
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

FACULDADE DE DIREITO

Juliana de Almeida Costa Rego

A ADOÇÃO “INTUITU PERSONAE”

NITERÓI
2013



2

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE DIREITO

Juliana de Almeida Costa Rego

 A ADOÇÃO “INTUITU PERSONAE”

Niterói

2013



3

JULIANA DE ALMEIDA COSTA REGO

A ADOÇÃO “INTUITU PERSONAE”

Monografia  apresentada  à  Comissão  de
Monografia  da  Faculdade  de  Direito  da
Universidade Federal Fluminense, como parte
dos requisitos para a conclusão do Curso de
Graduação em Direito.

                                                            Orientad
ora: Profa. Giselle Picorelli Yacoub Marques

Niterói

2013



4

   

Universidade Federal Fluminense
Superintendência de Documentação

Biblioteca da Faculdade de Direito

R343 Rego, Juliana de Almeida Costa.
     A adoção intuitu personae / Juliana de Almeida Costa Rego. – Niterói, 
2013.
     57 f.

      Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (Graduação  em  Direito)  –
Universidade Federal Fluminense, 2013.

1.  Adoção.  2.  Relações  familiares.  3.  Pais  e  filhos.  4.  Criança
(proteção). 5. Adolescente (proteção). I. Universidade Federal Fluminense.
Faculdade de Direito, Instituição responsável.   II. Título.

CDD 342.16   



5

JULIANA DE ALMEIDA COSTA REGO

A ADOÇÃO “INTUITU PERSONAE”

Monografia  apresentada  à  Comissão  de
Monografia  da  Faculdade  de  Direito  da
Universidade Federal Fluminense, como parte
dos requisitos para a conclusão do Curso de
Graduação em Direito.

Aprovada em 17 de dezembro de 2013.

BANCA EXAMINADORA

_______________________________________________________________

Prof.ª Giselle Picorelli Yacoub Marques – Orientadora

_______________________________________________________________

Prof.ª Ana Paula Bezerra

_______________________________________________________________

Prof.ª Thaís Maria Lutterback Saporetti Azevedo

NITERÓI

2013



6

Àquela menina que me ensinou que

a gente nasce do coração de nossas

mães.



7

AGRADECIMENTOS

Fazer o trabalho de conclusão de curso sobre um tema que envolve a família

não foi coincidência, pois este é o meu maior tesouro. Não me restrinjo aqui aos

meus  pais,  meus  maiores  exemplo  de  vida,  a  minha  base.  Estendo  meu

agradecimento ao meu irmão,  avós (presentes ou ausentes),  tios,  tias,  primos e

primas, que são a minha inspiração. Agradeço pela compreensão, pelas orações e

pela torcida. Obrigada por sonharem os meus sonhos comigo, por lutarem para a

realização destes, às vezes com tanto afinco que me parecia que os sonhos eram

de vocês também. Essa vitória é, sem dúvida, de vocês também.

Além da  família,  sou  afortunada  por  ter  tido  o  privilégio  de  conviver  com

amigos que ora assumiram papel de mãe, ora de pai e muitas das vezes até irmão

mais velho. Às minhas melhores amigas da época da escola, muito obrigada por me

ajudarem a construir o futuro que hoje eu vislumbro. Aos amigos que a vida me

apresentou, aqueles que me ajudaram a fazer de Niterói a minha segunda casa, um

agradecimento especial.



8

RESUMO

O  presente  trabalho  busca  analisar  o  instituto  da  adoção  intuitu  personae e  a
possibilidade jurídica de regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro à luz do
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Com este objetivo, traça
a  evolução  da  adoção  na  legislação  brasileira  para  se  chegar  às  falhas  que  o
sistema  apresenta.  Assim,  demonstra  que  a  Lei  12.010/09,  a  chamada  Lei  da
Adoção,  surgiu  trazendo inovações para  o  instituto,  criando mecanismos que ao
invés  de  fomentar  a  adoção,  acabou  por  torná-la  mais  desinteressante,
principalmente por toda a burocracia e lentidão que a cerca. Desta forma, apresenta
a adoção  intuitu personae como uma importante modalidade do instituto  que, se
aceita, trará vantagens aos menores que estão na busca por um lar, concretizando-
se, assim, a doutrina da proteção integral, preconizada na Constituição da República
Federativa do Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE:  adoção  intuitu personae, criança e adolescente, princípio do

melhor interesse, proteção integral.
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ABSTRACT

This paper has the objective of analyzing the institution of adoption intuitu personae
and the legal possibility of regulation in the Brazilian legal system, having in the best
interest of child and adolescent it’s priority. With the intention of showing the flaws
that the adoption system has nowadays, the evolution of the Brazilian Legislation in
this subject will  be presented. The law 12.010/09, the so called Law of Adoption,
came out bringing some innovations for the institute, creating mechanisms that stead
of  encouraging  made  the  process  even  harder  due  to  the  bureaucracy  and  the
slowness.  In  conclusion,  it  presents the  adoption  intuitu  personae as  a new and
important  modality  of  the  institute  that,  if  accepted,  will  bring  advantages  to  the
youngsters that are seeking for a new home, concentrating the doctrine of integral
protection, which is recommended in the Constitution of the Federative Republic of
Brazil.

Key-Words: adoption intuitu personae, child and adolescent, best interest of child 
and adolescente, integral protection
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INTRODUÇÃO

O que se pretende no presente trabalho é buscar constatar uma fragilidade

no atual  sistema de adoção regulamentado no ordenamento  jurídico  brasileiro  e

introduzir  uma crítica  capaz de nos colocar  a  pensar  e  ponderar  sobre  o  tema.

Diante do quadro fático atual que será demonstrado, verificar-se-á a importância que

pesquisas acerca das diversas modalidades de adoção sejam fomentadas a fim de

refletir sobre novos caminhos e soluções para a problemática que será apresentada.

Desta maneira, o objetivo é provocar a discussão sobre um assunto que muito está

restrito  ao  âmbito  dos casos concretos,  reunindo  aspectos  doutrinários,  legais  e

sociais sobre o instituto da adoção. 

Diante  da  atual  legislação  brasileira  no  que  concerne  à  adoção  e  aos

procedimentos empregados para a concretização deste instituto, a morosidade no

procedimento e a sua ineficácia, além de enorme burocracia que envolve todo o

processo de adoção, traz enormes prejuízos à criança e ao adolescente.

Desta forma, discutir-se-á brevemente sobre os conceitos e natureza jurídica

da adoção, as diferenças entre as modalidades de medida de proteção ao menor e a

colocação  em família  substituta,  o  cadastro  de  adotantes,  apontando ao  final,  a

legitimidade do instituto da adoção  intuitu personae, por se entender que constitui

uma nova modalidade de adoção que melhor atende a dignidade da pessoa humana

e o interesse do menor. 

Para tanto, aborda-se brevemente no primeiro capítulo as três modalidades

de medidas protetivas ao menor,  introduzindo o  tema do instituto  da adoção no

Brasil,  apresentando  seu  conceito  e  natureza  jurídica,  bem  como  fazendo  uma

análise histórica acerca da evolução do instituto.

No segundo capítulo, apresentam-se os procedimentos de habilitação das

adoções regulares, analisando o procedimento lento e burocrático exigido pela lei

brasileira. Neste momento, uma análise da legislação pátria vigente, destacando-se

as alterações trazidas com a Lei 12.010/2009, a nova Lei da Adoção, torna-se de

extrema importância para que se demonstre, ao final do capítulo, a falha do sistema

atual da adoção no Brasil.

O terceiro capítulo analisará concretamente o tema proposto, sob a ótica do

entendimento de não tornar  obrigatório  e  imutável  o cadastro de pretendentes à

adoção, respeitando-se, assim, o princípio do melhor interesse da criança. 
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Após o desenvolvimento do tema, pretende-se chegar a um entendimento

sobre a possibilidade da adoção na modalidade intuitu personae ser regulamentada

no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  visto  que  tal  medida  poderá  trazer  aos

envolvidos, conforme se passará a demonstrar. 
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1.  DA PROTEÇÃO AO MENOR

1.1. Aspectos Gerais

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 garante a toda

criança  e  adolescente  o  direito  de  ser  criado  no  seio  de  sua  família.  Esse

entendimento está materializado no artigo 227 da CRFB, o qual enumera direitos da

criança e do adolescente.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta  prioridade,  o direito  à  vida,  à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)1

Desta forma, tanto o Estado, quanto a família e a sociedade passaram a ter

o  dever  de  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à

dignidade, à cultura e à conveniência familiar, garantindo-lhe um desenvolvimento

saudável. Assim, a regra é a permanência dos filhos junto aos seus pais biológicos,

ou seja, com a sua família natural2, conforme estabelecido no artigo 25 do Estatuto

da Criança e do Adolescente3. 

Contudo,  há  situações  em  que  o  afastamento  dos  genitores  é  a  única

maneira viável de proteger os interesses do menor. Neste caso, portanto, surge a

necessidade  do  Estado  inserir  a  criança  ou  o  adolescente  em  uma  família

substituta4,  que teria  a  função  de  suprir  o  desamparo  e  o  abandono  pelos  pais

biológicos.

1 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 227 com redação dada pela
Emenda  Constitucional  nº  65,  de  2010.  Neste  sentido,  o  art.  19  do  Estatuto  da  Criança  e  o
Adolescente, reproduz o texto constitucional, garantindo a toda criança ou adolescente o direito de
ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência  familiar  e  comunitária,  em ambiente  livre  da  presença  de  pessoas  dependentes  de
substâncias entorpecentes.
2 Inspirado no princípio Constitucional da pluralidade familiar,  a Lei 12.010/2009 estabeleceu uma
classificação trinária da família, alterando o art.  25 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
passa a admitir que o grupo familiar pode ser natural, extenso ou substituto. 
3 Lei 8.069 de 1990, art. 25: “Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes”.
4 Nos termos do artigo 28 da lei estatutária, a família substituta é constituída através da guarda, tutela
ou da adoção. A família substituta cumpre a tarefa de suprir o desamparo e abandono, ou pelo menos
parte dele, das crianças e adolescentes que não tiveram amparo dos pais biológicos. A inserção em
família substituta deve garantir a criança ou adolescente um ambiente familiar adequado e propício
para  o  seu  desenvolvimento,  sendo  exigidos  quesitos  e  procedimentos  especiais  com o  fito  de
respeitar a sua identidade cultural e social.
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A colocação em uma família substituta tem natureza jurídica de medida de

proteção aplicada quando se mostra inviável a manutenção da criança junto à sua

família natural. Tais medidas se instrumentalizam em nosso ordenamento em forma

de três modalidades: a guarda, a tutela e a adoção5. 

De  acordo  com  os  ensinamentos  do  professor  Galdino  Augusto  Coelho

Bordallo

De todas as modalidades de colocação em família substituta previstas em
nosso ordenamento, a adoção é a mais completa, no sentido de que há a
inserção  da  criança/adolescente  no  seio  de  um  novo  núcleo  familiar,
enquanto  que  as  demais  (guarda  e  tutela)  limitam-se  a  conceder  ao
responsável  alguns  atributos  do  poder  familiar.  A  adoção  transforma  a
criança/adolescente em membro da família, o que faz com que a proteção
que será dada ao adotando seja mais integral6.

Traçamos,  então,  a  primeira  grande  diferença  entre  as  três  modalidades

mencionadas: a adoção é a modalidade mais abrangente de colocação em família

substituta,  transformando  a  criança  e  o  adolescente  em  membro  da  família  e

garantindo  plena  proteção  ao  adotado.  Por  tratar-se  de  inserção  em uma  nova

família, rompendo-se, assim, com o poder familiar que antes existia com a família

biológica do menor, pode ser considerada a mais complexa de todas as medidas de

proteção reguladas pelo nosso ordenamento. Isso porque, tanto na tutela quanto na

guarda,  os  responsáveis  não  exercem  de  forma  plena  o  poder  familiar,  não

rompendo  os  vínculos  com a  família  biológica,  não  sendo  o  menor  acolhido  na

condição de filho. 

O instituto da adoção, portanto, visa inserir o menor no seio de uma nova

família, com o claro objetivo de suprir todas as suas necessidades, propiciando o

adequado  desenvolvimento  de  suas  capacidades,  extinguindo  o  vínculo  com  a

família  natural  e,  a  partir  do  atendimento  de  requisitos  legais  como  vontade,

capacidade,  idade,  forma-se  um  novo  vínculo,  que  se  estende  inclusive  aos

membros mais distantes, como se família natural fosse. Por isso, a adoção recebe

5 Lei 8.069 de 1990, art. 28: “A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei”.
Segundo Wilson Donizeti Liberati, a guarda busca regularizar a posse de fato. Difere-se a tutela e da
adoção, em especial, por não pressupor destituição ou suspensão do poder familiar da família natural.
Já a tutela, além de pressupor a quebra do poder familiar, surge para suprir a falta de representação
legal dos menores de 18 anos, com caráter nitidamente assistencial. A adoção, tema central deste
trabalho e que será analisada no próximo capítulo, estabelece o estado de filiação e paternidade
entre adotante e adotado e atribui a este a condição de filho para todos os efeitos, rompendo, assim,
os vínculos com a sua família natural.(LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao estatuto da criança
e do adolescente. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 33-34).
6 BORDALLO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso  de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010. p. 197.
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tratamento  especial  na legislação em vigor,  inclusive sendo reconhecido ao filho

adotado  equiparação  de  direitos  com  o  filho  legítimo,  exceto  quanto  aos

impedimentos matrimoniais, segundo artigo 41 do ECA

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos
direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo
com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Segundo  o  ordenamento  jurídico  vigente,  toda  e  qualquer  colocação  em

família  substituta  necessariamente  deverá  passar  pelo  crivo  do Poder  Judiciário.

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.060 de 1990, é claro ao

exigir a autorização judicial para a concessão de medidas de proteção ao menor

Art.  30.  A colocação em família  substituta  não admitirá  transferência  da
criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-
governamentais, sem autorização judicial. (grifou-se).

1.2. Do Instituto da Adoção no Brasil

Primeiramente, cabe conceituar de maneira mais detalhada o instituto que

passará a ser estudado. Analisando a doutrina sobre o tema, é possível perceber a

evolução do conceito do instituto acompanhando o progresso do sistema jurídico

que  passou  da  doutrina  da  situação  irregular  à  proteção  integral  de  crianças  e

adolescentes7. 

Segundo  Caio  Mário,  a  adoção  é  o  “ato  jurídico  pelo  qual  uma  pessoa

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

parentesco consanguíneo ou afim8”.

Em um conceito mais objetivo, afirma Clóvis Beviláqua que “adoção é o ato

pelo qual  alguém aceita  um estranho na qualidade de filho”9.  Já Carlos Roberto

Gonçalves afirma que a adoção é o ato solene pelo qual aguem recebe em sua

família, na qualidade de filho, pessoa a ele estranha10.

Segundo Maria Berenice Dias, “é um ato jurídico em sentido estrito,  cuja

eficácia  está  condicionada  à  chancela  judicial.  Cria  um  vínculo  fictício  de

7 Segundo Wilson Libertati, a doutrina da proteção integral é baseada nos direitos próprios e especiais
das crianças e adolescentes, que, na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, necessitam
de  proteção  diferenciada,  especializada  e  integral. (LIBERATI,  Wilson  Donizeti.  Comentários  ao
estatuto da criança e do adolescente. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 15). 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituiçõs de Direito Civil. v.5. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.
392.
9BEVILÁQUA, Clovis. Direito de Família. Rio de Janeiro: Rio, 1976, p. 473.
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Dirieto Civil Brasileiro: Direito de Família. 7. Ed rev. amp. São Paulo:
São Paulo, 2010, p362.
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paternidade-maternidade-filiação entre as pessoas estranhas análogo ao que resulta

da filiação biológica11”. 

Aproximando-se desse conceito, Maria Helena Diniz apresenta sua definição

do instituto

A  adoção  vem  a  ser  um  ato  jurídico  solene  pelo  qual,  observados  os
requisitos legais, alguém estabelece, independente de qualquer relação de
parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo
para  sua  família,  na  condição  de  filho,  pessoa  que,  geralmente,  lhe  é
estranha.12

Com relação as duas ultimas definições apresentadas, Silva Filho faz um

apontamento, discordando com a ideia de que a adoção é uma criação fictícia de um

vínculo de filiação, pois, segundo ele, foi a própria lei que consagra a constituição do

vínculo por via adotiva13. Apesar de serem dois vínculos distintos, o fato é que com a

adoção há a extinção de um vínculo de origem biológica, fazendo surgir outro de

origem jurídica.

Dentre  as  definições do instituto,  é  a  Eunice  Granato  que consegue,  de

maneira mais objetiva e em total  sintonia com o ordenamento vigente, traduzir a

evolução pela qual a adoção passou no decorrer das últimas décadas, quando as

crianças e adolescentes deixaram de ser objetos de proteção a passaram a ser

sujeitos  de  direitos.  Hoje,  a  finalidade  principal  da  adoção  é  a  proteção  dos

interesses dos adotados, passando os interesses dos adultos envolvidos a níveis

secundários. Nesse sentido, discorre a autora

[...]  a  finalidade  da  moderna  adoção:  oferecer  um  ambiente  familiar
favorável ao desenvolvimento de uma criança, que, por algum motivo, ficou
privada de sua família biológica.  A adoção, como hoje é entendida,  não
consiste em ‘ter pena’ de uma criança, ou resolver situação de casais em
conflito, ou remédio para a esterilidade, ou ainda, conforto para a solidão. O
que se pretende com a adoção é atender às reais necessidades da criança,
dando-lhe  uma  família,  onde  ela  se  sinta  acolhida,  protegida,  segura  e
amada.14

A passagem acima traduz com perfeição a transição entre duas doutrinas

completamente opostas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, na

qual  se  consagra  o  princípio  do  melhor  interesse  para  o  menor,  surge  no

ordenamento brasileiro a doutrina da proteção integral rompendo-se, assim, com a
11 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.520.
12 DINIZ,  Maria  Helena.  Curso  de  Direito  Civil  Brasileiro:  Direito  de  Família.  24.  Ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2009, p 520.
13 SILVA FILHO, Arthur Marques da. Adoção. 2. Ed. Ver e atual.  E ampl. São Paulo: Revista ds
Tribunais, 2009, p.74.
14 GRANATO, Eunice ferreira Rodrigues.  Adoção: Doutrina e Prática – Com abordagem no novo
Código Civil. Curitiba: Juruá, 2003,  p.26.
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doutrina da situação irregular, trazida com o Código de Menores (Lei nº. 6.697/79).

Houve, portanto, uma mudança de paradigma e, nessa nova ordem, passa-se a dar

maior importância aos interesses das crianças, em detrimento dos interesses dos

adultos, conforme se abordará mais detalhadamente em momento oportuno. 

Com  relação  à  natureza  jurídica  do  instituto  da  adoção,  para  a  sua

exposição  torna-se  necessário  analisar  os  principais  documentos  legais  que

abarcavam o instituto nas diferentes épocas da história do país. A adoção, inserida

no Código Civil de 1916, apresentava natureza jurídica contratual, na medida que

tratava da adoção como negócio jurídico bilateral  e  solene,  pactuado através de

escritura pública, mediante o consentimento das partes. Naquela época, para a sua

formalização apenas era necessário o ato volitivo unilateral entre as partes, sem a

interferência estatal. Neste sentido, dispunha o art. 375 do referido diploma legal não

mais vigente no país: “Art. 375. A adoção far-se-á por escritura pública, em que se

não admite condição, em termo”.

Em 1988, com a entrada em vigor da Constituição da República Federativa

do Brasil, que estampa em seu artigo 227, § 5º15 o interesse do Poder Público no

processo,  a  adoção  passa  a  ser  imbuída  de  uma  função  social.  Houve  uma

mudança  na  natureza  jurídica  do  instituto  que  passa  a  preconizar  a  defesa  e

proteção  dos  interesses  do  menor.  Tal  entendimento  foi  reforçado  no  Código

Civilista de 2002, quando passou a adoção a ser ato jurídico complexo, no qual para

a sua concretização, exigia-se sentença judicial. Nesse sentido, o artigo 1.619 do

Código Civil disciplina

Art.  1.619.  A  adoção  de  maiores  de  18  (dezoito)  anos  dependerá  da
assistência  efetiva  do  poder  público  e  de  sentença  constitutiva,
aplicando-se, no que couber,  as regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. (grifo nosso).

Pelo exposto, quando comparada a natureza jurídica da adoção no Código

Civil de 1916 com as leis atualmente em vigor, incluindo assim o Estatuto da Criança

e do Adolescente e a Lei 12.010/09, a Lei Nacional da Adoção, que recentemente

reestruturou todo o sistema de adoção no Brasil, verificam-se gigantes distinções.

Enquanto  o  primeiro  realçava  a  vontade  das  partes  e  a  natureza  negocial  do

15 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 199, art. 227: É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) § 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
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instituto, o ordenamento atual considera não só a manifestação da vontade, mas a

necessidade de uma manifestação judicial na forma de sentença constitutiva.

Verifica-se,  portanto,  uma  ruptura  do  entendimento  no  qual  prevalecia  o

caráter contratual do instituto, com o expressivo progresso que vincula a natureza da

adoção  à  concepção  publicista,  que  condiciona  a  concretude  da  adoção  a

efetividade  de  reais  benefícios  ao  adotado.  Desta  forma,  deve  haver  a  maior

proteção possível do menor, que passa a ser visto como sujeito de direitos, os quais

interesses deverão ser preservados, conforme artigo 100 do Estatuto da Criança e

do Adolescente

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades
pedagógicas,  preferindo-se  aquelas  que  visem  ao  fortalecimento  dos
vínculos familiares e comunitários.
Parágrafo  único.  São  também  princípios  que  regem  a  aplicação  das
medidas: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
 IV -  interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve
atender  prioritariamente  aos  interesses  e  direitos  da  criança  e  do
adolescente,  sem  prejuízo  da  consideração  que  for  devida  a  outros
interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no
caso concreto;  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

O instituto  da  adoção,  após  longo  período de maturação,  pode ser  hoje

caracterizado  como  uma  forma  de  parentesco  que  decorre  da  vontade  dos

envolvidos.  A  adoção  cria  vínculos  jurídicos  de  filiação,  conferindo  a  alguém  o

estado  de  filho.  Tal  vínculo  de  parentesco  é  constituído  em  lei,  que  também

determina o devido processo legal para a sua concretização. É, portanto, um ato

jurídico  bilateral  e  complexo,  uma  vez  que,  para  se  aperfeiçoar,  precisa  de

homologação judicial, momento em que se verificará se a medida, de fato, é a que

melhor atende aos interesses do menor.

No que tange a evolução do tema no Brasil, os primeiros registros sobre a

adoção nos remete a diplomas anteriores ao Código Civil de 1916. Contudo, foi com

este  documento  legal  que  a  adoção  foi  inserida  de  maneira  definitiva  no

ordenamento jurídico brasileiro, ganhando regulamentação.

A lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916, instituiu no Brasil o Código Civil dos

Estados Unidos do Brasil. Naquela época, influenciada pelo Direito Romano, no qual

a  adoção visava propiciar  à  continuidade da família,  dando aos casais  que não

podiam conceber filhos biológicos a oportunidade de receber  e criar  como seus,

filhos de outros casais, a adoção no ordenamento vigente tinha por objetivo a cura

da carência e a constituição de novas famílias e lares, mesmo que estas não fossem

constituídas por vínculos naturais e biológicos. Assim, não havia preocupação com o
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assistencialismo aos desamparados. A finalidade era a de possibilitar que casais

estéreis tivessem filhos. A adoção não era, portanto, uma medida de proteção à

criança e ao adolescente e visava à carência de necessidades dos adotantes.  Desta

forma, apenas era possível a adoção aos casais com mais de cinquenta anos e sem

filhos, conforme artigo 368 do diploma legal em análise: “Art. 368. Só os maiores de

cinqüenta anos, sem prole legítima, ou legitimada, podem adotar.”

Assim,  além  da  regra  exposta  no  artigo  acima  transcrito,  havia  outras

limitações para que pudesse ocorrer adoção, como a necessidade de se ter,  no

mínimo, dezoito anos de diferença entre adotante e adotado16.

Diante destas condições, o ato de adoção não era uma prática muito usual

no país, destaca Eunice Ferreira Rodrigues Granato

É bem verdade que a idade de cinquenta anos imposta ao adotante pelo
legislador e a exigência da não existência de prole desestimulavam a prática
da adoção. Também pela regra do art. 369 deveria ser de dezoito anos a
diferença de idade entre adotante e adotado17.

Durante muitos anos a legislação referente à adoção no Brasil permaneceu

estática, até que em 8 de maio de 1957 a Lei 3.133 trouxe significativas atualizações

legislativas, alterando alguns dispositivos do Código Civil  de 1916. Assim, alguns

requisitos para a adoção no Brasil foram abrandados, como, por exemplo, a idade

mínima,  que passou a  ser  de  trinta  anos e não era  mais  fator  imprescindível  a

inexistência de filhos anteriores para que um casal pudesse adotar18. A diferença de

idade  entre  adotante  e  adotado  também  foi  diminuída  para  dezesseis  anos,

alterando-se,  assim,  o  artigo  369  do  Código  Civil  de  191619 supramencionado.

Entretanto, um novo requisito foi acrescido: na adoção realizada por casal, haveria a

obrigatoriedade da constituição do matrimônio há pelo menos cinco anos quando da

adoção, persistiam no ordenamento20.

Com relação aos adotados, a evolução trazida pela Lei 3.133 de 1957, foi a

16 Código Civil de 1916, art. 369. O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho que o
adotado.
17 GRANATO, Eunice Ferreira Rodrigues.  Adoção: Doutrina e Prática -  Com abordagem no novo
Código civil. Curitiba: Juruá, 2003. 2003,  p.44.
18 Com as alterações trazidas pela Lei 3.133 de 1957, o artigo 368 do Código Civil de 1916, que antes
estabelecia a idade mínima do adotante e a necessidade de que ele não tivesse prole, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Só os maiores de 30 (trinta) anos podem adotar. (Redação dada
pela Lei nº 3.133, de 1957).
19 Art.  369.  O  adotante  há  de  ser,  pelo  menos,  16  (dezesseis)  anos  mais  velho  que  o
adotado. (Redação dada pela Lei nº 3.133, de 1957).
20 A Lei 3.133, de 1957, alterou o conteúdo do caput do artigo 368 do Código Civil de 1916 e inseriu o
parágrafo único no referido artigo, o qual trazia a seguinte redação: “Ninguém pode adotar, sendo
casado, senão decorridos 5 (cinco) anos após o casamento.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3133.htm#art1
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permissão para que estes pudessem fazer uso do nome de suas famílias adotantes.

O nome poderia  ser  utilizado  sozinho,  substituindo  o  da  família  de  sangue,  ou,

acrescido ao dos pais biológicos21.

No  que  versava  sobre  sucessão  hereditária,  a  lei  supramencionada

estabeleceu que o adotado só teria direito à herança se o adotante não tivesse filhos

biológicos. O artigo 377 do Código Civil de 1916 tinha a seguinte redação: “Art. 377.

Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação de

adoção não envolve a de sucessão hereditária. (Redação dada pela Lei nº 3.133, de

1957).”

Advindo filhos após a adoção, perceberia somente a metade do quinhão a

que fazia jus a filiação “legítima”, conforme artigo 1.605 do mesmo diploma legal

Art. 1.605. Para os efeitos da sucessão, aos filhos legítimos se equiparam
os legitimados, os naturais reconhecidos e os adotivos.
§ 2º Ao filho adotivo, se concorrer com legítimos, supervenientes a adoção
(art. 368), tocará somente metade da herança cabível a cada um destes.

Em 1965, um novo marco evolutivo surge através da Lei 4.665 daquele ano,

quando foi estabelecida mais uma modalidade de adoção, a legitimação adotiva, que

estabelecia um liame de parentesco de primeiro grau, em linha reta entre adotante e

adotado. Por esta via, que dependia de decisão judicial e era irrevogável, o adotado

se aproximava à condição de filho legítimo dos adotantes, tendo quase os mesmos

direitos  e  deveres  dos  filhos  biológicos  dos  adotantes,  cessando  o  vínculo  de

parentesco entre o menor e a família biológica. Previam os artigos 1º e 2º desta Lei

Art. 1º É permitida a legitimação do infante exposto, cujos pais sejam 
desconhecidos ou hajam declarado por  escrito  que pôde ser  dado,  bem
como do menor abandonado propriamente dito até 7 (sete) anos de idade,
cujos pais tenham sido destituídos do pátrio poder;  do órgão da mesma
idade, não reclamando por qualquer parente por mais de um ano; e, ainda,
do filho natural reconhecido apenas pela mãe, impossibilitado de prover a
sua criação. 
 § 1º Será também permitida a legitimação adotiva, em favor do menor, com
mais de 7 (sete) anos, quando à época em que completou essa idade, já se
achava  sob  a  guarda  dos  legitimantes,  mesmo  que  estes  não
preenchessem então as condições exigidas. 
(...) 
Art. 2º Somente poderão solicitar a legitimação adotiva dos menores 
referidos  no  artigo  anterior  os  casais  cujo  matrimônio  tenha  mais  de  5
(cinco) anos e dos quais pelo menos um dos cônsules tenha mais de 30
(trinta)  anos  de  idade,  sem  filhos  legítimos,  legitimados  ou  naturais
reconhecidos. 

21 Lei 3.133 de 1957, Art. 2º: No ato da adoção serão declarados quais os apelidos da família que
passará a usar o adotado. Parágrafo único. O adotado poderá formar seus apelidos conservando os
dos pais de sangue; ou acrescentando os do adotante; ou,  ainda,  somente os do adotante,  com
exclusão dos apelidos dos pais de sangue.
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Parágrafo único. Será dispensado o prazo de 5 (cinco) anos de matrimônio
provada  a  esterilidade  de  um  dos  cônsules,  por  perícia  médica,  e  a
estabilidade conjugal. 

Poucos anos depois, com o advento da Lei 6.697 de 1979, que instituiu o

Código de Menores, a legitimação adotiva foi revogada e substituída pela adoção

simples  e  adoção  plena,  que,  todavia,  mantinham  praticamente  as  mesmas

características da lei revogada. 

A adoção simples era aplicada aos menores de dezoito anos, em situação

irregular conforme o artigo 2º da própria Lei22, utilizando-se os dispositivos do Código

Civil  no  que  fosse  pertinente,  sendo  utilizada  através  de  escritura  pública,

dependendo de autorização judicial.

A grande contraposição entre as modalidades era que na modalidade plena,

aplicada aos menores de sete anos,  os efeitos da adoção eram estendidos aos

demais integrantes da família, de modo que o nome dos avós passou a constar no

registro de nascimento dos adotados, mesmo sem o consentimento destes23. Nesta

modalidade, assim como na legislação anterior de 1965, rompia-se o vínculo com a

família original. O texto legal dispunha

Art. 29. A adoção plena atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o 
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais.
Art. 30. Caberá adoção plena de menor, de até sete anos de idade, que se 
encontre na situação irregular definida no inciso I, art. 2º desta Lei, de 
natureza não eventual
Parágrafo único. A adoção plena caberá em favor de menor com mais de 
sete anos se, à época em que completou essa idade, já estivesse sob a 
guarda dos adotantes.

Quanto ao conceito de adoção plena, Maria Helena Diniz define

A  adoção  plena  era  a  espécie  de  adoção  pela  qual  o  menor  adotado
passava  a  ser,  irrevogavelmente,  para  todos  os  efeitos  legais,  filho  dos
adotantes,  desligando-se  de  qualquer  vínculo  com os  pais  de  sangue e
parentes, salvo impedimentos matrimoniais.24

22 Código de Menores, Lei 6.697 de 1979, Art. 2º: Para os efeitos deste Código, considera-se em
situação irregular o menor: I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução
obrigatória,  ainda  que  eventualmente,  em  razão  de:a)  falta,  ação  ou  omissão  dos  pais  ou
responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; Il - vítima de maus
tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; III - em perigo moral, devido a: a)
encontrar-se,  de  modo  habitual,  em  ambiente  contrário  aos  bons  costumes;  b)  exploração  em
atividade contrária aos bons costumes; IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta
eventual dos pais ou responsável;  V -  Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação
familiar ou comunitária; VI - autor de infração penal. Parágrafo único. Entende-se por responsável
aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação de
menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial.
23DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual.  e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p. 475,
24 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo. Saraiva, 5ª ed. p.524. 
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Em consonância com o disposto no Código Civil25 que, devido à dualidade

do sistema de adoção vigente à época, somente se aplicaria à adoção simples, o

Código de Menores (Lei 6.697 de 1979), institui em seu artigo 32 a necessidade do

casal de adotantes estar em matrimônio há pelo menos cinco anos e a idade mínima

de trinta anos para a adoção plena. Excetuando a regra, o parágrafo único trazia a

possibilidade de adoção por casais que não estivessem em matrimônio por pelo

menos cinco anos, desde que fosse provada a esterilidade de um dos cônjuges26.

Assim, o Código de Menores, que regulava a assistência, a proteção e a

vigilância a menores, segundo Alyrio Cavallieri, podia ser definido como “o conjunto

de  normas  jurídicas  relevantes  à  definição  da  situação  irregular  do  menor,  seu

tratamento e prevenção” 27. 

Adotava-se, portanto, a doutrina da situação irregular que, como visto, era

restrita  e  direcionada  a  um  seleto  público  infanto-juvenil.  Limitava-se  a  tratar

daqueles que se enquadravam, no modelo pré-definido de situação irregular. Este

era, então, o paradigma utilizado e que estava taxativamente disciplinado no artigo

2º da referida lei28. Desta forma, a medida judicial somente seria aplicada à criança

ou ao adolescente que se enquadravam nas situações previstas na lei.

Como demonstrado, o instituto da adoção passou por diversas alterações no

decorrer  do  tempo.  Contudo,  em  nenhuma  destas  fases,  o  legislador  teve  a

sensibilidade  de  olhar  para  o  interesse  social  em  incentivar  a  adoção.  A

preocupação,  neste  momento,  não  era  em dar  uma situação  mais  favorável  ao

menor,  mas  sim  satisfazer  uma  necessidade  do  casal.  Não  era,  portanto,  uma

doutrina garantista, visto que só predefinia situações e determinava uma atuação de

resultados. Agia-se apenas na consequência e não na causa do problema. 

25 Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916.
26 Código de Menores, Lei 6.697 de 1979, Art. 32. Somente poderão requerer adoção plena casais
cujo matrimônio tenha mais de cinco anos e dos quais pelo menos um dos cônjuges tenha mais de
trinta anos. Parágrafo único. Provadas a esterilidade de um dos cônjuges e a estabilidade conjugal,
será dispensado o prazo.
27CAVALLIERI, Alyrio. Direito do menor. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978, p.9. 
28 Conforme disposto no artigo 2º do Código de Menores, situação irregular era aquela que privava o
menor de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, em razão da falta,
ação ou omissão dos pais ou responsáveis; as vítimas de maus tratos; os que estavam em perigo
moral por se encontrarem em ambientes ou atividades contrárias aos bons costumes; o autor de
infração penal e ainda todos os menores que apresentassem “desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária”.
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1.2.1.  Um Novo Marco Teórico:  A Constituição  da  República  Federativa  do

Brasil de 1988:

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil experimentou

uma mudança de paradigma no que tange às medidas de proteção à criança e ao

adolescente.  Isso  porque,  antes,  conforme  já  demonstrado,  o  instrumento  que

regulava a assistência, a proteção e a vigilância a menores era a Lei nº. 6.697/79 e o

paradigma utilizado era a situação irregular do menor. 

A  Carta  Magna inaugura  uma nova ordem,  dando tratamento  específico,

modificando  essencialmente  a  natureza  do  instituto  da  adoção,  consagrando  o

interesse  público  no  processo,  que  para  ser  completo  necessário  seria  a

manifestação de vontade do adotante, do adotado e do Estado. 

O  novo  perfil  social  almejado  pelo  legislador  constitucional  não  poderia

deixar intocado o sistema jurídico antes direcionado à criança e ao adolescente,

restrito aos menores em abandono ou estado de delinquência. Havia um clamor pelo

resgate da democracia e busca por direitos humanos. 

Destaca Maria Berenice Dias

A doutrina da proteção integral e a vedação de referências discriminatórias
(CF 227 §6º) alteraram profundamente a perspectiva da adoção. Inverteu-se
o  enfoque  dado  à  infância  e  à  adolescência,  rompendo  a  ideologia  do
assistencialismo  e  da  institucionalização,  que  privilegia  o  interesse  e  a
vontade dos adultos. A adoção significa muito mais a busca de uma família
para  uma  criança.  Foi  abandonada  a  concepção  tradicional,  em  que
prevalecia sua natureza contratual e que significava a busca de uma criança
para  uma  família.  Não  é  uma  paternidade  de  segunda  classe,  mas  se
prefigura como a paternidade do futuro, enraizada no exercício da liberdade.
A  filiação  não  é  um  dado  da  natureza,  mas  uma  construção  cultural,
fortificada na convivência, no entrelaçamento dos afetos, pouco importando
sua origem. Nesse sentido, o filho biológico é também adotado pelos pais
no cotidiano de suas vidas. 29

O constituinte, no texto da carta Magna, teve a preocupação de promover os

direitos humanos e da justiça social, consagrando a dignidade da pessoa humana

como valor nuclear da ordem constitucional, de modo a influenciar todo o sistema

infraconstitucional.  Como  bem  assevera  Maria  Berenice  Dias,  trata-se  de  um

“macroprincípio do qual se irradiam todos os demais”30. Nesse diapasão, não se trata

apenas de um limite à atuação do Estado, mas constitui um norte para a sua ação

positiva, tendo em vista que deverá haver por parte do Poder Público políticas que

visam garantir o mínimo existencial para cada ser humano. Desta forma, a pessoa

29 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p. 498.
30ibid. p. 65.



24

humana é o centro protetor de todo o ordenamento jurídico e a criança, enquanto ser

humano deverá ser a principal protagonista em um processo de adoção. É a partir

deste momento que passamos a analisar a adoção sob a ótica dos princípios da

dignidade  da  pessoa  humana  para  as  crianças  e  adolescentes  envolvidos  no

processo, conferindo prioridade no atendimento aos interesses do menor. 

1.2.1.1. Da Constitucionalização do Direito Civil

Nos dias atuais, o Código Civil  deixou de ser o único documento legal a

regular  as  relações  sociais,  cedendo  seu  espaço  para  as  regras  constantes  da

Constituição  Federal  de  1988.  Passou,  então,  a  ser  necessária  a  releitura  da

legislação infraconstitucional, aos olhos da ótica constitucional instaurada em 1988,

principalmente à luz dos novos princípios constitucionais.

A Constituição Federal de 1988 trouxe, no Título VIII, Capítulo VII, regras
concernentes  ao  Direito  de  Família,  regulando  a  estrutura  da  entidade
familiar, sua proteção, bem como a proteção à pessoa dos filhos. Dispôs,
desta forma, nos arts. 226 a 230, acerca dos princípios básicos que regulam
o Direito de Família,  não se podendo interpretar as regras da legislação
ordinária e nem serem elaboradas novas leis , sem que se estabeleça o
cortejo e adaptação ao texto constitucional, para que não haja discrepância
com a Lei Maior.31

Houve, assim, um avanço na medida em que a criança/adolescente passa a

condição de sujeitos de direito, rompendo com o modelo anterior onde quando eram

apenas objetos de proteção assistencial. Foi deixada de lado a atenção somente ao

menor em situação irregular, passando a haver a proteção de todas as crianças e

adolescentes. Extirpou-se, assim, a necessidade de análise acerca da situação em

que se encontra o indivíduo, pois, enquadrando-se como criança ou adolescente,

automaticamente teria direito ao disposto pelo artigo 227 da Constituição de 1988,

sendo de dever da família, da sociedade e do Estado, assegurá-la.

Com  a  nova  sistemática  constitucional,  houve  mudança  mais  do  que
significativa com referência à hipótese de colocação dos filhos no seio da
família.  No  sistema  anterior  à  Constituição  Federal  de  1988,  os  filhos
pertenciam  às  famílias,  sem  que  tivessem  qualquer  direito,  pois,  na
hierarquia familiar, ficavam em plano inferior. Na nova sistemática, com a
consagração do Princípio da Igualdade trazido para a família, combinado
com o Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III
da Constituição Federal) a família se torna instituição democrática, deixando
de ser encarada sob o prisma patrimonial e passando a receber enfoque
social, o que se denomina despatrimonialização da família. Isto faz com que

31 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010, p. 202.
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os filhos passem a ser tratados como membros participativos da família,
tornando-se titulares de direito.32

Temos, portanto, sob o efeito da irradiação de princípios pela Carta Mãe, a

adoção alcançada pela nova ordem sistemática constitucional. Em decorrência, a

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, §6º

Art. 227: [...]
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação33.

Depreende-se  da  leitura  do  parágrafo  supratranscrito  o  princípio  da

igualdade no âmbito das relações paterno-filiais, que consagra que todos os filhos

são iguais, não mais havendo a possibilidade de imprimir tratamento diferenciado

aos filhos em razão da sua origem. Acabam, portanto, as diferenças entre filhos

legítimos e adotivos, passando-se a ter, ambos, os mesmos direitos e deveres no

que tange a participação da sucessão hereditária, podendo até mesmo ser excluído

da sucessão ou deserdado como qualquer outro herdeiro. A isonomia de tratamento

visa, então, impedir distinções fundadas na natureza do vínculo que une os seus

genitores (se casados ou em união estável), além de obstar diferenciações em razão

da sua origem biológica entre filhos “legítimos” e adotados.

Os vínculos com pais e parentes de sangue seriam desligados, salvo no

caso de impedimentos matrimoniais, que são mantidos. Proíbe-se, então, qualquer

discriminação relativa à adoção.

Em consonância com princípio constitucional em comento, o ECA disciplina

no seu art. 41

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos
direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo
com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Nesse contexto, e buscando dar efetividade à nova ordem instaurada, surge

a Lei 8.069 de 1990, que cria o Estatuto da Criança e do adolescente, com o objetivo

de  regulamentar  e  instrumentalizar  os  novos  preceitos  constitucionais,

sistematizando a doutrina da proteção integral. 

O  Estatuto  traduz  o  conjunto  de  direitos  e  garantias  fundamentais

indispensáveis à formação e desenvolvimento completo de crianças e adolescentes.

32 Ibid.,p. 203.
33 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 199, art. 227 com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010.
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Não  é  considerada  apenas  uma  lei  que  se  limita  a  enumerar  regras  de  direito

material, mas institui um microssistema que cuida de todo o arcabouço necessário à

efetivação da nova abordagem traçada pela Constituição Federal de 1988, conforme

os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

Buscando dar efetividade ao comando consagrador do princípio de proteção
integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA passou a regular a
adoção  dos  menores  de  18  anos,  assegurando-lhes  todos  os  direitos,
inclusive sucessórios. O ECA dispõe de centro de gravidade autônomo, na
medida que compõe um microssistema. Trata-se de legislação específica,
havendo  a  prevalência  de  regras  especiais  que  atendem,  de  forma
criteriosa, ao melhor interesse de quem necessita de proteção integral.34 

Inaugura-se um novo modelo, mais democrático e participativo, visto que

nasce de movimento social. A partir deste momento, família, sociedade e Estado são

co-gestores do sistema de garantias que não se restringe à infância e juventude que

se enquadravam no artigo 2º do Código de Menores, protagonistas da doutrina da

situação irregular, mas sim a todas as crianças e adolescentes.

Os fins clássicos do instituto, dar um filho a quem não podia tê-lo pela forma
da natureza foi  alterado para o de dar-se uma família para quem não a
possui. Passou-se para uma visão assistencialista, protecionais da adoção,
onde será buscada uma família para aquela criança ou adolescente que não
a possua, a fim de garantir o direito à convivência familiar, assegurado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 19.35

Foi adotado, então, o sistema garantista da doutrina de proteção integral,

formado por um conjunto de enunciados que exprimem um valor social e ético maior,

organizadas através de normas infraconstitucionais interdependentes,  espalhadas

em diplomas legais  como o  Estatuto  da  Criança e do Adolescente  e no próprio

Código Civil,  que reconhecem crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.

Surge a constitucionalização do instituto da adoção.

1.2.2. O Estatuto da Criança e do Adolescente

Regulamentando a doutrina da proteção integral e trazendo consigo a nova

noção  de  cidadania  estabelecida  pela  CRFB/88,  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente  surge  em 1990  regulando  a  adoção  de  menores  de  dezoito  anos,

conforme já demonstrado. O novo diploma legal é inovador, no sentido que retira

34 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 9ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2013, p.497.
35 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010, p. 204.
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crianças e adolescentes da condição de mero objeto, conferindo-lhes uma posição

de sujeitos de direitos fundamentais. 

Diante  da  nova  ordem  constitucional,  aboliram-se  práticas  a  ela

incompatíveis, como aquelas que reduziam crianças e adolescentes à condição de

objetos de livre disposição que poderiam ser negociadas e transferidas à terceiros

sem qualquer interferência e/ou controle do Estado. Neste sentido, o ECA fornece

meios para a efetivação dos interesses, direitos e garantias do menor. 

Coube ao Estatuto a construção sistêmica da doutrina da proteção integral.

A nova lei estendeu o seu alcance, atingido a todas as crianças e adolescentes,

indistintamente, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Nesse

sentido, Galdino Augusto Coelho Bordallo se pronuncia:

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova roupagem para o Direito
de  Família  e,  consequentemente,  para  a  adoção.  Em decorrência  desta
nova disciplina da matéria, surge a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  traz,  em  seu  bojo,  nova
sistemática para a adoção de crianças e adolescentes36.

Para fins protetivos, abandona-se a situação irregular e adota-se o eventual

risco social, definido no artigo 89 do Estatuto37. Não se trata de medida limitadora da

aplicação das medidas de proteção, mas delimitadoras. Permite-se, assim, que o

Juiz e operadores do Direito tenham liberdade na análise do caso concreto. 

Duas  espécies  de  adoção  passaram  a  viger  no  ordenamento  pátrio

simultaneamente: a civil e a estatutária. A adoção civil era regulada pelo Código Civil

de 1916, aplicada aos maiores de dezoito anos, contudo, restritiva, uma vez que o

adotado não se integrava totalmente à família dos adotantes, permanecendo ligado

aos seus parentes consanguíneos. Já o ECA regia a adoção estatutária, aplicando-

se aos menores de dezoito anos, e promovendo total integração do adotado e sua

nova  família  adotiva,  desligando-se  completamente  dos  vínculos  naturais,  com

exceção aos impedimentos matrimoniais. 

Passa-se  a  ter  dois  regramentos:  a  adoção  regida  pelo  ECA  restrita  a
crianças e adolescentes e promovida judicialmente e a adoção de maiores
de 18 anos, regulada pelo Código Civil de 1916 e instrumentalizada através
de escritura pública.38

36 Ibid., p.201. 
37 Art. 89 da Lei 8.069/90: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
38 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
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Sob  a  ótica  estatutária,  a  adoção  ganha  caráter  irrevogável.  Surge  a

presença do Poder Público,  que passa a agir  como interessado no processo da

adoção,  assumindo  papel  ativo,  fiscalizando  as  vantagens  e  desvantagens  da

filiação,  vedando-se,  inclusive,  a  adoção  por  procuração.  Consagra-se,  portanto,

como único meio válido a adoção pessoal, sendo exigida a assistência do Poder

Judiciário, com o claro papel de advertir as partes da irretratabilidade da decisão que

finda o processo de adoção.

1.2.3. O Código Civil de 2002

Em  2002,  foi  promulgado  o  novo  Código  Civil  Brasileiro  sem  nenhuma

alteração substancial no instituto da adoção. A mudança mais significativa foi que o

regime jurídico para a adoção passou a ser único, o judicial. Assim, a idade para os

adotantes passou de vinte e um anos para dezoito anos, quando se completa a

maioridade  civil.  Passou-se,  também,  a  adotar  as  mesmas  disposições  da

Constituição Federal de 1988 e do ECA aos maiores de dezoito anos.

Com o advento do Código Civil de 2002, passamos a ter um regime jurídico
único para a doção: a judicial.  O art.  1.623 do Código Civil  dispõe que,
qualquer que seja a idade do adotando, será judicial o processo de adoção.
Como o Código Civil de 2002 trazia capítulo que disciplinava o instituto da
adoção,  repetindo,  inclusive,  alguns artigos do Estatuto  da Criança e do
Adolescente, não se podia tratar da adoção sem que se aplicasse os dois
diplomas legais.39

Atualmente,  todo  o  capitulo  que  tratava  da  adoção  no  Código  Civil  foi

revogado pela Lei 12.010/2009, restando apenas dois artigos: 1.618, que dispõe que

a adoção de crianças e adolescente será regida pelas regras previstas no ECA, e

1.619, que determina que a adoção de maiores de 18 anos deve se dar por via

judicial, aplicando-se, no que couber, as regras da Lei 8.069/9040. 

1.2.4. A Lei 12.010 de 2009

Conhecida como a Lei Nacional da Adoção, a Lei 12.010/09 foi a primeira

reforma  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  nasce  com  o  objetivo  de

Júris, 2010, p. 201.
39 Ibid., p. 201.
40 Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em se tratando de adoção de pessoa
maior, será observada a sistemática do Código Civil de 2002, utilizando subsidiariamente as normas
dispostas no ECA. Apontam basicamente duas distinções entre as adoção de maiores da adoção
infanto juvenil: não haverá necessidade de estágio de convivência e não haverá a necessidade de um
estudo  social  interprofissional  sobre  os  adotantes.  (FARIAS,  Cristiano  Chaves de;  ROSENVALD,
Nelson. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010. P. 917).
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aprimorar o instituto. Uma das maiores preocupações seria dar maior agilidade ao

processo  de  modo  a  diminuir  do  tempo  de  espera  dos  menores  em  abrigos.

Infelizmente, esses objetivos não foram alcançados, como assevera Maria Berenice

Dias:

Na tentativa de agilizar o procedimento e reduzir o tempo de permanência
de crianças e adolescentes em instituições, a Lei 12.010/09 – chamada de
Lei Nacional da Adoção ou Lei da Adoção – Não fez jus ao nome, pois só
veio prejudicar o processo de adoção.41

Analisando o seu âmbito legal, a Lei Nacional da Adoção introduziu algumas

alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e alterou dois artigos do Código

Civil42, revogando todos os demais. 

No procedimento, podemos destacar algumas inovações, como a eliminação

de prazos diferenciados da licença maternidade que,  antes,  era  estabelecida  de

acordo com a idade do adotado43. 

De  forma  clara,  percebemos  logo  no  primeiro  dispositivo  da  lei44 que  o

objetivo da reforma é que “a intervenção do Estado é prioritariamente voltada à

orientação,  apoio, promoção social  da família natural,  junto à qual  a criança e o

adolescente devem permanecer45”.  A colocação em família substituta é,  portanto,

medida  excepcional,  e  somente  será  aplicada  em  casos  de  impossibilidade  de

manutenção do núcleo familiar originário, sempre por decisão judicial fundamentada.

Contudo,  como bem expõe  Maria  Berenice  Diaz  e  pela  leitura  da  lei,  a

preferência  é  a  permanência  do  menor  na  sua  família  biológica,  o  que  leva  o

Judiciário  a despender muito  tempo na tentativa de localização dos parentes da

41 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p. 515.
42 Foram alterados os artigos 1.618 e 1.619 do Código Civil que passaram a ter a seguinte redação:
Art. 1.618.  A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de
2009).   Vigência. Art. 1.619.  A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência
efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. (Redação dada pela
Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência.
43 A Lei 12.010/09 revogou os §§1º, 2º e 3º do artigo 392-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
44 Lei  12.010/09,  Art.  1o  Esta  Lei  dispõe  sobre  o  aperfeiçoamento  da  sistemática  prevista  para
garantia  do direito  à  convivência  familiar  a  todas as crianças  e  adolescentes,  na forma prevista
pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente; § 1o  A intervenção
estatal,  em  observância  ao  disposto  no  caput  do art.  226  da  Constituição  Federal,  será
prioritariamente  voltada à orientação,  apoio  e  promoção social  da família  natural,  junto  à  qual  a
criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, demonstrada por
decisão judicial fundamentada; § 2o  Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança
e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, observadas as regras e princípios
contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Constituição Federal. 
45 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.515.
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criança ou do adolescente: 

Claro  que  ninguém  questiona  que  o  ideal  é  crianças  e  adolescentes
crescerem junto a quem os trouxe no mundo. Mas é chagada a hora de
acabar com a visão romanticamente idealizada da família biológica. O filho
não é uma ‘coisa’, um objeto de propriedade da família biológica. Quando a
convivência com a família natural se torna impossível ou é desaconselhável,
melhor atende ao interesse de quem a família não deseja, ou não pode ter
consigo,  ser  entregue  aos  cuidados de  quem sonha reconhecê-lo  como
filho. A celeridade deste processo é o que garante a convivência familiar,
direito constitucionalmente preservado com absoluta prioridade (CF 227).
Para esse fim – e infelizmente- não se presta a nova legislação que nada
mais fez do que burocratizar e emperrar o direito à adoção de quem teve
desdita de não ser acolhido no seio de sua família biológica. 46

Desta forma, a Lei  Nacional  da Adoção não conseguiu alcançar os seus

objetivos de desburocratizar o processo de adoção e evitar prolongamento do menor

em  instituições.  A  proposta  de  aperfeiçoamento  da  sistemática  prevista  na  Lei

8.069/90,  reforçando  aqueles  princípios  já  consagrados  no  ordenamento  jurídico

constitucional e infraconstitucional, garantindo o direito à convivência familiar a todas

as  crianças  e  adolescentes,  não  foi  cumprida.  Conforme  os  dizeres  da  Maria

Berenice Dias:

Pelo  jeito,  o  Estado  tem esquecido  do  seu  dever  de  cumprir  o  preceito
constitucional de dar proteção especial, com absoluta prioridade, a crianças,
adolescentes e jovens. E, se o caminho da adoção é obstaculizado, sobra
um  contingente  de  futuros  cidadãos  a  quem  é  negado  o  direito  à
convivência familiar. Agilizar as adoções deveria ser a maior preocupação
de todos, pois não há solução pior do que manter crianças, adolescentes e
jovens abrigados. Quando não lhes é concedido o direito de ter uma família,
ao  completarem  a  maioridade  são  simplesmente  despejados  na  rua.  O
destino  é  quase  certo:  as  jovens caem na  prostituição  e os  jovens nas
drogas.47

Percebe-se  a  evolução  da  adoção  no  decorrer  das  décadas,  com  as

mudanças de percepção do legislador quanto à necessidade de dar ao instituto um

caráter social, voltado à satisfação dos interesses daqueles mais desprivilegiados da

relação jurídica: o menor. Foi através de uma nova doutrina, mais garantista, que se

buscou concretizar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Os

olhos da sociedade se voltam ao menor, a quem é assegurado direitos essenciais

como saúde, educação, lazer, amor e afeto de seus familiares. 

Contudo, apesar da boa intenção do Poder Legislativo, grande responsável

pela  atualização  do  entendimento  acerca  da  adoção  no  decorrer  dos  anos,  não

temos  hoje  um  sistema  efetivo  que  garanta  as  previsões  constitucionais.  Ao

contrário,  verifica-se  um  sistema  marcado  pela  lentidão  dos  processos,  que

46Ibid., p.516.
47Ibid., p.517.
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desrespeita  os  interesses  do  menor,  na  medida  em  que  impõe  um  tempo

demasiadamente longo de espera por um lar.

2. Da Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente

2.1. Breve exposição do Procedimento de Adoção

Antes da entrada em vigor da Lei  12.010/09, não havia norma legal  que

estabelecesse  os  procedimentos  a  serem seguidos  por  aqueles  que  pretendiam

realizar uma adoção legal. A referida lei regulamentou essa questão, inserindo na

legislação estatutária uma série de dispositivos que cuidam do procedimento para a

habilitação à adoção. 

O que se pretendeu foi alcançar uma uniformização do modo pelo qual as

pessoas  interessadas  em  adotar  se  habilitassem,  conferindo,  assim,  maior

segurança  e  confiabilidade  no  sistema.  As  exigências  e  procedimentos  seriam

padronizados em todo o território nacional.
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2.1.1. Da Habilitação

Conforme disposto no artigo 50 do estatuto48, haverá em cada Comarca e

Juízo um cadastro das crianças e adolescentes passíveis de serem adotadas e um

segundo cadastro de pessoas que desejam adotar.

O cadastro de crianças e adolescentes será elaborado e atualizado pela

equipe interprofissional da Vara da Infância, com base em informações constantes

nos  processos  e  procedimentos  em  curso  no  juízo.  Para  a  inclusão  da

criança/adolescente no cadastro não será necessário que o poder familiar já esteja

destituído,  mas  apenas  que  haja  um estudo  de  caso  com o  parecer  da  equipe

interprofissional  do  juízo,  ou  de  qualquer  um  dos  programas  de  acolhimento,

indicando a adoção como medida que melhor  atenderá os interesses do menor,

verificando-se  sempre  que  a  norma  estatutária  é  clara  ao  determinar  que  a

manutenção  e  reintegração  familiar  serão  medidas  que  terão  preferência  sobre

qualquer outra norma49. 

Já  o  cadastro  de  pessoas  interessadas  em  adotar  será  solicitado  pelo

postulante, que deverá preencher alguns requisitos legais. O procedimento que leva

a inserção do postulante no cadastro é chamado de habilitação. 

A habilitação é uma manifestação de vontade unilateral, através do qual os

candidatos manifestam o desejo de adotar, expõe os motivos e indicam o perfil da

criança  ou  adolescente  pretendido,  ressaltando  qualquer  restrição  como  idade,

grupo de irmãos, existência ou não de doenças, entre outros50.

Para habilitar-se à adoção, o postulante deverá apresentar petição inicial ao

Juízo competente, juntamente com os documentos elencados no rol exemplificativo

do artigo 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente51.

48 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art 50. 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.
49 Neste sentido, dispõe o §3º, do artigo 19, do ECA, acrescido pela Lei 12.010/09: Toda criança ou
adolescente tem direito  a ser  criado e educado no seio  da sua família  e,  excepcionalmente,  em
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  § 3o  A manutenção ou reintegração de criança
ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que
será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23,
dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.
50 VERONESE,  Josiane  Rose  Petry;  SILVERIA,  Mayra.  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente
Comentado - Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 421.
51Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art. 197-A: Os postulantes à adoção,
domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: I - qualificação completa; II - dados
familiares; III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa
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Neste sentido, Luiz Carlos de Barros Figueiredo assevera:

Tem este dispositivo a mesma natureza do art. 282 do CPC, que materializa
os  pré-requisitos  da  petição  inicial.  Portanto,  caso  falte  algum  desses
requisitos,  o juiz  deverá mandar  intimar o  requerente para emendas,  ou
juntada de documentação, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. A
lista não pode ser tida como exauriente, nada obstando que no juízo local
sejam  formuladas  novas  exigências  que  a  autoridade  judiciária  entenda
indispensável ao deslinde da causa, ex officio ou a requerimento da parte,
Ministério Público ou da equipe interprofissional. 52

Recebida  a  petição  inicial,  os  autos  serão  encaminhados  ao  Ministério

Público, que poderá intervir no feito53.

Após,  os  pretendentes  passam,  obrigatoriamente,  por  preparação

psicossocial  e  jurídica,  além  de  avaliação  psicossocial  realizada  por  equipe

interdisciplinar do juízo.

Ainda, o art. 197-C institui a obrigatoriedade da participação dos postulantes

em  curso  de  preparação  para  adotar,  bem  como  que  neste  momento,  inicie  o

contato dos pretendentes à habilitação com as crianças e adolescentes abrigados

em  instituições  acolhedoras  ou  em  acolhimento  familiar,  com  o  intuito  de  se

familiarizarem com as características e fragilidades da criança.

Aqui, cabe destacar a crítica de alguns doutrinadores54. Apesar de entendido

o objetivo do legislador ao estabelecer a obrigatoriedade de visitas, com a intenção

de  aproximar  os  adotantes  à  realidade  do  adotado,  entende-se  que  essa

aproximação  pode  gerar  falsas  expectativas  caso  o  requerente  não  venha  a  se

interessar  pela adoção da criança à qual  teve contato durante essas visitações.

Nesse sentido, Maria Berenice Dias defende:

Há uma exigência particularmente perversa: incentivar, de forma obrigatória,
o contato dos candidatos com crianças e adolescentes que se encontram
institucionalizados e em condições de serem adotados (ECA 50 §4º). Além
de expô-los à visitação, pode gerar neles e em quem as quer adotar falsas
expectativas. Afinal, a visita é tão só para candidatar-se à adoção.55 

ao período de união estável; IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas;  V -  comprovante de renda e domicílio;  VI  -  atestados de sanidade física e mental;  VII  -
certidão de antecedentes criminais; VIII - certidão negativa de distribuição cível
52 FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos de Barros. Comentários à Nova Lei Nacional da Adoção: Lei 12.010 de
2009. Curitiba, Juruá Editora, 2010. p. 106-107.
53 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art. 197-B:  A autoridade judiciária, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5
(cinco)  dias  poderá: (Incluído  pela  Lei  nº  12.010,  de  2009);  I  -  apresentar  quesitos  a  serem
respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o
art. 197-C desta Lei; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009); II - requerer a designação de audiência
para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)    
54 Maria  Berenice Dias e Luiz  Carlos de Barros Figueirêdo assumem posicionamento contrário  à
obrigatoriedade de visitas das pessoas que pretendem adotar aos abrigos. Cf notas de rodapé 55 e
56.



34

Luiz Carlos de Barros Figueirêdo coaduna com tal posicionamento: 

Tenho  sérias  restrições  a  essa  previsão  legal  [...]  a  equipe  que
supervisionará  tais  contatos  há  de  ser  extremamente  competente,
experiente e perspicaz, sob pena de causar danos psicológicos terríveis aos
acolhidos, que poderão ser vistos como simples mercadorias expostas para
escolha dos fregueses. Uma coisa é a sociedade conhecer a dura realidade
das  instituições  de  acolhimento  [...]  outra  bem  diferente  é  tolerar  que
pessoas visitem a instituição com intenção de adotar, de repente crie um
vínculo com um acolhido, que eventualmente não esteja disponível para ser
adotado, ou deva ser adotado por outra pessoa. 56

Após  o  parecer  da  equipe  interprofissional,  cujo  objetivo  é  verificar  a

capacidade  e  o  preparo  dos  postulantes  à  adoção,  poderá  ser  designada  uma

audiência para oitiva dos pretendentes. Superada essa fase, haverá manifestação

do Ministério Público57 e em seguida, os autos serão remetidos ao juiz para uma

decisão58.

Deferida a habilitação, o requerente é inscrito no Cadastro de pretendentes à

adoção no Estado em que reside, cuja responsabilidade está a cargo da autoridade

judiciária  estadual,  bem  como  no  Cadastro  Nacional,  de  responsabilidade  do

Conselho Nacional de Justiça.

Surgindo crianças ou adolescentes a serem adotados, serão chamados as

pessoas cadastradas, sendo obedecida a ordem cronológica de inscrição, conforme

dispõe o artigo 197-E, §1º da Lei 8.069/9059.

55 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.521.
56 FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos de Barros. Comentários à Nova Lei Nacional da Adoção: Lei 12.010 de
2009. Curitiba, Juruá Editora, 2010, p. 109-110.
57 O Ministério Público atuará como fiscal da lei (custos legis) no processo de adoção, vedada a sua
atuação como órgão agente, faltando-lhe legitimidade para a propositura da ação. Com atuação livre
e independente, o Promotor de Justiça pode requerer a produção de provas e, inclusive, recorrer,
mesmo que  as  partes  da  relação  processual  não  interponham recurso.  Neste  sentido,  temos  a
Súmula 99 do Superior  Tribunal  de Justiça  que  diz:  “O Ministério  Público tem legitimidade para
recorrer no processo que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”.
58 ECA, Lei 8.069/90, art.  197-D.  Certificada nos autos a conclusão da participação no programa
referido no art.  197-C desta Lei,  a autoridade judiciária,  no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo
psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº
12.010,  de  2009);  Parágrafo  único.  Caso  não  sejam  requeridas  diligências,  ou  sendo  essas
indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial,  abrindo a seguir
vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. (Incluído pela Lei
nº 12.010, de 2009). 
59Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art.  197-E.  Deferida a habilitação, o
postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, sendo a sua convocação para a
adoção  feita  de  acordo  com ordem  cronológica  de  habilitação  e  conforme  a  disponibilidade  de
crianças ou adolescentes adotáveis. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). § 1o  A ordem cronológica
das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses
previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do
adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
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Sobre  o  critério  cronológico  estabelecido  no  referido  artigo,  há  quem

concorde ser o mais justo àqueles que aguardam por uma oportunidade em adotar.

Por  este  critério,  o  mais  antigo  inscrito  terá  sempre  preferência  para  adotar  a

primeira criança ou adolescente em condições de ser adotado na comarca. Defensor

deste argumento, o Promotor de Justiça Murillo José Digiácomo, defende:

Se por um lado é certo que não há previsão legal neste sentido, não há
dúvida que a ordem cronológica da inscrição no cadastro a que se refere o
art.50, da Lei nº 8.069/90 se constitui num critério justo e objetivo que pode
ser universalmente aplicado. 
Vale  mencionar  que,  uma vez  deferida  a  habilitação  à adoção,  passa a
existir uma presunção (embora logicamente juris tantum), de que a pessoa
ou casal habilitado tem plenas condições de adotar, e como somente será
possível  aferir  a  formação  do  vínculo  de  afinidade/afetividade  entre  os
pretendentes à adoção e o adotando após iniciado o estágio de convivência
(cf. arts.46 e 167, da Lei nº 8.069/90), a rigor não há justificativa alguma
para preterir o mais antigo ao mais moderno, até porque, para criança e/ou
adolescente destinatários da medida,  o que interessa é que a colocação
familiar ocorra da forma mais célere e menos traumática possível, de modo
que o quanto antes venha a desfrutar de um ambiente familiar adequado,
que lhe proporcione amor e carinho.60

Há, contudo, aqueles que se posicionam em sentido contrário, sustentando

que  todo  o  ordenamento  leva  em  conta  o  que  é  melhor  para  o  infante  ou

adolescente,  conforme  o  princípio  do  melhor  interesse,  e  que  a  norma  que

estabelece o critério cronológico é um claro exemplo de preferência dos interesses

dos adultos face aos das crianças, contrariando o entendimento de que a adoção

deve ser em prol dos adotados, não dos adotantes.

2.1.2. Da Ação de Adoção

Havendo empatia entre o adotado e o adotante chamado segundo o critério

exposto no item anterior, será iniciado o processo de adoção, que dependerá de

provocação, ou seja, depende da propositura de uma ação de adoção. 

Por força do disposto no artigo 39, §2º da lei  estatutária61,  a adoção por

procuração é vedada, sendo imprescindível que os adotantes se façam presentes ao

ato.  É,  portanto,  ato  personalíssimo.  Necessária  também será  a  participação do

60http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/texto__doutrinario_-_autor_murillo_jose_digiacomo_-
_promotor_de_justica_no_parana.pdf. Acessado em 03/12/2013.
61 Estatuto da Criança e do Adolescente,  Lei  8.069 de 1990, art.  39:  A adoção de criança e de
adolescente  reger-se-á  segundo  o  disposto  nesta  Lei.   §  2o  É  vedada  a  adoção  por
procuração. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
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Ministério Público, por estar discutindo o interesse de incapaz e por se tratar de ação

de estado62. 

A competência para processar a ação de menores, a competência e das

varas de infância e juventude63. Segundo Maria Berenice Dias:

A fixação da competência deve atender ao princípio do juízo imediato, ou
seja, do juízo onde se contra o adotando, critério que melhor atende aos
objetivos do ECA para a outorga de uma prestação jurisdicional mais célere
e eficaz.64

Porém, antes de deferida a adoção, será necessário, nos moldes do artigo

46  do  Estatuto65,  o  estágio  de  convivência,  caracterizado  como  período  de

adaptação  do  adotando,  concedida  através  do  requerimento  da  concessão  da

guarda provisória do adotando66. Nas palavras do Professor Galdino Augusto Coelho

Bordallo:

O estágio de convivência é o período de avaliação da nova família, a ser
acompanhado pela equipe técnica do Juízo,  com o intuito de verificar-se
quanto à adaptação recíproca entre adotando e adotante. Esta aferição se
faz extremamente necessária, pois não basta que o adotante se mostre uma
pessoa equilibrada e que nutre grande amor pelo próximo, uma vez que
breve  e  superficial  contato  nas  dependências  do  Juízo  não  garante
aquilatar-se  as  condições  necessárias  de  um  bom  pai  ou  boa  mãe.
Indispensável  a  realização  de  acompanhamento  do  dia-a-dia  da  nova
família, a fim de ser verificado o comportamento de seus membros e como
enfrentam os problemas diários surgidos com a convivências. O §4º, do art.
46, da Lei nº 8.069/90 (acrescido pela Lei nº 12.010/09) dispõe, de forma
expressa,  da  necessidade  de  que  o  estágio  de  convivência  seja
acompanhado por equipe interprofissional.

Não  há  no  texto  legal  nenhuma regra  que  especifique  o  tempo  que  tal

estágio durará, contudo, este lapso temporal deverá ser estipulado com observância

à razoabilidade, observado o melhor interesse do menor. Cada caso será, portanto,

62 Código de Processo Civil, Lei 5.869 de 1973, art. 82: Compete ao Ministério Público intervir: I - nas
causas em que há interesses de incapazes; II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio
poder,  tutela,  curatela,  interdição,  casamento,  declaração  de  ausência  e  disposições  de  última
vontade;
63 Ibid., art. 148: A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: III - conhecer de pedidos de
adoção e seus incidentes.
64 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.522.
65 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art 46: 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.
66 Neste sentido, temos o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90:  Art. 33. A
guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente,
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se
a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de
tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.



37

analisado individualmente, devendo o juiz fixar o prazo de forma casuística, atento

ao conteúdo dos relatórios e pareceres apresentados pela sua equipe67.

Do mesmo modo, havendo possibilidade, o juiz poderá dispensar o período

de  convivência  quando  o  adotado  já  estiver  sob  tutela  ou  guarda  por  tempo

suficiente para se avaliar se o vínculo afetivo já se encontra cristalizado68. 

A sentença que defere a adoção é constitutiva e produz efeitos a partir de

seu  trânsito  em  julgado.69 A  adoção  assegura  todos  os  direitos  decorrentes  da

filiação, seu deferimento leva à destituição do poder familiar dos pais biológicos70.

2.2. Do Cadastro de Adotantes

O artigo 50 do ECA estabelece que a autoridade judiciária deverá manter em

cada Comarca ou foro regional dois tipos de registros: um com o registro de crianças

e adolescentes em condições de serem adotados e um segundo com as pessoas

interessadas na adoção. 

Neste momento, discorreremos sobre o cadastro de pretendentes à adoção. 

A habilitação ao cadastro é, conforme já elucidada no tópico acima, uma

verificação das condições daqueles que desejam adotar. Assim, o Poder Público,

antes  de  inserir  uma criança  ou  um adolescente  no  seio  de  uma  nova  família,

assegura-se  que  os  postulantes  possuem  condições  financeiras,  psicológicas  e

sociais  para  dar  ao  menor  todas  as  condições  para  o  seu  completo

desenvolvimento. A importância desta verificação está no fato da adoção constituir

um novo vínculo familiar, irrevogável.

67 Neste sentido, temos o artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90: 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.  §  4o  O  estágio  de  convivência  será
acompanhado  pela  equipe  interprofissional  a  serviço  da  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do
direito  à  convivência  familiar,  que  apresentarão  relatório  minucioso  acerca  da  conveniência  do
deferimento da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
68 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art 46: [...] § 1o  O estágio de convivência
poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante
tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. (Redação
dada pela Lei nº 12.010, de 2009); § 2o  A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa
da realização do estágio de convivência.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009);
69Ibid., art. 47: O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.§ 7o  A adoção produz seus efeitos a partir do
trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 42 desta Lei,
caso em que terá força retroativa à data do óbito. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
70 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.524.
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Para o Galdino Augusto Coelho Bordallo “a existência desses cadastros é

bastante útil, pois facilita a apuração dos requisitos legais e facilita a compatibilidade

entre adotante e adotando pela equipe interprofissional”71.  O cadastro busca dar

celeridade  ao  processo  e  facilita  a  consulta  dos  candidatos  antes  mesmo  das

entrevistas  pessoais,  prevenindo,  desta  forma,  além de frustação desnecessária,

demoras injustificadas no processo de adoção.

Neste sentido, em 2008, uma nova modificação surge com a resolução nº 54

do Conselho Nacional de Justiça, que cria o Cadastro Nacional de Adoção (CNA). O

objetivo é de centralizar os dados existentes nas Varas da Infância e Juventude de

todo o território nacional, permitindo o armazenamento de informações detalhadas

dos menores aptos  à  adoção e  dos interessados aptos  a adotar.  Conseguimos,

através  deste  sistema,  visualizar  o  contexto  nacional  do  instituto  da  adoção  no

Brasil.

De acordo com o CNJ, o Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta

criada para auxiliar juízes das varas da infância e da juventude na condução dos

procedimentos de adoção e, tem por objetivo agilizar os processos de adoção por

meio do mapeamento de informações unificadas72. Nesse sentido, segundo o CNJ:

O CNA é  um banco  de  dados  unificado  nacionalmente  que  contém as
informações necessárias à realização de adoções no Brasil. O cadastro tem
por objetivo facilitar  e dar maior  agilidade aos processos de adoção por
meio do mapeamento de informações unificadas, visto que uniformiza todos
os bancos de dados existentes; racionaliza os procedimentos de habilitação;
amplia  as  possibilidades  de  consulta  aos  pretendentes  brasileiros
cadastrados;  possibilita  o  controle  adequado  pelas  respectivas
corregedorias-gerais de Justiça; e orienta o planejamento e a formulação de
políticas públicas voltadas para a população de crianças e adolescentes que
aguardam pela possibilidade de convivência familiar. 73

Sobre o Cadastro Nacional  da Adoção,  disserta  Galdino Augusto Coelho

Bordallo:

 É  de  grande  vantagem  a  criação  de  um  cadastro  nacional  de
crianças/adolescentes e pessoas interessadas em adotar [...], pois só assim
conseguiremos  ter  um  real  mapeamento  das  crianças/adolescentes
passíveis de serem adotadas. Isto fará com que possam ser tomadas as
corretas medidas para sanar os problemas que acabaram por fazer com que
estas  pessoas  em  formação  tivessem  que  sair  do  seio  de  sua  família

71 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010. p. 224.
72 Disponível  em http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-
adocao-cna. Acessado em 10/11/2013.
73 Disponível  em
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_adocao_brasil.pdf. Acessado em
27/11/2013
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natural.  Fará,  também  e  principalmente,  com  que  se  verifique  quem  e
quantas são estas crianças e adolescentes, fazendo com que se busque de
forma mais rápida uma família para eles. O cadastro único será também um
facilitador  para  pessoas  habilitadas,  pois  muitas  vezes  não  encontram
crianças/adolescentes para serem adotados no local onde se habilitaram e,
com a unificação de todas as informações, poderão encontrar o filho que
tanto desejam, em outra unidade de federação.74

Com as informações obtidas no Cadastro Nacional de Adoção, o CNJ, por

meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPI), realiza estudos a partir das

informações atualizadas de todas as comarcas do País e consolidadas no referido

cadastro. Desta forma, consegue-se traçar o perfil dos pretendentes à adoção e das

crianças e adolescentes aptas à adoção.

Segundo  informações  do  CNJ75,  existem  no  Brasil  5.28176 crianças  ou

adolescentes  aptas  à  adoção  registradas  no  Cadastro  Nacional  de  Adoção.  Em

contrapartida,  o número de pessoas aptas à adoção e devidamente cadastradas

(habilitadas) no sistema totaliza o número de 28.15177 pessoas. Ao comparamos

esses dois universos, conclui-se que existem aproximadamente cinco pretendentes

para cada criança cadastrada no CNA, ou seja, existe mais gente querendo adotar

do que crianças a serem adotadas. A conta não fecha, apontando alguma falha no

sistema atual. 

Critério Crianças para adoção Pretendentes à adoção
Idade 8,8%  das  crianças

possuem  entre  0  a  5

anos.  Apenas  3%

possuem até 3 anos.

92,7%  desejam  uma

criança entre 0 a 5 anos.

55,7%  aceitariam

crianças de até 3 anos.

Sexo 56%  são  do  sexo 58%  são  indiferentes

74 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010. p. 227.
75Dados  obtidos  junto  ao  CNJ:
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_adocao_brasil.pdf. Acessado em
27/11/2013.
76 Dados obtidos junto ao CNJ, com base no Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, relativos ao
mês de junho de 2012.
77 Dados obtidos junto ao CNJ, com base no Cadastro Nacional de Adoção, relativos ao mês de
agosto de 2012.
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masculino,  enquanto

44%  são  do  sexo

feminino.

quanto  ao  sexo  da

criança  /adolescente.

33%  preferem  o  sexo

feminino  e  9%  querem

um  filho  do  sexo

masculino
Cor ou Raça78 33,1%  das  crianças/

adolescentes  são

brancos;  46,6%  são

pardas; apenas 19% são

negras;  menos  de  1%

são  indígenas  e

amarelos.

92,0%  aceitavam

adoção de menor de cor

branca; 64% de pardos;

36,8% de negros; e 30%

de  indígenas  e

amarelos.

HIV e Deficiências 3%  possuem  HIV;  4%

possuem  alguma

deficiência  física  e  8%

mental.

15%  aceitam  crianças

com  HIV;  8%  não

fizeram  restrições

quanto  à  condição  de

deficiência da criança.

Ainda,  segundo o CNJ, o perfil  do pretendente, demonstra que a grande

maioria é composta por indivíduos casados (79,1%), residentes nas regiões Sul e

Sudeste (85%), que não possuem filho biológico (75,5%), têm entre 40 e 49 anos

(40,8%) e com faixa de renda compreendida entre 3 a 10 salários mínimos (45,7%).

A partir dessa análise, verifica-se que o maior entrave é a restrição quanto à

idade do menor. Neste sentido, o referido estudo constatou:

Em síntese, a partir da análise dos dados disponíveis no Cadastro Nacional
de Adoção (CNA),  foi possível identificar que a idade da criança e/ou do
adolescente apto à adoção é o principal motivo de desencontro entre as
preferências  do  pretendente  e  as  características  das  crianças  e  dos
adolescentes que aguardam por uma adoção no Brasil. Nove em cada dez
pretendentes desejam adotar uma criança de 0 a 5 anos, enquanto essa
faixa etária corresponde apenas 9 em cada 100 crianças aptas à adoção.
Reduzindo esse universo para as crianças com idade compreendidas entre
0 e 3 anos, o percentual de indivíduos que pretendem adotar uma criança

78 Segundo o CNJ, os pretendentes podem optar pela adoção de crianças e adolescentes brancas,
negras, pardas, amarelas ou indígenas, podendo, ainda, se colocar como indiferente à raça ou cor do
menor. Desta forma, há a opção de seleção de mais um campo (como por exemplo, um pretendente
que aceita crianças brancas e amarelas ou negras e pardas ou de todas as raças), fazendo com que
a soma dos percentuais das cores ou raças das crianças pretendidas fique superior à 100%. 
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com essa idade fica em torno de 56%, ao passo que o CNA possui somente
3% de crianças correspondentes à mencionada faixa etária.79 

A discrepância entre número de crianças/adolescentes e interessados em

adotar é reflexo, então, do perfil da criança procurada pelos interessados em adotar.

Quanto mais o pretendente filtra o perfil  da criança, maior será o seu tempo de

espera  na  fila.  A  demora  enfrentada  é  uma  das  principais  críticas  ao  cadastro.

Todavia, o tempo de espera por uma criança é proporcional ao perfil do adotando

que foi selecionado. Assim, quanto mais requisitos e restrições tiverem, maior será o

tempo de espera na fila. E, pela conclusão do estudo do CNJ, o tempo é um fator

crucial para que uma criança encontre uma família, pois quanto mais o processo

demorar, com mais idade a criança ficará e, conforme demonstrado, um percentual

menor de pretensos adotantes desejarão aquela criança.  

Desta forma, o cadastramento, se considerado obrigatório e ainda admitido

sob critério cronológico para a escolha do adotante, apesar de importante e útil,

acabou  por  tornar  inflexível  o  processo  de  adoção,  na  medida  em  que,

possivelmente,  aquelas  crianças  fora  do  padrão  de  escolha  da  maioria  dos

pretensos à adoção poderão não conseguir  uma família substituta.  A rapidez do

processo ganha extrema importância. O tempo e a possibilidade de adoção correm

em razões desproporcionais. 

Diante  dos  fatos  apresentados  e  resgatando  a  ideia  do  Princípio  da

Dignidade da Pessoa Humana, norte para as relações jurídicas e sociais, razoável é

pensar  que  não  estaremos  cumprindo  a  determinação  constitucional  se  não

buscarmos  maneiras  de  incrementar  a  colocação  de  menores  em  famílias

substitutas,  já que o sistema apresentado foi  deflagrado como ineficaz.  Sendo o

abrigo uma medida excepcional80, devendo ser mantida apenas pelo lapso de tempo

estritamente necessário81, constatar e permitir que esses menores cheguem à idade

79 Estudo  publicado  em  http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-
nacional-de-adocao-cna. Acessado em 10/11/2013, página 39.
80 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art 101, § 1o  O acolhimento institucional
e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição
para reintegração familiar ou, não sendo esta possível,  para colocação em família substituta, não
implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
81 Ibid., art. 19: Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família
e,  excepcionalmente,  em família  substituta,  assegurada  a convivência  familiar  e  comunitária,  em
ambiente  livre  da  presença  de  pessoas  dependentes  de  substâncias  entorpecentes. §  1o  Toda
criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá
sua  situação  reavaliada,  no  máximo,  a  cada  6  (seis)  meses,  devendo  a  autoridade  judiciária
competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir
de  forma  fundamentada  pela  possibilidade  de  reintegração  familiar  ou  colocação  em  família
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 12.010,

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna.%20Acessado%20em%2010/11/2013
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna.%20Acessado%20em%2010/11/2013
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adulta em um abrigo é um total desrespeito aos princípios constitucionais trazidos

pela Carta Magna de 1988.

Portanto, demonstrada a falha do sistema jurídico atual, que não consegue

atingir  os objetivos pelo qual  foi  criado, importante se faz pensar e refletir  sobre

soluções para o problema social apresentado.

2.2.1. Da Obrigatoriedade do Cadastramento Prévio

A  reforma  legislativa  que  Lei  12.010/09  implementou,  ao  introduzir  a

ferramenta do cadastramento prévio, de caráter obrigatório, com o intuito de limitar

as  adoções  por  aqueles  que  não  estão  cadastrados82.  Assim,  a  adoção  legal,

regular,  é  aquela  que  foi  feita  respeitando  essa  obrigatoriedade,  ou  seja,

intermediada pelo Poder Público e feita por pessoa cadastrada.

Nesta medida, o legislador limitou e restringiu as possibilidades de adoção

por pessoas que não estejam cadastradas, abrindo poucas exceções para que esse

cadastramento prévio não seja observado. A lei especificou, de forma taxativa, os

casos em que pessoas não previamente cadastradas podem ter o pedido de adoção

deferido. Essas hipóteses estão elencadas no §13º do artigo 50 do ECA:

 Art. 50. 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.
§  13.   Somente  poderá  ser  deferida  adoção  em  favor  de  candidato
domiciliado  no  Brasil  não  cadastrado  previamente  nos  termos  desta  Lei
quando:    
I) se tratar de pedido de pedido de adoção unilateral; 
II) for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha
vínculos de afinidade e afetividade;
III) oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança
maior  de  3(três)  anos  ou  adolescente,  desde  que  o lapso  de  tempo de
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não
seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas
nos arts.237 ou 238 desta lei. 

de 2009)  § 2o  A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional
não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009).
82 Defende-se que a lista de adotantes buscou apenas limitar as adoções realizadas por aqueles que
não estavam previamente cadastrados, impondo um processo da habilitação extremamente rígido. A
legislação não prevê nenhuma norma que facilite a adoção, apenas que a restringe. Além disso, fato
de haver a fila não impede privilégios, tanto que estes estão taxativamente previstos em lei.
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A hipótese de adoção unilateral está prevista no artigo 41, §1º83 do Estatuto

da Criança e do Adolescente, e consiste em um dos cônjuges ou dos companheiros

adotar o filho do outro,  de modo que se mantêm os vínculos de filiação entre o

adotado e o cônjuge/companheiro do adotante.

Por  parente  próximo  podemos  entender  aquele  que  pertença  à  família

extensa84, conceito trazido pelo parágrafo único do art. 25 da lei 8.069/9085, que deve

ser compreendido como além da unidade do casal e filhos, abrangendo parentes

com os quais a criança possui vínculo de afetividade e mantém convívio. Aqui, faz-

se  necessário  um  comentário  importante,  pois,  segundo  o  artigo  42,  §1º,  que

materializa o princípio da especialidade, traz a vedação da adoção por ascendentes

ou irmão,  uma vez que se colocaria a criança em uma situação desagradável  e

confusa,  uma  vez  que  haveria  a  alteração  de  todos  os  graus  de  parentesco,

tumultuando as relações familiares. Nesse sentido, Maria Berenice Dias dispõe:

Apesar  de  ser  priorizada  e  incentivada  a  permanência  de  crianças  e
adolescentes no âmbito da família extensa (ECA 19 §3º e 39 §1º), ou seja,
com  parentes  próximos  com  os  quais  convive  e  mantêm  vínculos  de
afinidade e afetividade (ECA 25 parágrafo único), é vedada a adoção por
ascendentes  ou  entres  irmãos  (ECA  42  §1º).  Com  relação  a  esses,  a
preferência  é  para  a  concessão da guarda  ou tutela  e  não  adoção.  [...]
Contudo,  não  há  qualquer  óbice  à  adoção  entre  parentes  colaterais  de
terceiro e quarto graus. Nada impede que alguém adote um sobrinho ou um
primo quer consanguíneo, quer ele tenha sido adotado.86

Na terceira  e última hipótese de dispensa do prévio  cadastramento para

adoção, apenas a tutela e a guarda legal cumprem os requisitos, a simples guarda

de fato não enseja essa hipótese. Importante ressaltar ainda que não pode o tutor ou

83 Por adoção unilateral, entende-se por aquela em que o cônjuge ou companheiro adote a prole do
outro, o que não interfere no vínculo de filiação com relação ao pai ou mãe biológica. Neste sentido o
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê: Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais
e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. § 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o
filho do outro,  mantêm-se os vínculos de filiação entre  o adotado e o  cônjuge ou concubino do
adotante e os respectivos parentes.
84 Segundo o parágrafo  único do  artigo  25 do ECA,  família  extensa ou ampliada  é aquela  que,
passando a comunidade de pais e filhos ou a unidade do casal, é formada por parentes próximos com
os quais a criança ou o adolescente convive e apresenta vínculo de afinidade ou afetividade. A família
extensa pode se transmutar em família substituta, por possuir preferência, salvo exceções (como no
caso de irmãos), no processo de colocação em família substituta, conforme art. 28, §§ 3º e 4º do
ECA.
85 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art. 25: Entende-se por família natural a
comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-
se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e
mantém vínculos de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).

86 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.501-502.
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curador  adotar  o  tutelado  ou  curatelado  enquanto  não  prestar  contas  de  sua

administração,  prevenindo-se  um  eventual  ato  inescrupuloso  de  adoção.  O

impedimento visa proteger a pessoa do tutelado ou curatelado da má administração

pelo tutor  ou curador,  que poderia  se interessar  pela adoção com o objetivo de

ocultar os prejuízos aos bens do menor. Desta forma, antes de iniciar o processo de

adoção,  é  necessário  que  o  tutor  ou  o  curador  superem  a  causa  impeditiva,

realizando a prestação de contas. Trata-se, portanto, de impedimento parcial, visto

que a partir do momento que a prestação das contas da administração for feita, não

haverá mais o impedimento.  Ainda com os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

Salutar  a  exigência  de  o  tutor  e  o  curador  prestarem  contas  de  sua
administração para adotar o pupilo ou curatelado (ECA 44). Como o tutor e
o curador têm a obrigação de prestar contas (obrigação que inexiste em se
tratando de pais),  não exigir  o adimplemento de tal  encargo poderia dar
margem à busca da adoção como subterfúgio para simplesmente serem
dispensados do encargo: bastaria adotar o tutelado ou curatelado.87

Apesar de a lei prever a obrigatoriedade de consulta e respeito ao cadastro,

há  muita  discussão  na  doutrina  acerca  do  assunto.  Para  alguns  autores,  em

algumas  situações,  e  considerando  o  princípio  do  melhor  interesse  da  criança,

poderá se dar a adoção a pessoas que não estejam previamente cadastradas. 

Galdino Augusto Coelho Bordallo coaduna com esse entendimento: 

Em  algumas  situações,[...]  a  preferência  para  adoção  de  determinada
pessoa não será conferida às pessoas cadastradas. Isto se dará quando a
pessoa  que  postular  a  adoção  já  mantiver  vínculo  afetivo  com  a
criança/adolescente (adoção  intuitu personae).  Neste momento, o vínculo
afetivo prevalecerá sobre a letra fria da lei.  88

O referido autor ainda frisa que a adoção é o maior exemplo da filiação sócio

afetiva e, como tal, o único elo é o afeto, devendo este sempre prevalecer sobre

outras coisas, tais como o cadastro. 

Na mesma linha, Maria Berenice Dias também se posiciona favorável a não

obrigatoriedade de observar o cadastro em detrimento ao direito da criança de ser

adotada  por  quem  já  lhe  dedique  carinho  diferenciado,  assegurando,  assim,  o

princípio do melhor interesse da criança. 

Sobre o cadastro, disserta: 

Os cadastros servem, tão só, para organizar os pretendentes à adoção, isto
é, para agilizar e facilitar a concessão da medida, e não para obstaculiza-la.
Estabelecido  vínculo  afetivo  com  a  criança,  é  perverso  negar  o  pedido

87Ibid., p.502.
88BORDALLO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso  de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010. p. 291.
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entregá-la  ao  primeiro  inscrito.  Tal  postura  desatende  aos  interesses
prioritários de quem goza da especial proteção constitucional.89

A aplicação fria da norma, sem observância da realidade fática e contexto no

qual está inserido o menor, alvo de proteção, poderá por em risco todo o sistema de

proteção  integral.  Por  isso,  o  princípio  do  melhor  interesse  do  menor  merece

atenção neste momento, pois é ele que orienta a interpretação de todas as normas

legais que envolvem as crianças e o adolescente. 

O entendimento desta corrente está no sentido de não idolatrar o cadastro.

Galdino Augusto Coelho Bordallo defende:

Estas  pessoas que reverenciam a  obrigatoriedade do  cadastro  como se
fosse um dogma religioso, não estão atuando em prol da proteção integral
de crianças e adolescentes. Estão apenas querendo aplicar a letra fria da
Lei, entendendo que o Poder Público tem mais condições de avaliar o que é
melhor para uma criança, sem pensar que ela é um ser humano, dotado de
sentimentos.90

Com  posicionamento  contrário,  em  defesa  da  obrigatoriedade  da

observância irrestrita do cadastramento prévio, temos aqueles que asseveram que

trata-se  de  norma  cogente,  imperativa  e  de  observância  obrigatória.  Caso

desrespeitada, desrespeitada também estaria a vontade do legislador que não quis

dar  margem para adoções realizadas  contra legem e fora da esfera de controle

jurisdicional.  O  controle  do  Estado  é,  portanto,  imprescindível  para  garantir  a

proteção  dos  interesses  das  crianças,  considerando-se  a  doutrina  da  proteção.

Coaduna com esse posicionamento o Promotor de Justiça Digiácomo, que aduz: 

O objetivo da Lei é claro e dispensa maiores comentários. A necessidade de
respeito  à  ordem  de  inscrição  no  cadastro  de  pretendentes  à  adoção
existente na comarca, diante da falta de comprovação da ocorrência de uma
situação  concreta  que  justifique  plenamente  solução  diversa,  à  luz  das
normas e princípios que norteiam o Direito da Criança e do Adolescente se
constitui,  portanto,  num  requisito  legal  que  se  mostra  fundamental  ao
resguardo da moralidade de todo o processo de adoção, bem como, em
igual proporção, da indispensável  credibilidade que a Justiça da Infância e
Juventude e que a sistemática instituída para adoção legal deve inspirar
junto aos jurisdicionados91.  

 

Ressalta-se que mesmo os que posicionam maleáveis à obrigatoriedade de

observar o cadastro, defendem que ele deve ser respeitado, não se podendo ignorar

89DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual.  e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010. p. 499-500.
90BORDALLO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso  de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2011.  2011, p.292
91 http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1081.  Acessado  em
03/12/2013
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a lei.  Contudo,  o  juiz  deve ser  livre  para formar o seu convencimento  e,  assim,

aplicar a medida mais benéfica para o menor. A aplicação cega da norma objetiva,

sem considerar  os aspectos fáticos que envolvem os casos concretos,  pode ser

maléfica  para  a  criança  ou  adolescente  envolvido  e,  assim,  desrespeitar  os

princípios  norteadores  de  todo  o  sistema  de  proteção  integral.  Segundo  Maria

Berenice Dias:

A forma de implementação de todo esse leque de direitos e garantia, que
devem ser assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado, está no
Estatuto da Criança e do Adolescente (L 8.069/1990), microssistema que
traz normas de conteúdo material e processual, de natureza civil e penal, e
abriga toda a legislação que reconhece os menores como sujeitos de direito.
O  Estatuto  rege-se  pelos  princípios  do  melhor  interesse,  paternidade
responsável e proteção integral, visando conduzir o menor à maioridade de
forma responsável, constituindo-se como sujeito da própria vida, para que
possa gozar de forma plena dos seus direitos fundamentais.92

Como bem asseverou Galdino Augusto Coelho Bordallo:

É necessário que tenhamos Juízes e Promotores de Justiça da Infância e da
Juventude que façam jus ao título que carregam e atuem em prol destas
pessoas em formação e não como meros aplicadores da Lei, pois, se assim
fosse,  o  exercício  deste  tão  importante  munus,  não  precisaríamos  de
pessoas, utilizaríamos máquinas com uma programação preestabelecida. 93

Desta forma, cumpre a observância do artigo 43 do Estatuto da Criança e do

Adolescente, que concretiza o princípio do melhor interesse do menor e a doutrina

da proteção integral, obrigando ao aplicador da norma a análise dos reais benefícios

para o adotado:

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos.

Como bem assevera Bordalo:

No centro de todo o processo de adoção está a criança/adolescente. Todos
os atos devem ser  praticados no sentido se verificar  se a colocação na
família  substituta  será  vantajosa  para  ela.  Estas  vantagens  devem  ser
aferidas no âmbito do afeto, eu debe ser tratado como um valor jurídico. O
adotando vem de uma situação de rejeição por parte de seus genitores, não
devendo ser submetidos a novos momentos traumáticos. Logo, deve ser
buscado pelas equipes interprofissinais se os adotantes detêm as condições
necessárias a dar ao adotando um lar estável onde possa ser acolhido e
amado94.

92 DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revistas dos Tribunais, 2010, p.70-71.
93 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2011. p. 292.
94 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho.  Adoção.  In:  MACIEL,  Kátia  R.F.L.A.  (Coord.).  Curso de
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2011. p. 240.
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Em uma decisão judicial, o que se busca é a correta verificação por parte

dos juízes, assistentes do Juízo e Ministério Público se no caso concreto, analisado

de maneira subjetiva, há a concretização do princípio do melhor interesse para o

menor. 

Concluímos, então, que o cadastro previsto no art. 50 do Estatuto da Criança

e  do  Adolescente  é  de  inegável  importância  e  representa  um  avanço  no

ordenamento pátrio vigente. A sua observância deve ser priorizada, contudo, não

pode ser absoluta. A obediência cega ao disposto no artigo 50 do ECA negligencia

um princípio maior, geral e mais importante para a proteção do menor adotado, que

é o do melhor interesse da criança95. 

PregaSegundo Belmiro  Pedro  Welter96 que  a  norma,  ao  invés  de  ser

interpretada sozinha, deve ser analisada em sua unidade e universalidade jurídica,

utilizando-se tanto dos princípios constitucionais até leis infraconstitucionais, como é

o ECA, em um mesmo caso concreto.  Desta prática não sairão novas leis,  mas

apenas a inserção da que já existe ao caso. 

Assim, não deve ser a inscrição na lista de adotantes uma condição  sine

qua non, um requisito insuperável, absoluto, para a efetivação da adoção. Deve-se,

sobretudo,  atentar  ao  direito  da  criança de ser  adotada por  quem já  lhe  dedica

cuidado e atenção, em vez de priorizar os adultos pelo simples fato de estarem

incluídos numa listagem. 

Apresentaremos  como  alternativa  a  possibilidade  de  regulamentação  da

adoção  intuitu  personae,  que  será  tratada  em  capítulo  próprio.  Apesar  da  boa

intenção do legislador ao tentar exterminar as obscuridades que maculam a adoção,

percebemos que a afetividade e o melhor interesse do menor foram deixados em

segundo plano. A interpretação cega dos dispositivos que abarcam o tema pode

95 O STJ já afirmou que o cadastro de adotantes não é absoluto e que pode ser excepcionado em
homenagem ao melhor interesse do menor: “(...) A observância do cadastro de adotantes, ou seja, a
preferência  das  pessoas  cronologicamente  cadastradas  para  adotar  determinada  criança,  não  é
absoluta. A regra comporta exceções determinadas pelo princípio do melhor interesse da criança,
base de todo o sistema de proteção. Tal hipótese configura-se, por exemplo, quando já formado forte
vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que no decorrer do processo judicial.
Precedente. (...) A inobservância da preferência estabelecida no cadastro de adoção competente,
portanto, não constitui obstáculo ao deferimento da adoção quando isso refletir no melhor interesse
da criança. (...)”
(REsp  1347228/SC,  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  Terceira  Turma,  julgado  em  06/11/2012,  DJe
20/11/2012).
96 WELTER,  Belmiro  Pedro,  Inconstitucionalidade  do  processo  de  adoção  judicial.  In:  Direitos
Fundamentais  do  Direito  de  Família,  Coord.  Belmiro  Welter  e  Rolf  Madaleno.  Ed.  Livraria  do
advogado, porto Alegre, 2004.
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levar o aplicador da lei a excluir a possibilidade da homologação da adoção intuitu

personae,  por  exemplo,  modalidade  corriqueira  de  adoção  no  Brasil.  Deve  o

legislador  entender  que  o  Direito  caminha  de  acordo  com  o  amadurecer  da

sociedade que o cria.  O fato de um indivíduo não estar inserido previamente no

cadastro intencional de adoção não o impede de ter laços de afeto com determinada

pessoa, considerando-o e amando-o como filho.

3. Da Adoção Intuitu Personae

3.1. Conceito e Características

Conceitua-se  adoção  intuitu  personae como  aquela  na  qual  os  pais

biológicos participam do processo de adoção, escolhendo a família que adotará o

seu filho. Chama-se também de adoção direcionada, visto que a mãe tem o desejo

de entregar o filho a determinada pessoa97.  Deste modo, o processo ocorre sem

intervenção  de  pessoas  que  compõe  o  sistema  de  justiça  da  criança  e  do

adolescente. Todos os trâmites de escolha e entrega da criança à família que a

97 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 7. Ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010,
p. 486. 
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adotará se dá sem nenhuma intervenção do Poder Público. Em regra, o contato

entre  a  mãe  biológica  e  a  família  que  deseja  adotar  se  dá  antes  mesmo  do

nascimento da criança, sendo mantido contato durante a gestação. 

Conforme preceituado pelo professor Galdino:

Nesta  modalidade  de  adoção  há  a  intervenção  dos  pais  biológicos  na
escolha da família substituta, ocorrendo esta escolha em momento anterior
à chegada do pedido de adoção ao conhecimento do Poder Judiciário98. 

Assim, somente após a escolha realizada pelos pais biológicos e a entrega

definitiva do menor à família adotiva o Poder Judiciário se envolveria.

Tal  modalidade  de  adoção,  ainda  não  regulamentada  no  ordenamento

jurídico vigente, se apresenta como uma forma de “impedir a incidência de guardas

irregulares e,  sobretudo,  evitar  o  temor de comparecer  à  justiça,  que não adota

procedimentos uniformes no que se refere ao tratamento daqueles que têm o desejo

de adotar ou de entregar seu filho à família substituta” 99. 

O professor Galdino Augusto Coelho Bordallo também defende que a “sua

negação  fará  com  que  as  pessoas  tenham  medo  de  comparecer  às  Varas  da

Infância para regularizar sua situação com a criança, o que acarretará duas coisas:

que  permaneçam com a  criança  de  modo totalmente  irregular  ou  que  ocorra  a

adoção ‘à brasileira100’101” 

Contudo, apesar de benéfica ao adotado, tendo em vista que nestes casos

não haveria necessidade de encaminhamento do menor aos abrigos, permanecendo

este, desde a entrega pela família biológica, em convívio familiar, há doutrinadores

que são contra a regulamentação da adoção na modalidade intuitu personae.

Como já visto, alguns doutrinadores, como Artur Marques da Silva Filho e os

Promotores  Murillo  José Digiácomo  e  Júlio  Alfredo  Almeida102, afirmam  que  o

cadastro confere maior segurança à relação entre adotantes/adotados e preconizam

que a sua observância é obrigatória, excetuando apenas os casos taxativamente

previstos na Lei. 
98 BORDALLO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, p. 313.
99DE  CARVALHO,  Márcia  Lopes:  Natália  Soares  Franco.  O  Cuidado  na  adoção:  algumas
experiências.  In:  O cuidado com o valor  jurídico.  Coord.  Tânia  da  Silva Pereira  e  Guilherme de
Oliveira, ed. Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 200.
100 Vale destacar que por adoção à brasileira entende-se como aquela no qual uma pessoa registra o
filho alheio como se fosse próprio.
101 BORDALLO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, p. 255.
102 Júlio Alfredo de Almeida e Arthur Marques da Silva Filho, defendem a obrigatoriedade do cadastro
de adotantes, conforme notas de 103 e 104. 
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Nesse  diapasão,  Júlio  Alfredo  de  Almeida  ensina  sobre  a  relevância

fundamental  do  registro  de  crianças  e  adolescentes  em  condições  de  serem

adotados e de pessoas interessadas na adoção: “È o cadastro, então, instrumento

de suma importância, ao sistema de adoção, que não pode mais ser desprezado em

nome do interesse de adultos”103.  

Ainda neste norte, ensina Arthur Marques da Silva Filho:

A inserção de uma criança o adolescente no seio de uma outra família exige
uma série de cuidados especiais e muita prudência. Os adotantes devem
estar preparados, prevenidos, mobilizados e conscientes do importante ato
que irão praticar. Devem ser considerados todos os fatores socioafetivos da
adoção,  tais  como  preconceito,  medo,  dúvidas,  expectativas,  formas  de
revelação, adaptação e outros temas que bem desenvolvem os assistentes
sociais  e  psicólogos treinados para esse fim.  As pessoas envolvidas  na
adoção merecem tratamento diferenciado pela equipe interprofissional, na
linha  preventiva,  educativa  e  promocional,  para  o  efeito  de  debelar
inseguranças, eliminando receios e criando um ambiente propício à adoção.
104 

Contudo, conforme já elucidado, o cadastro prévio de adotantes deve ser

utilizado  como  instrumento  organizador  e  facilitador,  emprestando-lhe  um  papel

secundário no processo de adoção. Neste sentido, Maria Berenice Dias diz:

Existe uma exacerbada tendência de sacralizar a lista de preferência e não
admitir, em hipótese nenhuma, a adoção por pessoas não inscritas. É tal a
intransigência e a cega obediência à ordem de preferência que se deixa de
tender a situações em que, mais do que necessário é recomendado deferir
a  adoção  sem  atentar  à  listagem.  Muitas  vezes  o  candidato  não  se
submeteu ao procedimento de inscrição, até porque jamais havia pensado
em adotar 105.

Tanto é descabida a interpretação que obriga a observância ao cadastro que

o  artigo  28,  §3º  do  ECA106 determina  que,  em  caso  de  restar  demonstrada  a

existência  de  vínculos  afetivos  entre  a  criança  e/ou adolescente  e  a  pessoa  do

adotante,  estes  deverão  prevalecer,  a  fim  de  minimizar  as  consequências

decorrentes  da  colocação  em  família  substituta.  Fica-se  evidenciada,  assim,  a

possibilidade  de  desrespeito  ao  cadastro  nos  casos  de  vínculo  afetivo  entre  o

adotado e o adotante.

103ALMEIDA, Julio Alfredo de. Adoção intuitu personae – uma proposta de agir.  2002. Disponível em
< http://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id393.htm. Acesso em 17/11/2013, p.11.
104 SILVA FILHO, Artur Marques da. Adoção. 2. ed. rev. e atual.  e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p.153-154. 
105 DIAS, Maria Berenice.  Manual de direito das famílias.  7. Ed. São Paulo: Revista dos tribunais,
2010, p. 486. 
106 “Art.  28.  A  colocação  em  família  substituta  far-se-á  mediante  guarda,  tutela  ou  adoção,
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.
§ 3o  Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou
de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. (Incluído pela Lei
nº 12.010, de 2009)”
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Ora, sabendo que “o contato entre a mãe biológica e as pessoas desejosas

em adotar se dá, em regra, durante a gestação, sendo o contato mantido durante

todo o período, onde existe a prestação de auxílios à gestante”107, com a imediata

entrega após o nascimento, não é forçoso afirmar que o vínculo se cria  mesmo

antes do nascimento. 

Sobre a questão da afetividade confrontada com a regra do cadastro prévio

da adoção, é imprescindível destacar o posicionamento de Galdino Augusto Coelho

Bordallo:

Apesar da obrigatoriedade de consulta e respeito ao cadastro, em algumas
situações,  considerando a aplicação do Princípio  do Melhor  Interesse,  a
preferência  para  adoção  de  determinada  criança  não  será  conferida  às
pessoas cadastradas. Isto se dará quando a pessoa que postular a adoção
já  mantiver  vínculo  afetivo  com  a  criança/adolescente  (adoção  intuitu
personae);  neste  momento  o  vínculo  afetivo  com a  criança  prevalecerá
sobre a letra fria da lei,  com intuito de se minorar  as consequências da
medida.(...). 108

Ainda segundo o autor:

Não se justifica que, em nome ao respeito a uma regra que tem a finalidade
única dar publicidade e legalidade às adoções, o sentimento, o sustentáculo
da adoção, seja colocado em segundo plano e a criança seja obrigada a
passar por outro drama em sua vida, sair da companhia de quem aprendeu
a amar109.

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu que o cadastro de

pretendentes à adoção não é absoluto, admitindo a modalidade da adoção  intuitu

personae, relativizando a ordem cronológica prevista no cadastro de adoção caso

fique constatado o vínculo afetivo entre o adotado e o adotante. 

Assim, observa-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL  -  AFERIÇÃO  DA  PREVALÊNCIA  ENTRE  O
CADASTRO  DE  ADOTANTES  E  A  ADOÇÃO  INTUITU  PERSONAE  -
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO MELHOR INTERESSE  DO MENOR -
VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR
COM  O  CASAL  DE  ADOTANTES  NÃO  CADASTRADOS  -
PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS OITO MESES
DE VIDA - TRÁFICO DE CRIANÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - FATOS QUE,
POR SI, NÃO DENOTAM A PRÁTICA DE ILÍCITO - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I -  A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das
pessoas  cronologicamente  cadastradas  para  adotar  determinada  criança
não é absoluta. Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio
do  melhor  interesse  do  menor,  basilar  e  norteador  de  todo  o  sistema
protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança

107 BORDALO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, 4. Ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p. 251.
108Ibid., p. 290.
109Ibid., p. 228.
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e  o  pretendente  à  adoção,  ainda  que  este  não  se  encontre  sequer
cadastrado no referido registro;
II - É incontroverso nos autos, de acordo com a moldura fática delineada
pelas Instâncias ordinárias, que esta criança esteve sob a guarda dos ora
recorrentes, de forma ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida,
por conta de uma decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator
que,  como  visto,  conferiu  efeito  suspensivo  ao  Agravo  de  Instrumento
n.1.0672.08.277590-5/001.  Em  se  tratando  de  ações  que  objetivam  a
adoção de menores, nas quais há a primazia do interesse destes, os efeitos
de uma decisão judicial possuem o potencial de consolidar uma situação
jurídica, muitas vezes, incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo
afetivo;
III  -  Em razão do convívio  diário  da menor com o casal,  ora recorrente,
durante seus primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial,
ressalte-se, verifica-se, nos termos do estudo psicossocial, o estreitamento
da relação de maternidade (até  mesmo com o essencial  aleitamento da
criança) e de paternidade e o consequente vínculo de afetividade;
IV - Mostra-se insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem
no sentido de que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e,
considerando a formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal
adotante, pois não levou em consideração o único e imprescindível critério a
ser observado, qual seja, a existência de vínculo de afetividade da infante
com o casal adotante, que, como visto, insinua-se presente;
V - O argumento de que a vida pregressa da mãe biológica, dependente
química e com vida desregrada, tendo já concedido, anteriormente, outro
filho à adoção, não pode conduzir, por si só, à conclusão de que houvera,
na  espécie,  venda,  tráfico  da  criança  adotanda.  Ademais,  o  verossímil
estabelecimento do vínculo  de  afetividade  da menor  com os  recorrentes
deve  sobrepor-se,  no  caso  dos  autos,  aos  fatos  que,  por  si  só,  não
consubstanciam o inaceitável tráfico de criança;
VI - Recurso Especial provido.
(REsp 1172067/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2010, DJe 14/04/2010).
(grifos nossos).

Sempre  na  busca  de  priorizar  a  proteção  do  infante,  a  jurisprudência

caminha para no entendimento de ser possível a adoção intuitu personae, na qual os

pais biológicos escolhem a família que adotará a criança, quando já houver laços

afetivos entre esta e os pretensos adotantes.

A necessidade de observância ao cadastro, a fim de evitar a concretização

das adoções não regulares, é relativizada devido à formação dos vínculos afetivos,

posto que a interpretação da legislação deve ser baseada no princípio do melhor

interesse, basilar para a sistemática da infância e juventude.

Resta claro a importância atribuída ao cadastro, que confere segurança à

relação entre adotante e adotado, devendo, sempre que possível, ser observado.

Contudo,  ao  se  levar  em  conta  o  princípio  do  melhor  interesse,  admite-se  a

possibilidade da adoção intuitu personae. Portanto, não se trata de abolir o cadastro

de adotantes, mas relativizar a sua obrigatoriedade.
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Importante  destacar  que  a  crítica  não  se  restringe  a  obrigatoriedade  do

cadastro, mas também ao critério cronológico. A ordem em decorrência do tempo de

espera é mais uma prova de que esta medida apenas privilegia os adotantes, uma

vez que absolutamente nada assegura que a primeira família do cadastro, aquela

que está na vez de receber uma criança, represente, de fato, o melhor ambiente

para o menor, que também possui características pessoais e peculiares. Isso porque

não se cruzam as informações, como os perfis do adotante e do adotando, para

saber se há compatibilidade, o que somente será verificado quando do estágio de

convivência, o qual, caso seja negativo, acarretará maiores prejuízos ao menor, o

mais frágil da relação. Desta forma, o requisito de prévia inscrição não pode ser o

único a determinar a família indicada para a boa criação do menor.  

É necessário que se observe a situação apresentada nos autos de modo

que, diante do caso concreto, se aplique a norma que melhor proteger os interesses

do menor. Poderá ocorrer, conforme caso apresentado à apreciação do Tribunal de

Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa se transcreve a seguir, do casal que

melhor atenda aos interesses do menor estar cadastrado mas não ser aquele que

receberá a criança simplesmente por não estar na sua vez. Neste caso, não poderia

ser  negado  o  direito  à  convivência  familiar  apenas  pelo  critério  cronológico  da

norma:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  ADOÇÃO INTUITO PERSONAE. ADMISSÃO, NO
CASO CONCRETO, ANTE A EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO
FÁTICA. Tendo a mãe da menor entregue a sua filha em adoção a
um casal,  não é  de  se  desconsiderar  tal  vontade  apenas  em
razão da existência de uma listagem de casais habilitados para
adoção, uma vez que a lista  serve para organizar  a ordem de
preferência  na  adoção de  crianças e  adolescentes,  e  segue a
ordem de antigüidade, não podendo, ao fim e ao cabo, ter maior
importância que o ato da adoção em si. Outrossim, os apelantes
são  pessoas  já  habilitadas  para  adoção  e  encontram-se  na  lista.
Ademais,  uma  vez  verificado  o  sólido  estabelecimento  de  laços
afetivos entre as partes envolvidas na relação familiar,  e tendo em
conta que o Estatuto da Criança e do Adolescente estrutura-se de
maneira a que sempre se priorize a melhor situação para o menor, a
procedência do recurso se impõe. Recurso provido. (SEGREDO DE
JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70015551138, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado
em 06/09/2006)

Não  se  nega,  portanto,  o  valor  e  a  imprescindibilidade  do  cadastro  de

adoção, que possui regramento no art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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De fato, todo esse arcabouço procedimental tem por finalidade precípua mitigar os

riscos à criança, impedindo os arranjos envolvendo a comercialização de infantes,

além de fazer justiça para aqueles que há muito aguardam e acalentam a esperança

de se tornarem pais pelo sistema da adoção. Não há questionamento acerca das

intenções do legislador quando tomou todas as precauções tuteladas pelas regras

pertinentes à adoção, especialmente ao cadastro prévio de crianças e adolescentes.

Há, todavia,  uma questão que supera o exposto, ou seja,  os reais interesses do

infante, assim entendida a exata noção da chamada "proteção integral" prevista no

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988. 

Uma segunda crítica à adoção intuitu personae refere-se à possibilidade de

os pais biológicos escolherem quem serão os pais afetivos de seus filhos. Galdino

Augusto Coelho Bordallo diz, ainda, que existem argumentações no sentido que ao

se permitir  tal  hipótese “estar-se-á compactuando com a ‘venda’ de uma criança,

pois os adotantes poder ter dado algum dinheiro ou favorecimento de qualquer outra

ordem para a mãe em troca de seu filho e tal  fato viola a dignidade da pessoa

humana”. 110. 

De fato, esse é um risco que não pode ser desprezado, contudo, não se

pode  presumir  a  má-fé  dos  envolvidos  em  todos  os  processos  de  adoção.

Independente  da  regulamentação  ou  não  da  adoção  na  modalidade  intuitu

personae,  o Juízo e seus assistentes técnicos deverão ter a máxima atenção para

que, ao fazerem suas avaliações, possam detectar os casos de fraude e impedir o

tráfico de crianças e adolescentes. 

Conforme elucida o professor Galdino Augusto Coelho Bordallo: 

Por certo que a troca de uma criança por dinheiro ou algum outro benefício
é fato que causa grande repulsa e também somos contrários a ela, mas é
certo que nem sempre isto irá ocorrer. Não se deve ter a idéia de má-fé
envolvendo todos os atos que são praticados envolvendo a entrega de uma
criança, sendo este um preconceito dos profissionais do direito. Existindo
alguma suspeita que tal situação possa ter ocorrido, deverá ser investigada
no transcorrer do processo de adoção, sendo tomadas as medidas legais
cabíveis, caso seja ele comprovado,111

Importante destacar que a adoção intuitu personae não estaria fora da regra

da obrigatoriedade do crivo do Poder Judiciário, sendo imprescindível a avaliação do

adotante pela equipe técnica. Desta forma, durante o processo de adoção haveria a

110 BORDALO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, 4. Ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p. 252.
111 Ibid., p.252.
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possibilidade de instrução probatória que viesse a comprovar quando há ou não

contraprestação pela entrega da criança. 

Ainda, seria nesta fase da instrução processual, com a análise da adoção

pelo Estado, através do processo de adoção, que se concretizaria a segurança de

que  a  criança  ou  adolescente  estará  ingressando  na  família  mais  adequada,

preservando seus interesses. Conforme ensinamento do Galdino Augusto Coelho

Bordallo:

Outra argumentação que é alçada diz respeito a não haver certeza se os
adotantes terão as condições necessárias para exercer a paternidade. Este
fato  será  avaliado  no  transcorrer  da  instrução  processual,  através  dos
pareceres da equipe interprofissional. Concluindo o parecer pela inabilidade
dos adotantes para exercer o papel de pai e mãe, deverá ser retirada a
criança da guarda destes e ser buscada outra pessoa para cumprir esse
papel. 

Desta forma, a família escolhida poderá ser rejeitada pelo juízo competente

caso fique constatado durante o processo judicial que a adoção não atenderá aos

interesses do adotando. 

Por  fim,  o  artigo 1.729 do Código Civil112 assegura aos pais  o direito  de

nomear o tutor do filho. Ora, sendo permitida a intervenção dos pais biológicos na

escolha daqueles que cuidarão dos seus filhos em caso de morte, não se justifica a

proibição para a mesma escolha em caso de adoção. Os pais biológicos, enquanto

detentores  do  poder  familiar  possuem o  direito  de  zelar  pelo  bem-estar  do  seu

rebento. Ainda nos ensinamentos do Galdino Augusto Coelho Bordallo:

Aqui começam a surgir os problemas que devem ser analisados.
O primeiro deles diz respeito aos pais biológicos escolherem quem serão os
pais afetivos de seu filho. Não vemos nenhum problema nesta possibilidade,
eis  que  são  detentores  do  poder  familiar  e  possuem  todo  o  direito  de
zelarem pelo bem-estar de seu rebento. Temos que deixar de encarar os
pais  que  optam  por  entregar  seu  filho  em  adoção  como  pessoas  que
cometem  alguma  espécie  de  crime.  A  ação  destes  pais  merece
compreensão pois, se verifica que não terão condições de cuidar da criança,
ou optarem pela entrega, estão agindo com todo amor e carinho por seu
filho,  buscando  aquilo  que  entendem melhor  para  ele.  Assim,  escolhem
pessoas para assumir  a  paternidade de seu filho deve-se respeitar  esta
escolha113.
 

Embasando a possibilidade dos pais escolherem quem irá adotar seu filho,

tem-se o julgado: 

112 “Art. 1.729 CC:. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto.
Parágrafo  único.  A  nomeação  deve  constar  de  testamento  ou  de  qualquer  outro  documento
autêntico.”
113 BORDALO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, 5. Ed. São Paulo: Lumen Juris, 2011, p.251-252.
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PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO PROPOSTO PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CRIANÇA  RECÉM-NASCIDA.  LIMINAR
DEFERIDA.  ENCAMINHAMENTO  AO  PROGRAMA  DE  FAMÍLIAS  DE
APOIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Expostos os motivos que levaram à concessão do pedido, não há se falar
em  ausência  de  fundamentação.
BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. CASAL GUARDIÃO DE FATO DA
CRIANÇA,  NÃO  HABILITADO  NO  CADASTRO  DE  PRETENDENTES  À
ADOÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO CONFIGURA
SITUAÇÃO  DE  RISCO,  NEM  IMPOSSIBILITA  A  REGULARIZAÇÃO  DA
ADOÇÃO  JÁ  REQUERIDA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  
Não  se  deve,  em  caso  que  envolva  interesse  de  criança,  raciocinar
unicamente com base nos regramentos legais, devendo ser consideradas
as peculiaridades de cada situação, vislumbrando-se a intenção daqueles
que  se  dispõem  a  recebê-la.
CONSENTIMENTO  E  INTENÇÃO  DA  GENITORA.  
Apesar  de  se  reconhecer  ser  defesa  a  adoção  contratual,  não  se  pode
negar à genitora, que reconhece a ausência de condições para criar seu
filho, a possibilidade de entregá-lo a casal, que entende, ter condições para
tanto.
RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de instrumento n. 2005.007964-6, de
São Bento do Sul, Rel. Jorge Schaefer Martins, julgado em 23.06.05, grifou-
se)

Verifica-se que apesar da violação em relação ao cadastro de pretendentes

à  adoção,  não  se  pode  negar  a  vontade  da  genitora,  que  reconhece  não  ter

condições financeiras para criar sua filha. A lei não pode afastar a possibilidade de a

mãe biológica escolher a família adotiva para o menor,  inclusive porque prevê a

possibilidade de fazê-lo em caso da sua morte.

Desta  forma,  a  adoção  na  modalidade  intuitu  personae é  perfeitamente

cabível  no  ordenamento.  Em primeiro  lugar,  porque  não  é  razoável  respeitar  a

opinião da genitora após a sua morte (quando o poder familiar poderá ser exercido

por um tutor por ela escolhido) e desrespeitar enquanto viva. Além disso, não há

nenhuma norma que  determine  que  a  adoção  apenas  poderá  ser  realizada  por

pessoas  previamente  cadastradas.  O  artigo  50  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente apenas prevê que será mantido o cadastro em cada comarca ou foro.

Antes de se observar os benefícios aos adotantes, através da ordem de preferência

estabelecida pelos cadastros, é preciso se ater à obediência ao direito à convivência

familiar e ao princípio do melhor interesse do menor. Assim, o cadastro deverá ter

finalidade de agilizar o processo e não dificultar a concretização destes direitos.

3.2. Do Principio do Melhor Interesse do Menor
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O  Brasil  incorporou  definitivamente  o  princípio  do  melhor  interesse  da

criança  e  do  adolescente,  delineado  na  Constituição  Federal  de  1988  e

materializado no art. 43 do ECA114. Com a promulgação da Constituição Federal de

1988 e a estreia da doutrina da proteção integral, o princípio ganhou amplitude, pois

passou a ser  aplicado a todo público  infanto-juvenil  e  não somente  àqueles em

situação irregular.  Se tornou,  então, norteador de todas as questões envolvendo

menores, devendo, por tal  razão, orientar os aplicadores do direito para optarem

sempre pelo caminho que melhor atender aos interesses do infante. 

Tal princípio serve, portanto, de orientação ao aplicador da lei que, no caso

concreto, deve garantir,  acima de todas as circunstâncias, o respeito aos direitos

fundamentais, os quais as crianças e adolescentes são titulares. 

Conforme já mencionado, os princípios do melhor interesse da criança e do

adolescente menor e da proteção integral, preconizados tanto pelo ECA como pela

Constituição Federal de 1988, condicionam a concretização da adoção do melhor

interesse do menor.  Assim, a verificação do benefício para o adotando ou as reais

vantagens que a adoção trará ao menor deve ser considerado quando da aplicação

da norma. 

 Andréa Rodrigues Amin conceitua o aludido princípio: 

Trata-se  de  princípio  orientador  tanto  para  o  legislador  como  para  o
aplicador,  determinando  a  primazia  das  necessidades  da  criança  e  do
adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou
mesmo  para  elaboração  de  futuras  regras.  Assim,  na  análise  do  caso
concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar o
princípio  do  melhor  interesse,  como  garantidor  do  respeito  aos  direitos
fundamentais titularizados por crianças e adolescentes115.

  
Assim,  quando  tratamos  de  adoção  de  menor,  o  princípio  do  melhor

interesse  do  menor  não  pode  ser  desprezado.  Nesse  sentido,  ensina  Galdino

Augusto Coelho Bordallo:

No centro de todo o processo de adoção está a criança/adolescente. Todos
os atos devem ser  praticados no sentido de verificar  se a colocação na
família  substituta  será  vantajosa  para  ela.  Essas  vantagens  devem  ser
aferidas no âmbito de afeto, que deve ser tratado como um valor jurídico. O
adotando vem de uma situação de rejeição por parte de seus genitores, não
devendo  ser  submetido  a  novos  momentos  traumáticos.  Logo,  deve  ser
buscado  pelas  equipes  interprofissionais  se  os  adotantes  detêm  as

114 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, art. 43: A adoção será deferida quando
apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.
115 AMIN, Andréa Rodrigues. Evolução Histórica do Direito da Criança e do Adolescente. In: MACIEL,
Kátia R.F.L.A. (Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos.
5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 34.
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condições necessárias a  dar  ao adotado um lar  estável  onde possa ser
acolhido e amado116.
 

Por  isso,  a  aplicação  do  princípio  do  melhor  interesse  é  eminentemente

subjetiva, pois não há como estipular critérios objetivos para a solução de todas as

hipóteses que poderão ser apresentadas à apreciação do Poder Judiciário. Desta

forma, apenas casuisticamente se poderá avaliar  qual  o melhor interesse para o

infante,  dependendo,  para  isso,  da  sensibilidade  e  experiência  do  aplicador  e

intérprete do Direito.

3.3.  A  Adoção  Intuitu  Personae  Como  Meio  de  Assegurar  os  Princípios

Constitucionais

Defendendo a adoção intuitu personae como uma saída para aqueles casos

em que a permanência do menor com a família que o acolheu desde pequeno, com

quem  possui  vínculos  afetivos,  o  STJ  já  se  posicionou  em  algumas  situações,

reconhecendo que,  no  caso  fático,  deverá  ser  observado o  melhor  interesse do

menor:

RECURSO  ESPECIAL  -   AFERIÇÃO  DA  PREVALÊNCIA  ENTRE  O
CADASTRO  DE  ADOTANTES  E  A  ADOÇÃO  INTUITU  PERSONAE -
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  MELHOR  INTERESSE  DO  MENOR  -
VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR
COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS - PERMANÊNCIA
DA  CRIANÇA  DURANTE  OS  PRIMEIROS  OITO  MESES  DE  VIDA  -
TRÁFICO DE CRIANÇA -  NÃO VERIFICAÇÃO -  FATOS QUE, POR SI,
NÃO  DENOTAM  A  PRÁTICA  DE  ILÍCITO  -  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO.
II -  É incontroverso nos autos, de acordo com a moldura fática delineada
pelas Instâncias ordinárias, que esta criança esteve sob a guarda dos ora
recorrentes, de forma ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida,
por conta de uma decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator
que,  como  visto,  conferiu efeito  suspensivo  ao  Agravo  de  Instrumento
n.1.0672.08.277590-5/001.  Em  se  tratando  de  ações  que  objetivam  a
adoção   de menores, nas quais há a primazia do interesse destes, os     efeitos  
de uma decisão judicial possuem o potencial de consolidar     uma situação  
jurídica, muitas vezes, incontornável, tal como o     estabelecimento de vínculo  
afetivo;   (  STJ, RESP 837324-RS, Rel Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira
Turma, julgado em 18/03/2013, DJe 14/04/2010). (grifos nossos)

Alguns Tribunais Estaduais, ao enfrentarem a matéria, já se posicionaram

sobre a questão, possuindo algumas decisões específicas concedendo a adoção a

pessoas que não possuem o cadastro,  conforme o  artigo  50 do ECA.  Assim,  e

possível encontrar jurisprudência permitindo a inobservância à lista de cadastrados

116 BORDALO,  Galdino  Augusto  Coelho.  Curso  de  Direito  da  Criança  e  Adolescente,  Aspectos
Teóricos e Práticos, 5. Ed. São Paulo: Lumen Juris, 2011, p.240.
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para a adoção, permitindo a adoção intuitu personae. O Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul já se posicionou neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DESTITUIÇÃO  DO  PODER  FAMILIAR  E  ADOÇÃO
INTUITU  PERSONAE.  CRIANÇA  COM  VÍNCULOS  AFETIVOS
ESTABELECIDOS  COM  SEUS  CUIDADORES,  PRETENDENTES  À
ADOÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não merece reparos a sentença que destituiu do poder familiar a mãe
que entregou sua filha recém nascida para adoção por pessoas conhecidas
suas, verificando-se no caso a intenção de promover uma adoção intuito
personae.
2. Embora a rigor deva ser observado o procedimento próprio para adoção,
com  habilitação  prévia  e  observância  à  lista  de  casais  interessados  e
habilitados, a subversão destas regras se impõe no caso dos autos para
resguardar  o  próprio  interesse  da  criança,  que  possui  sólido  vínculo  de
apego com os adotantes.
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  ROSECLEIA  E  DERAM
PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  ANDERSON  E  LUIS.  UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70050679125, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/11/2012).

Verifica-se, portanto, que o julgador ponderou os interesses do menor e a

observância na norma do artigo 50 do ECA. Assim, ao se confrontar essas duas

premissas, não há como não se observar o princípio do melhor interesse do melhor,

que  concretiza  a  doutrina  da  proteção  integral  esculpida  no  artigo  227  da

Constituição  Federal.  A  solução  mais  adequada  ao  caso  foi,  então,  conceder  a

adoção ao casal adotante117.

No Rio de Janeiro também já se encontra decisão favorável à adoção na

modalidade intuitu personae:

ADOCAO DIRIGIDA OU INTUITU PERSONAE. GUARDA PROVISORIA DE
MENOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. EXIGENCIA DE PROCESSO DE
HABILITACAO  PARA ADOCAO.  TECNICISMO  DA  LEI.  PRINCIPIO  DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANCA.
Agravo  de  instrumento.  Adoção.  Menor  que,  com dois  dias  de  vida,  foi
entregue  pela  mãe  biológica  aos  agravantes.  Adoção  dirigida  ou    intuitu  
personae     que permite à mãe biológica entregar a criança a terceiros, que  
passam a exercer a guarda de fato. Juízo a quo que indefere pedido de
guarda  provisória  determinando  a  busca  e  apreensão  da  criança  e  a

117 O  atual  entendimento  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  pela  não  observância
obrigatória do disposto do artigo 50 do ECA é recente. É possível encontrar, em decisões passadas,
posicionamentos diversos: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já proferiu decisão contrária
ao  entendimento  exposto  em  2004: AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GUARDA  PROVISÓRIA.
OBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS HABILITADOS PARA ADOÇÃO. Mesmo que "os agravante têm
todos os pressupostos exigidos para dar o ambiente familiar perfeito à criança abandonada", não
pode ser desrespeitada a "lista de habilitação existente no juizado".  Existe a casa de passagem
justamente para, com a maior celeridade possível, colocar a criança em um seio familiar adequado à
sua proteção integral. É bem de ver que o julgador já determinou "a colocação da criança em família
substituta,  obedecendo-se  à  lista  de  habilitados".  Verifica-se  que  no  caso  não  se  desenvolveu
nenhuma relação  de afetividade  entre  o  casal  agravante  e  a  criança.  NEGADO SEGUIMENTO.
(SEGREDO DE JUSTIÇA) - DECISÃO MONOCRÁTICA". (TJRS, 8ª Câm. Civ, nº 70008477275, Rel.
Dês. Rui Portanova, j. 05/04/2004).
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colocação em abrigo ao argumento de que o art. 50 do ECA privilegia o
processo de habilitação para adoção. Tecnicismo da lei que não deve ser
empecilho para manter-se a criança com o guardião provisório em lugar de
manter  a  mesma  em  abrigos  públicos  estes  que  despersonalizam  as
relações humanas e institucionalizam o emocional. Teoria do apego que
oriunda da psicologia não pode ser ignorada pelo Judiciário. Comprovação
nos  autos  de  que  os  agravantes  vêm  cuidando  da  criança  com  afeto,
respeito e extremada atenção material  e moral durante meses. Dever da
sociedade e do poder público de proteger e amparar o menor, assegurando-
lhe o direito à convivência familiar e à dignidade. Inteligência dos arts. 1º III
e 227 da CF/88. Recurso a que se dá provimento para conceder a guarda
provisória do menor aos agravantes, até a prolatação da sentença. (TJRJ
AC 2007.001.36803, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes, julgado em 08/08/2007
e  Ac  2007.002.20324,  Rel.  Des.  Paulo  Maurício  Pereira,  julgado  em
28/08/2007).

O julgado faz importantes considerações ao permitir o instituto válido, apesar

de não regulamentado, afirmando que a mãe biológica pode entregar a criança a

terceiros de forma direta.  Além disso,  afirma-se que o tecnismo da lei  não pode

servir como empecilho para manter a criança com seu guardião, colocando-a em

abrigos que não lhe dedicam a atenção, carinho e amor que merecem118. 

Também através  da  pesquisa  jurisprudencial  acerca  da  possibilidade  da

adoção  intuitu personae, verificou-se que no Egrégio Tribunal de Justiça de Santa

Catarina é possível encontrar decisão no sentido de que o cadastro de pretendentes

à adoção não é absoluto, admitindo-se, portando, a modalidade da adoção  intuitu

personae:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. GRAVIDEZ
INDESEJADA, COM INTENÇÃO DE COMETIMENTO DE ABORTO PELA
MÃE  BIOLÓGICA.  ENTREGA  DA  CRIANÇA,  LOGO  APÓS  O
NASCIMENTO,  A  COLEGA  DE  TRABALHO  E  SEU  COMPANHEIRO.
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  MÁ-FÉ  E/OU  COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRETENDENTES À
ADOÇÃO.  CRIANÇA  COM  MAIS  DE  QUATRO  ANOS  DE  IDADE  E
CONVIVÊNCIA COM OS ADOTANTES NO MESMO PERÍODO. VÍNCULOS
SÓCIO-AFETIVOS COMPROVADOS.  ESTUDO  SOCIAL  FAVORÁVEL À
ADOÇÃO. MITIGAÇÃO DA OBSERVÂNCIA RÍGIDA AO SUPRACITADO
CADASTRO.  PREPONDERÂNCIA  DO  MELHOR  INTERESSE  DA
CRIANÇA.  PRIORIDADE  ABSOLUTA.  SENTENÇA  QUE  DEFERIU  A
ADOÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  A  observância  do
cadastro  de  adotantes,  vale  dizer,  a  preferência  das  pessoas
cronologicamente  cadastradas  para  adotar  determinada  criança  não  é
absoluta.  Excepciona-se  tal  regramento,  em observância  ao princípio  do
melhor  interesse  do  menor,  basilar  e  norteador  de  todo  o  sistema

118 Entretanto,  observa-se que este não é o entendimento da Quarta Câmara de Direito Civil  do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR.  ENTREGA  DA  FILHA  A  CASAL  ESTRANHO.  ADOÇÃO  INTUITU  PERSONAE.
ABANDONO MATERIAL E EMOCIONAL EVIDENCIADOS. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A SITUAÇÃO
DE RISCO.  PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA INFANTE.  RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. O Estatuto da Criança e do Adolescente jamais conferiu aos pais qualquer direito de
escolha em relação às pessoas que irão adotar seus filhos, pois esta é uma prerrogativa exclusiva da
Justiça  da  Infância  e  da  Juventude.  (TJ-SC,  Apelação  Cível  349016  SC  2011.034901-6,  de
Urussanga, Rel. Des. Victor Ferreira, julgado em 29/08/2011). 
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protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança
e  o  pretendente  à  adoção,  ainda  que  este  não  se  encontre  sequer
cadastrado  no  referido  registro'  (Resp  1172067/MG,  Rel.  Min.  Massami
Uyeda, j. 18-3-2010). (AC n.º 2012.004751-7, rel. Des. Luiz Zanelato, DJ de
25-7-2012).

Ainda, observa-se que a principal função do instituto da adoção, como já

demonstrado,  é  a  colocação  em  família  substituta,  a  fim  de  garantir  o  direito

constitucional de convivência familiar, para que crianças e adolescentes consigam

desenvolver-se de maneira saudável. Nessa esteira, destaca-se a seguinte decisão:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  ADOÇÃO  -  RECÉM-NASCIDO  ENTREGUE  À
GUARDA DE TERCEIROS LOGO APÓS O NASCIMENTO - CASAL NÃO
INCLUÍDO NO CADASTRO DE ADOÇÃO DA COMARCA - FORMALISMO
LEGAL QUE NÃO PODE SOBREPUJAR AOS INTERESSES DO MENOR
-  LAÇOS  FAMILIARES  ESTABELECIDOS  COM  OS  PRETENSOS
ADOTANTES -  SUPREMACIA  DOS  INTERESSES  E  BEM-ESTAR  DO
INFANTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 
Mostra-se viável  a concessão do pedido de adoção, quando evidenciado
que a criança  encontra-se  plenamente  adaptada  à  nova  família,  que  se
mostrou capaz de assegurar a proteção, assistência e educação que lhe é
devida. 
Embora  a  inscrição  no  cadastro  de  interessados  à  adoção  seja  uma
exigência  legal,  a  sua  ausência  não  pode  ser  óbice  ao  deferimento  da
adoção,  uma  vez  que  o  formalismo  legal  não  pode  se  sobrepor  aos
interesses do infante, ainda mais quando este já tenha consolidado laços de
afeto com os adotantes e todas as demais situações lhe são plenamente
favoráveis.  (TJSC,  Apelação  Cível  n.  2007.017499-7,  de  Armazém,  Rel.
Des. Mazoni Ferreira, julgado em 26.09.07, grifou-se).

Fica evidente, diante da jurisprudência apresentada, que já se entende que

os pais podem participar do processo de adoção escolhendo a família que criará o

seu filho, sendo a observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das

pessoas cronologicamente cadastradas para adotar, não é absoluta, em que pese

sua importância e relevância como instrumento facilitador e organizador, devendo

ser excepcionada em determinadas situações. 

Assim,  não basta aplicar  a  letra  da  lei,  mas sim questionar  se,  no  caso

concreto, a decisão a ser proferida resultará na melhor em relação ao interesse do

menor.  Necessário  será  que  a  solução  encontrada  para  a  situação  levada  à

apreciação do órgão jurisdicional respeite o princípio do melhor interesse e, para

tanto, a lei deverá ser interpretada em favor da criança. Por esses motivos, mesmo

reconhecendo a importância do Cadastro de Pretendentes à Adoção, na forma do

artigo 50 do ECA, este não pode ser um  obstáculo a efetivação dos direitos maiores

do infante.
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O  reconhecimento  da  adoção  intuitu  personae,  que  apesar  de  não

regulamentada,  não  está  vedada  do  ordenamento  jurídico  brasileiro  vigente,  se

apresenta  como  uma  forma  de  concretização  dos  princípios  constitucionais,

principalmente  a  proteção  integral  do  menor,  além  de  combater  a  adoção  à

brasileira,  pois  a  fraude à lei  não seria  mais  necessária,  mas sim um estudo e

acompanhamento pela equipe técnica que comprovaria que os interesses do menor

estão resguardados. 

Esta  modalidade evitaria  que os  menores permanecessem em abrigos e

casas de acolhimento no aguardo de uma família que o aceite, o que poderá não

acontecer, caso em que ficarão nos abrigos até os dezoito anos e, após, terão que

ser independentes mas sem que lhe sejam oferecido suporte para tanto. Isso porque

restou comprovado que o atual sistema, o qual obriga o cadastramento de crianças

e de pretensos a adotar, é falho. Verificou-se que o perfil dos que pretendem adotar

indica a preferência por crianças de até três anos. O tempo é, portanto, fator crucial

para que o menor consiga ser adotado, o que vai a desencontro com o sistema que

se tem hoje, que é muito burocrático. 

Desta  forma,  a  adoção  intuitu  personae concederia  a  possibilidade  do

convívio familiar desde pequeno, que lhe dedicaria amor e afeto. Estariam, assim,

resguardados, os princípios consagrados na Constituição Federal de 1988.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se com o presente trabalho que o instituto da adoção passou por

uma longa evolução durante os últimos anos. Verificou-se que, apesar da adoção já

estar presente no ordenamento brasileiro antes do Código Civil  de 1916, foi com

este documento que foi  regulamentada a adoção de crianças e adolescentes no

Brasil.

Buscou-se traçar um panorama histórico que caminhou desde a concepção

de  que  o  instituto  voltava-se  ao  atendimento  dos  interesses  dos  adotantes,

passando pela doutrina da situação irregular,  regido pelo Código de Menores de

1979, até alcançar, em 1988, novo patamar a partir da Constituição Federal. 

Foi neste ano que avanços significativos ocorreram para o instituto, sob a

influência dos princípios que romperam com o modelo anterior vigente, inaugurando

a doutrina da proteção integral,  pautada no melhor  interesse e no da prioridade
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absoluta, assegurando à criança e ao adolescente, que passaram à condição de

sujeitos de direito, enquanto pessoas em desenvolvimento. 

 A fim de ser dada efetividade a esta “nova ordem”, com a regulamentação

dos dispositivos e princípios constitucionais, surge, em 1990, com o advento da Lei

8.069,  o  Estatuto  da  Criança e do Adolescente,  passando a adoção a  ser  uma

medida de proteção, exigindo a intervenção do Estado. 

Recentemente,  em  2009,  foi  promulgada  a  conhecida  Lei  Nacional  da

Adoção,  lei  12.010,  que  inseriu  grandes  e  importantes  modificações  no  ECA,

regulamentando o procedimento para habilitação.

Talvez  a  mudança  mais  polêmica  tenha  sido  a  necessidade  de  estrita

observância  ao  cadastro  para  deferir  a  adoção,  com  exceções  previstas

taxativamente na lei. 

Com este enfoque, o presente trabalho pretendeu analisar a modalidade de

adoção  intuitu  personae,  apresentando  os  argumentos  negativos  para  a  sua

regulamentação, refutando,  em seguida todas as oposições a sua concretização.

Defendeu-se,  ao  final,  a  possibilidade  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  da

regulamentação da adoção na modalidade  intuitu personae,  à luz do princípio do

melhor  interesse  da  criança  e  do  adolescente,  analisando  jurisprudências  de

diversos Tribunais de Justiça do país.

Restou evidente que a posição majoritária é no sentido da aceitação por

parte do Judiciário da modalidade de adoção ora defendida, posto que, além de ser

uma realidade fática, a sua impossibilidade fará com que os adotantes tenham medo

de  comparecer  à  Justiça  da  Infância  e  Juventude  para  regularizar  a  adoção

realizada por esta via, acarretando permanecer com a criança de maneira irregular,

ou, praticando a chamada adoção à brasileira, conduta tipificada como crime pela

legislação pátria.  

O  Poder  Judiciário  ao  identificar  uma  situação  desproporcional,  como  a

constatada pelo estudo apresentado e realizado pelo Conselho Nacional de Justiça,

ao analisar o Cadastro Nacional de Adoção, propor medidas que visem incrementar

políticas públicas para incentivar as adoções regulares. Isso não significa dizer que

todas  as  adoções  intuitu  personae devem  ser  deferidos.  Contudo,  diante  da

ineficácia  do  Cadastro,  a  aplicação  cega  à  lei,  sem  a  devida  observância  das

peculiaridades  do  caso  concreto  apresentado,  não  se  pode  ignorar  preceitos

maiores e princípios constitucionais que prezam pelos interesses do menor. Desta
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forma, não se pode coadunar com a retirada de crianças de suas famílias adotivas,

só porque não preencheram uma formalidade imposta pela lei.

Não se nega a importância do cadastro de pretendentes à adoção.  Sem

dúvidas,  tal  medida  deve  ser  concebida  como  um  instrumento  facilitador,

organizacional, que visa agilizar o processo de adoção e, por isso, não pode ser

considerado  obrigatório.  A  obrigatoriedade  do  cadastro  deve  ser  relativizada,

admitindo a adoção  intuitu personae,  sempre que restar comprovado os vínculos

entre adotante e adotado e, principalmente, quando o deferimento da adoção se

mostrar como a melhor solução do problema, por ser aquela que melhor atende aos

interesses do menor.

Deve-se  ter  em  mente  que  a  adoção  visa,  antes  de  tudo,  assegurar  a

dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à convivência familiar, assim,

conforme jurisprudência apresentada preterir  o direito do menor em viver em um

ambiente familiar adequado sob o argumento de que o cadastro é obrigatório não

parece válido diante da ordem constitucional vigente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Julio Alfredo de.  Adoção  intuitu personae – uma proposta de agir.
2002.  Disponível  em  <  http://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id393.htm.  Acesso
em 17/11/2013.

AMIN,  Andréa  Rodrigues.  Evolução  Histórica  do  Direito  da  Criança  e  do
Adolescente. In: MACIEL, Kátia R.F.L.A. (Coord.). Curso de Direito da Criança e do
Adolescente:  Aspectos  Teóricos  e  Práticos.  5.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Lúmen Júris,
2011.

BEVILÁQUA, Clovis. Direito de Família. Rio de Janeiro: Rio, 1976.

BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia R.F.L.A. (Coord.).
Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010.

CAVALLIERI, Alyrio. Direito do menor. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978.

DE CARVALHO,  Márcia  Lopes:  Natália  Soares Franco.  O Cuidado  na adoção:
algumas experiências. In: O cuidado com o valor jurídico. Coord. Tânia da Silva
Pereira e Guilherme de Oliveira, ed. Forense: Rio de Janeiro, 2008.



65

DIAS, MARIA Berenice. Manual de direito das Famílias. 6ª ed. rev. e atual. e ampl.
São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010.

DIGIACOMO, Murilo José.  O direito à convivência familiar e os cadastros de
pretendentes  à  adoção:  abrindo  a  “caixa  preta”.
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/texto__doutrinario_-
_autor_murillo_jose_digiacomo_-_promotor_de_justica_no_parana.pdf.  Acesso  em
03/12/201.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 24. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2009.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.  Direito das Famílias. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010.

FIGUEIRÊDO,  Luiz  Carlos  de  Barros.  Comentários  à  Nova  Lei  Nacional  da
Adoção: Lei 12.010 de 2009. Curitiba, Juruá Editora, 2010. 

GONÇALVES, Carlos Roberto.  Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 7. Ed
rev. amp. São Paulo: São Paulo, 2010.

GRANATO,  Eunice  ferreira  Rodrigues.  Adoção:  Doutrina  e  Prática  –  Com
abordagem no novo Código Civil. Curitiba: Juruá, 2003.

LIBERATI,  Wilson  Donizeti.  Comentários  ao  estatuto  da  criança  e  do
adolescente. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituiçõs de Direito Civil.  v.5. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.

SILVA FILHO, Arthur Marques da. Adoção. 2. Ed. Ver e atual. E ampl. São Paulo:
Revista ds Tribunais, 2009.

VERONESE,  Josiane Rose Petry;  SILVERIA,  Mayra.  Estatuto  da Criança e  do
Adolescente  Comentado  -  Doutrina  e  Jurisprudência.  São  Paulo:  Conceito
Editorial, 2011.

WELTER, Belmiro Pedro. Inconstitucionalidade do processo de adoção judicial.
In:  Direitos  Fundamentais  do  Direito  de  Família,  Coord.  Belmiro  Welter  e  Rolf
Madaleno. Ed. Livraria do advogado, porto Alegre, 2004.

SILVA FILHO, Artur Marques da.  Adoção. 2. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-
adocao-cna. Acesso em 10/11/2013.

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/
pesq_adocao_brasil.pdf. Acesso em 27/11/2013.

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1081.
Acesso em 03/12/2013. 


	ABSTRACT
	This paper has the objective of analyzing the institution of adoption intuitu personae and the legal possibility of regulation in the Brazilian legal system, having in the best interest of child and adolescent it’s priority. With the intention of showing the flaws that the adoption system has nowadays, the evolution of the Brazilian Legislation in this subject will be presented. The law 12.010/09, the so called Law of Adoption, came out bringing some innovations for the institute, creating mechanisms that stead of encouraging made the process even harder due to the bureaucracy and the slowness. In conclusion, it presents the adoption intuitu personae as a new and important modality of the institute that, if accepted, will bring advantages to the youngsters that are seeking for a new home, concentrating the doctrine of integral protection, which is recommended in the Constitution of the Federative Republic of Brazil.
	INTRODUÇÃO
	1. DA PROTEÇÃO AO MENOR
	1.1. Aspectos Gerais
	1.2. Do Instituto da Adoção no Brasil
	1.2.1. Um Novo Marco Teórico: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
	1.2.1.1. Da Constitucionalização do Direito Civil
	1.2.2. O Estatuto da Criança e do Adolescente
	1.2.3. O Código Civil de 2002
	1.2.4. A Lei 12.010 de 2009


	2. Da Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente
	2.1. Breve exposição do Procedimento de Adoção
	2.1.1. Da Habilitação
	2.1.2. Da Ação de Adoção


	2.2. Do Cadastro de Adotantes
	2.2.1. Da Obrigatoriedade do Cadastramento Prévio

	3. Da Adoção Intuitu Personae
	3.1. Conceito e Características
	3.2. Do Principio do Melhor Interesse do Menor
	3.3. A Adoção Intuitu Personae Como Meio de Assegurar os Princípios Constitucionais

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

