereótipos dos adotandos pelos adotantes que zeraria, inclusive, a fila de 

espera de crianças e adolescente à adoção. 

Por ora, enquanto não há mudanças concretas na lei ou nos 

mecanismos do judiciário, há a necessidade de que os profissionais do direito 

entendam que aplicar a lei friamente neste instituto, sob o argumento de que 

assim está se atendendo aos preceitos fundamentais da CF/88, é uma ilusão.  

Crianças e adolescentes devem ser os verdadeiros protagonistas do 

processo de adoção e, assim, todo o caminhar do instituto deve seguir de acordo 

com seus interesses. Por óbvio, cada situação é única, logo, os interesses de 

cada menor também e, nesse sentido, o processo de adoção deve ser visto como 

meio, caso a caso, para atingir a maior finalidade do instituto da adoção. 

Assim, para atender os direitos fundamentais de crianças e adolescentes 

na adoção, é preciso que os profissionais envolvidos neste processo interpretem 

a lei de forma mais ampla possível para que se abrace os interesses de cada 

menor individualmente, deixando de lado, é claro, questões como o apego à lei 

fria, preconceitos pessoais e a benevolência com os pais biológicos.  

Dessa forma, encarando os princípios basilares da constituição como 

uma delicada variável e pensando-os como instrumento de proteção ao menor é 

que se garante direitos fundamentais e se dá, efetivamente, o papel de 

protagonista da adoção a quem o pertence assim como incentivou o presente 

trabalho. 
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