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RESUMO 

 

 

DUENHA, Viviane de Andrade Bastos. A Nova lei de Adoção no Brasil. 56 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde, 2017. 

 

 

O presente trabalho tem por pretensão relatar o instituto da adoção. No 

início, como se deu sua origem, qual a motivação da adoção na antiguidade, no qual 

o melhor interesse era o do adotante e não o da criança, como se deu a evolução do 

processo de adoção e como se encontra nos dias atuais. O objetivo principal desse 

trabalho é relatar quais os procedimentos cabíveis, a forma de adotar, os requisitos 

necessários aos adotantes e a participação dos órgãos públicos atuantes nos 

processos, para que os mesmos sejam aprovados. Importante salientar o papel do 

judiciário e do Ministério Público, até a sentença proferida pelo juiz, atendendo 

primeiramente aos interesses da criança e do adolescente a ser adotado. Portanto 

será feita análise histórica e a evolução da adoção, com foco principal na legislação 

vigente, às normas de adoção e a proteção das crianças e adolescentes no âmbito 

do direito. 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Nova Lei da Adoção no Brasil. Legislação. Procedimento da 

Adoção. Criança e Adolescente. Proteção.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work intends to report the institute of adoption. In the beginning, 

as was the origin, what was the motivation of adoption in antiquity, in which the best 

interest was that of the adopter and not that of the child, as was the evolution of the 

adoption process and how it is nowadays. The main objective of this work is to report 

on the appropriate procedures, the way of adopting, the necessary requirements for 

the adopters and the participation of the public agencies in the processes, so that 

they can be approved. It is important to emphasize the role of the judiciary and the 

Public Prosecutor's Office, up to the judge's ruling, primarily addressing the interests 

of the child and adolescent to be adopted. Therefore, a historical analysis and the 

evolution of adoption, with a primary focus on current legislation, on the adoption 

norms and protection of children and adolescents within the scope of the law will be 

made. 

 

 

KEY WORDS: New Law of Adoption in Brazil. Legislation. Adoption Procedure. Child 

and teenager. Protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o estudo sobre a adoção no Brasil, como se 

iniciou essa modalidade, quais os motivos que levaram ao início da adoção, as 

mudanças trazidas na Lei, principalmente as inovações da Lei 12.010/09. 

Muitas crianças brasileiras se encontram alojadas em abrigos. Algumas 

podendo ser adotadas, porém com idade ou características não correspondentes a 

quem busca adotar, tornado assim os abrigos cada vez mais cheios, uma vez que, 

conforme o tempo passa, as crianças se tornam maiores, dificultando o processo de 

adoção, visto que quanto maior a criança, menor são as chances de ser adotado. 

A grande maioria das crianças estão locadas em abrigos, segundo os dados 

socioeconômicos, encontra-se em situação de extrema pobreza, e com isso, em 

grande vulnerabilidade social, levando a um quantitativo de mendicância urbana, 

totalmente abandonadas, tanto materialmente como moralmente. Segundo dados da 

UNICEF (United Nations Children’s Fund), a maior população infantil de até seis 

anos está concentrada no Brasil, ou seja, correspondendo a 11% de toda a 

população brasileira. 

Os Organismos Internacionais e os indicadores sociais do Brasil estão 

empenhados numa mobilização no âmbito do Poder Legislativo para formalizar uma 

releitura do ordenamento jurídico no que tange a edição de leis federais que melhor 

contemplam as questões relacionadas à adoção. 

Com isso, referido trabalho relata o esforço para melhor compreensão dos 

percalços vinculados ao tema da adoção no Brasil, cuidando de pontos 

convergentes e divergentes da discussão, dentro dos limites das teorias do Direito 

Civil. 

Destarte, após todas as considerações iniciais, o objetivo geral da presente 

monografia visa analisar o avanço da legislação que disciplina a adoção no Brasil, 

demonstrando através de estudos a complexa dinâmica que envolve o tema em 

questão, tendo como objetivos específicos, o modo como se realiza o processo de 

adoção, o papel do juiz e do judiciário face ao processo adotivo. 
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2 HISTÓRIA DA ADOÇÃO 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA ADOÇÃO 

 

 

O estudo da adoção é de grande relevância para a sociedade, uma vez que 

os fatos determinam que esses atos sejam decorrentes de muito tempo atrás, 

advindo das antigas civilizações como Roma, Egito, Babilônia e a Palestina, 

inclusive consta nos escritos bíblicos, cerca de 1250 a.C. (DE PAULA, 2013, p. 15) 

Existem os relatos bíblicos que nos mostram a adoção. Por exemplo, Moisés 

foi adotado pela filha do Faraó, em decorrência do abandono de sua mãe, também 

Manés por Jacó, e outros casos semelhantes, pois essa prática era corriqueira 

naquela época. 

O Código de Hamurabi (1728–1686 a.C.), na Babilônia, disciplinava 

minuciosamente a adoção em dez artigos, inclusive prevendo punições terríveis para 

aqueles que desafiassem a autoridade dos pais adotivos, como por exemplo, cortar 

a língua e arrancar os olhos. Com isso foi de grande relevância para o instituto da 

adoção, conforme artigos descritos se verificam como era séria e relevante para tal 

prática. (DE PAULA, 2013, p. 15) 

Conforme o Código de Hamurabi:  

 
 

185 - Se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, este 
adotado não poderá mais ser reclamado. 

186 - Se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou 
ele se revolta contra seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá 
voltar à sua casa paterna. 

187 - O filho de um dissoluto a serviço da Corte ou de uma meretriz 
não pode ser reclamado. 

188 - Se o membro de uma corporação operária, (operário) toma 
para criar um menino e lhe ensina o seu ofício, este não pode mais 

ser reclamado. 

189 - Se ele não lhe ensinou o seu ofício, o adotado pode voltar à 
sua casa paterna. 
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190 - Se alguém não considera entre seus filhos aquele que tomou e 

criou como filho, o adotado pode voltar à sua casa paterna. 

191 - Se alguém que tomou e criou um menino como seu filho, põe 
sua casa e tem filhos e quer renegar o adotado, o filho adotivo não 
deverá ir-se embora. O pai adotivo lhe deverá dar do próximo 
patrimônio um terço da sua quota de filho e então ele deverá afasta-

se. Do campo, do horto e da casa não deverá dar-lhe nada. 

192 - Se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz diz a seu pai 
adotivo ou a sua mãe adotiva: "tu não és meu pai ou minha mãe", 
dever-se-á cortar-lhe a língua. 

193 - Se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz aspira voltar à 
casa paterna, se afasta do pai adotivo e da mãe adotiva e volta à sua 

casa paterna, se lhe deverão arrancar os olhos. 

194 - Se alguém dá seu filho a ama de leite e o filho morre nas mãos 
dela, mas a ama sem ciência do pai e da mãe aleita um outro 
menino, se lhe deverá convencê-la de que ela sem ciência do pai e 

da mãe aleitou um outro menino e cortar-lhe o seio. 

195 - Se um filho espanca seu pai se lhe deverão decepar as mãos. 

 
 

Na Idade Média também houve a adoção de Caio Otávio pelo imperador 

Júlio César, no qual tinha afeição pelo menino, seu sobrinho-neto. Otavio Augusto 

nasceu na cidade de Roma (capital do Império Romano) em 23 de setembro do ano 

de 63 a.C. e faleceu em 19 de agosto de 14 d.C., aos 30 anos de idade (LISSNER, 

1959, p. 56 ) 

Júlio César já possuía filhos, mas optou também pela adoção de Caio 

Otávio, deixando-o em seu testamento como herdeiro e sucessor, tornando assim 

seu nome como Caio Júlio César Otaviano, quando existia a adoção, o padrão de 

nome era diferente, o adotado passava a utilizar o nome do adotante. (LISSNER, 

1959, p. 66) 

A adoção era de suma importância, visto que muitas famílias possuíam 

dificuldades para gerar filhos e tornar-se a família legítima. Assim esse método se 

tornou um refúgio para homens e mulheres que sonhavam em serem pais, tendo 

condições assim de cuidar daquelas crianças órfãs ou as rejeitadas pelos seus 

familiares, oferecendo-lhes amor e dedicação. 

Na intenção de não se extinguir a prole, na antiguidade, a adoção acontecia 

nas famílias que não podiam ter filhos naturais, por motivos biológicos, dando assim 
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continuidade aos descendentes. Era de extrema necessidade a família ter 

continuidade, para que o culto oferecido aos mortos continuasse, pois caso não 

ocorressem mais os cultos, acreditava-se que a alma vagava e não encontrava 

descanso, uma tradição muito respeitada pelos povos da antiguidade. 

(COULANGES, 2006, p. 77) 

Assim, com pensamentos ligados a religião, deu-se a adoção, onde nos dias 

atuais é um meio pelas quais muitas crianças têm destinos incríveis de afeto e 

respeito por quem os acolheu. 

Segundo Pontes de Miranda nos ensina “adoção é o ato solene pelo qual se 

cria entre o adotante e o adotado, relação fictícia de paternidade e filiação" 

(MIRANDA, 2001, p. 217) Arnaldo Marmitt conceitua adoção como: 

 
 

Ato jurídico bilateral, solene e complexo, através do qual criam-se 
relações análogas ou idênticas àquelas decorrentes da filiação 
legítima, um status semelhante ou igual entre filho biológico e 
adotivo.(MARMITT, 1993, p. 07) 
 

 

Para Clóvis Beviláqua, "é o ato civil pelo qual alguém aceita um estranho na 

qualidade de filho".(BEVILAQUA, 1976, p. 351) Conforme nos demonstra Maria 

Helena Diniz:  

 
 

A adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém estabelece, 
independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para 
sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é 
estranha. (DINIZ, 1996, p. 05) 
 

 
Mediante todas essas definições, a adoção é aceitar alguém legalmente 

como filho, mesmo sendo filho de outra pessoa que não tenha condições de cuidar, 

e tornar-se filho para si, com todos os direitos previstos no código civil brasileiro. 
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2.2 A ORIGEM DO SISTEMA DE ADOÇÃO 

 

 

No primeiro momento deste trabalho, é necessário falar-se a respeito da 

extrema importância da adoção em sua fase inicial, para que haja uma melhor 

compreensão ao surgimento do instituto da adoção. 

Com grande importância no decorrer dos tempos, a adoção se iniciou na 

antiguidade e perdura até nos dias atuais, devido á desigualdade social que existe 

entre as classes, tornando assim uma medida de refúgio para algumas famílias, por 

não terem condições de zelar pela criança ou adolescente posta para adoção. 

De instituto milenar, a adoção tem sentido religioso e tinha por objetivo o 

dever de perpetuar o culto doméstico, pois essa era uma forma de que a família não 

fosse extinta e ainda que houvesse a continuação das cerimônias fúnebres para que 

ocorresse o descanso dos manes do passado. 

O Código de Hamurabi 1.686 a.C. é considerado como a primeira 

codificação jurídica, no qual em seus 280 artigos alguns destacam a adoção, o artigo 

185 nos preleciona que: “Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela 

como filho, criando-o, este filho crescido não poderá ser reclamado por outrem”. 

(SENA, 2015, p.28) 

Já o Código de Manu deixou evidente que o filho mais velho se denominava 

como aquele que foi gerado para o cumprimento de um dever, ou seja, dar 

continuidade à família para que a mesma não fosse extinta. (COULANGES, 2006, p 

71) 

Caso ocorresse o nascimento de uma menina não atingia o objetivo principal 

da família, ao qual seria a continuação do culto doméstico, pois a mulher quando 

casada abandonaria sua família para se juntar ao culto da família do marido. 

(COULANGES, 2006, p. 75) 

Após algum tempo, o que começou a prevalecer como fundamento de família 

não era a condição consanguínea, mas sim a religião, assim sendo, a família se 

tornava um só corpo nesta e em outra vida, como assim acreditavam. 

(COULANGES, 2006, p 

O casamento se consolidava com o único intuito de ter filhos, ou seja, para 

que a família tivesse continuidade. Se acaso ocorresse alguma dificuldade em se 

aumentar a família por problemas advindos da esposa, o marido poderia pedir o 
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divórcio, uma vez que a sua companheira não cumpriu o seu papel de lhe dar filhos. 

Caso o problema ocorresse por esterilidade do marido, não era possível o divórcio, 

vez que o marido era substituído por um parente, no qual o filho pertencia ao casal. 

(COULANGES, 2006, p. 73) 

Existia então o recurso da adoção, era destinado para aqueles em que as 

tentativas anteriores não obtivessem resultados esperados para que houvesse a 

perpetuação do culto doméstico. 

Ocorre que a adoção era permitida somente para casais estéreis. Assim após 

se consolidar a adoção, era realizada então uma cerimônia sagrada, onde o filho 

adotivo renunciava o culto antigo, para assim se juntar a nova família, assegurando 

ainda a sucessão legal. 

Se acaso o filho adotivo tivesse a intenção de voltar para a sua primeira 

família, ele poderia, mas primeiro deveria ter um filho, e deixá-lo com a sua família 

adotiva, para que a mesma tivesse continuidade. 

Como o filho adotivo que se tornou membro da família através da adoção, 

herdava o direito á sucessão do culto e aos bens, os laços obtidos através da 

religião era mais importante que os de sangue, pois o filho natural que renunciou à 

família não teria direito a nada. (COULANGES, 2006, p. 78) 

Com isso os princípios utilizados regiam a ordem de sucessão, estando 

presente somente quem o chefe de família havia deixado para substituí-lo e lhe 

oferecer os cultos. 

Em Roma, a adoção tornou-se um instrumento de direito público utilizado 

pelos imperadores para designar os seus sucessores, no qual Júlio César foi um 

deles. 

Assim, a adoção passou ao longo dos anos por grandes transformações, 

melhorando a relação entre as partes e tornando-se um meio seguro tanto para o 

adotante quanto para o adotado. 
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2.3 A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ADOÇÃO 

 

 

No início, a adoção se deu com a necessidade de perpetuação ao culto 

doméstico. O adotado era iniciado ao culto da família que o adotara, onde deveria 

esquecer a família ao qual pertencia para tornar-se membro da nova família, eis que 

um homem não poderia sacrificar dois lares, assim sendo a continuidade da família 

estava assegurada. (COULANGES, 2006, p.79) 

Durante um longo período da idade média, a prática da adoção caiu em 

desuso, devido à religião onde o direito canônico se fez presente juntamente à 

política. (WALD, 1999, p. 188) 

O instituto da adoção afetava diretamente a igreja católica e afrontava o 

interesse dos senhores feudais, por esses contrariarem os seus interesses, visto que 

prejudicava o contrato feito por esses senhores. (COULANGES, 2006, p. 87) 

Quando a família não possuía herdeiros, o seu patrimônio era administrado 

pela igreja ou pelos senhores feudais. Assim existia uma grande contradição do que 

os senhores feudais almejavam. (PAIVA, 2004, p. 37) 

Quando se cita o prejuízo à igreja católica, era que os sacerdotes acreditavam 

que poderia haver uma fraude às normas do casamento, onde o adotado poderia 

prover filhos, para que a família se tornasse legítima, ocorrendo assim o incesto ou o 

adultério. (WALD, 1999, p.189). 

Após o período da Idade Média, ressurgiu então a adoção com o código 

Napoleônico no ano de 1.804, porém só era possível o adotante ter mais de 50 

anos. Com normas totalmente complexas, era dificilmente utilizada para este fim. 

(Grisard, 2003, p. 28). 

Quando falamos em Brasil, o Código Civil de 1.916 foi a principal diretriz que 

estabeleceu o instituto da adoção, mas era uma lei muito rígida, no qual a adoção 

era dificultosa, assim a frequência era baixa para essa prática. 

Uma das características trazidas do código Napoleônico ao código civil de 

1916 foi a idade dos adotantes, no primeiro o adotante deveria possuir mais de 50 

anos e ainda com 18 anos de diferença do adotado. No segundo, o adotante deveria 

possuir mais de 30 anos de idade e 16 anos de diferença do adotado, sendo ainda 

permitida somente para casal, porém com mais de 5 anos de união. 
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Após todos os requisitos cumpridos e o consentimento dos tutores do 

adotante, a adoção era concretizada, transferindo-se o pátrio poder ao adotante. 

A adoção no código de 1916 possuía caráter contratual: adotante e adotado, 

diante de simples escritura pública acertavam a adoção, sem qualquer interferência 

do Estado para sua outorga. O parentesco resultante limitava-se ao adotante e 

adotado, o que levava à exclusão dos direitos sucessórios se os adotantes tivessem 

filhos legítimos ou reconhecidos. Os vínculos consanguíneos permaneciam com os 

pais biológicos, passando-se apenas o pátrio poder ao adotante. Assim pode-se 

constatar que era um código com orientação individualista no qual buscava atender 

a satisfação das partes através de contrato privado.(ABREU, 2002, p. 24.) 

Após o código civil de 1916 poucas leis abordaram o tema, os artigos do 

código de 1916 eram poucos, tratava-se exatamente de dez ao todo, nos quais são 

esses, enumerados desde o art. 368 ao art. 378: 

 
 

Art. 368. Só os maiores de cinquenta anos, sem prole legítima, ou 
legitimada, podem adotar. 

Art. 368. Só os maiores de 30 (trinta) anos podem adotar.(Redação 
dada pela Lei nº 3.133, de 1957). 

Parágrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casado, senão 
decorridos 5 (cinco) anos após o casamento. (Incluído pela Lei nº 

3.133, de 1957). 

Art. 369. O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho 

que o adotado. 

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). 

Art. 370. Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se 

forem marido e mulher. 

Art. 371. Enquanto não der contas de sua administração, e saldar o 
seu alcance, não pode o tutor, ou curador, adotar o pupilo, ou o 
curatelado. 

Art. 372. Não se pode adotar sem o consentimento da pessoa, 

debaixo de cuja guarda estiver o adotando, menor, ou interdito. 
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Art. 372. Não se pode adotar sem o consentimento do adotado ou de 
seu representante legal se for incapaz ou nascituro. (Redação dada 

pela Lei nº 3.133, de 1957). 

Art. 373. O adotado, quando menor, ou interdito, poderá desligar-se 
da adoção no nano imediato ao em que cessar a interdição, ou a 
menoridade. 

Art. 374. Também se dissolve o vinculo da adoção: 
I. Quando as duas partes convierem. 
II. Quando o adotado cometer ingratidão contra o adotante. 

Art. 374. Também se dissolve o vínculo da adoção: (Redação dada 
pela Lei nº 3.133, de 1957). 

I. Quando as duas partes convierem. (Redação dada pela Lei nº 

3.133, de 1957). 

II. Nos casos em que é admitida a deserdação. (Redação dada pela 

Lei nº 3.133, de 1957). 

Art. 375. A adoção far-se-á por escritura pública, em que se não 

admite condição, em termo. 

Art. 376. O parentesco resultante da adoção (art. 336) limita-se ao 
adotante e ao adotado, salvo quanto aos impedimentos matrimoniais, 

á cujo respeito se observará o disposto no art. 183, ns. III e V, 

Art. 377. A adoção produzirá os seus efeitos ainda que sobrevenham 
filhos ao adotante, salvo se, pelo fato do nascimento, ficar provado 

que o filho estava concebido no momento da adoção. 

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). 

Art. 378. Os direitos e deveres que resultam do parentesco natural 
não se extinguem pela adoção, exceto o pátrio poder, que será 
transferido do pai natural para o adotivo. 

 

 
Percebe-se que o mesmo como no código anterior, a legislação se preocupou 

somente com o interesse dos adotantes, não se importando com o interesse do 

adotado, tamanho era o desinteresse que previa haver a possibilidade de dissolução 

da adoção. 

Ocorre que no ano de 1965 houve então a promulgação da Lei 4.665 em que 

o adotado obteve benefícios para resguardar seus direitos.  
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Uma grande novidade trazida por esta Lei foi à irrevogabilidade da 

legitimação adotiva, uma medida que não era prevista em nenhum dos códigos 

anteriores. 

No ano de 1979 houve então a inserção da Lei 6.697 no ordenamento jurídico 

brasileiro, essa Lei veio para que houvesse mais proteção a criança e ao 

adolescente. A Lei foi intitulada como Código de Menores, onde seu principal 

objetivo era a proteção de menores que não tinham família. 

Mediante toda a diferença que existia entre filhos adotivos e filhos naturais, a 

Constituição de 1988 foi decisiva para que essas diferenças se dissipassem no 

tempo. Em seu art. 227, §§ 5º e 6º regulamentou que: “Os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Isso foi um grande marco para o instituto da adoção, uma vez que o interesse 

em proteger o adotado se fazia presente.  

Foi criada então a Lei 8.069/90, ou seja, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual substituiu o já defasado código de menores. A nova Lei foi uma 

das mais modernas em relação à adoção, abrangendo cada vez mais o direito da 

criança e do adolescente. 

O código civil de 2002 veio para complementar a Lei 8.069/90, uma vez que o 

Ministério Público passa a ter participação ativa em todos os processos de adoção, 

pois ambos sobrevieram com o mesmo objetivo de resguardar o direito do adotante 

e principalmente do adotado. 

Na legislação atual, rege a Lei 12.010/09, medida editada intitulada Lei 

Nacional da Adoção, onde todos os processos de adoção são dirigidos pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e o seu objetivo principal é o bem estar da criança e 

do adolescente inserida na família adotiva. 

 

 

2.4 A NOVA LEI DE ADOÇÃO 12.010/2009 

 

 

Com objetivo de atualizar as medidas de adoção, foi então sancionada pelo 

Presidente da República no dia 03 de agosto do ano de 2009 a edição da Lei 

8.069/90, passando para Lei 12.010/09 chamada Lei Nacional da Adoção. 
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Foi uma medida de grande impacto à Lei 8.069/90, no qual atualizou cerca 

de 54 artigos, alterando dois artigos do código civil (1.618 e 1.619) e excluindo os 

demais que regulamentavam a adoção, estabelecendo assim um processo mais 

rápido e menos burocrático. 

A Nova Lei de Adoção chegou para que houvesse além de melhoras no 

processo de adoção, uma melhor garantia destinada a convivência familiar 

duradoura em suas mais variadas formas, não perdendo assim o princípio de 

proteção à criança e ao adolescente. 

Foi previsto o convívio com a família biológica, uma vez que a família 

substituta deveria ser requerida por medidas excepcionais, onde todas as outras 

formas e recursos em manter a criança ou o adolescente na família natural foram 

esgotados, a prioridade sempre foi que a criança estivesse com a família de origem. 

Esse conceito foi denominado como “família extensa ou família ampliada”, um 

sistema já existente no dia a dia forense, porém agora regulamentado devido a 

priorização da criança e do adolescente.1 

Podemos citar como grande avanço da Lei, o art. 34 § 1º 

 
 

A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento 
familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em 
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos 
desta Lei. (BRASIL, 2002) 

 

 

Busca-se, portanto que a adoção seja feita por algum ente do próprio 

adotado. Isso porque, a adaptação da criança se torna bem mais fácil, de modo que 

a mesma já estava acostumada com aquela convivência. 

Conforme a Lei 12.010/09, hoje há dois tipos de adoção, a unilateral e a 

bilateral. A unilateral é aquela em que um dos cônjuges já possui filho de outro 

casamento e o novo companheiro vem a adotar a criança tornando-se o pai adotivo. 

Já a adoção bilateral consiste em os adotantes serem casados ou ter união estável 

tendo que ser comprovada a estabilidade familiar. (Brasil, 2009) 

Com a nova lei da adoção, modificou-se também a idade para ser adotante. 

Diferentemente da lei 8.069/90 onde só era possível a adoção quando existisse uma 

                                                             
1Disponível em: 
http:/www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14879 
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diferença mínima entre adotante e adotado de 21 anos, na atual legislação é 

possível a adoção pelo adotante para maiores de 18 anos na data do pedido, uma 

vez que a capacidade civil foi diminuída, sendo que a diferença de idade entre 

adotante e adotado atualmente é de 16 anos. (BRASIL, 2009) 

Segundo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com a Lei 

12.010/09 os novos meios dos processos de adoção ficaram visivelmente ágeis. 

Nota-se que cada vez mais vem sendo reduzido o número de crianças em abrigos. 

(BRASIL, IPEA) 

Uma grande alteração alcançada foi o art. 43, onde há a possibilidade de 

adoção por casais homoafetivos, uma vez que não vedou a adoção para esses 

casais. Para ROSSATO: 

 
 

Trata-se de uma alteração substancial que abre espaço para casais 
homossexuais, vista que não há mais a formalização de uma união 
pelo casamento ou pela união estável, para que se possa reconhecer 
a possibilidade de adoção bilateral. (TARTUCE, 2012, p.1185) 

 

 

Já o pensamento de Maria Berenice Dias a respeito da adoção homoafetiva é  

 

 
A mais tormentosa questão que se coloca e mais tem dividido as 
opiniões, mesmo os que vêem as relações homossexuais como uma 
expressão da efetividade, é o que diz respeito à adoção por parceiros 
do mesmo sexo. Como as relações sociais são marcadas 
predominantemente pela heterossexualidade é enorme a resistência 
face à crença de haver um dano potencial futuro por ausência de 
referências comportamentais e, por consequência, a possibilidade de 
ocorrer sequelas de uma ordem psicológica. (DIAS, 2000, p. 93) 

 

 

Percebe-se, portanto, que até pouco tempo seria impossível a adoção por 

casais homoafetivos, visto que os mesmos são discriminados e rejeitados 

socialmente até hoje. Ocorre que a justiça brasileira tem tido grande evolução neste 

sentido, apesar de muito conservadora, assume as mudanças atuais, reconhecendo 

o direito de cada indivíduo, possibilitando assim a adoção por casais homoafetivos.  

Ressalta-se a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
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APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS 
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. RECONHECIDA 
COMO ENTIDADE FAMILIAR, MERECEDORA DA PROTEÇÃO 
ESTATAL, A UNIÃO FORMADA POR PESSOAS DO MESMO 
SEXO, COM CARACTERÍSTICAS DE DURAÇÃO, PUBLICIDADE, 
CONTINUIDADE E INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA, 
DECORRÊNCIA INAFASTÁVEL É A POSSIBILIDADE DE QUE 
SEUS COMPONENTES POSSAM ADOTAR. OS ESTUDOS 
ESPECIALIZADOS NÃO APONTAM QUALQUER INCONVENIENTE 
EM QUE CRIANÇAS SEJAM ADOTADAS POR CASAIS 
HOMOSSEXUAIS, MAIS IMPORTANDO A QUALIDADE DO 
VÍNCULO E DO AFETO QUE PERMEIA O MEIO FAMILIAR EM 
QUE SERÃO INSERIDAS E QUE AS LIGA AOS SEUS 
CUIDADORES. É HORA DE ABANDONAR DE VEZ 
PRECONCEITOS E ATITUDES HIPÓCRITAS DESPROVIDAS DE 
BASE CIENTÍFICA, ADOTANDO-SE UMA POSTURA DE FIRME 
DEFESA DA ABSOLUTA PRIORIDADE QUE 
CONSTITUCIONALMENTE É ASSEGURADA AOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES (ART. 227 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CASO EM QUE O LAUDO 
ESPECIALIZADO COMPROVA O SAUDÁVEL VÍNCULO 
EXISTENTE ENTRE AS CRIANÇAS E AS 
ADOTANTES" (APELAÇÃO CÍVEL SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Nº 

70013801592, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: LUIS 
FELIPE BRASIL SANTOS, JULGADO EM 05/04/2006). 

POR FIM, SEGUE ABAIXO A DECISÃO FAVORÁVEL DO 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ CONSAGRANDO A 

ADOÇÃO: 

STJ RECURSO ESPECIAL RESP 889852 RS 2006/0209137-4 
(STJ)  

DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/08/2010 

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR 
CASAL HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. 
ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS 
AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 
DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 
FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS 
ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010 /09 E 43 DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . DEFERIMENTO DA MEDIDA. 

 

 

Portanto, permanecendo o melhor interesse da criança, se for interpretado 

que são pessoas capazes de serem postulantes da adoção independentemente da 

orientação sexual, o processo é o mesmo. 
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Quando a criança é retirada da família por correr algum risco, a mesma é 

levada para um abrigo. Ocorre que a permanência da mesma não pode se dar mais 

por mais de dois anos.  

Após o esgotamento desses dois anos, o juiz deverá decidir se realoca a 

criança ao seio da família de origem ou se encaminha a uma nova família por meio 

da adoção. 

Seguindo a Lei atual, toda criança ou adolescente acolhido deve ser 

acompanhado jurídica e psicologicamente a cada seis meses. Durante esse tempo 

serão enviados relatórios aos juízes para que saibam as condições de cada criança 

ou adolescente. 

Importante salientar que a nova Lei prevê, que quando há grupo de irmãos 

postos a adoção, não deverão ser separados, salvo excepcionalmente se houver 

uma situação emergencial que justifique a decisão. O intuito é que esses irmãos não 

rompam com vínculos fraternais, permanecendo juntos evitando que se separem e 

percam suas referências. 

Existe a possibilidade da adoção internacional, a mesma é regulamentada 

pelo art. 52, § 2º ECA 

 
 

§ 2o Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o 
credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros 
encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção 
internacional, com posterior comunicação às Autoridades Centrais 
Estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio 
próprio da internet. (BRASIL, 2009) 

 

 

Os estrangeiros poderão adotar crianças brasileiras, porem existe uma nova 

medida em decorrência da nova lei de adoção, eis que a preferência se dará para 

brasileiros que residam fora do país. 

Isso não significa que os estrangeiros não conseguirão a adoção, pois há 

muitas crianças que não tem família e estão esperando anos na fila para conseguir 

um lar. Muitas foram às adoções concluídas por estrangeiros, inclusive adoções de 

grupo de irmãos.  

É uma realidade muito positiva visto que muitas dessas crianças terão uma 

família e grandes oportunidades de serem felizes. 
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É relevante todas as mudanças ocorridas com a nova lei, vez que o 

processo se tornou mais célere e mais seguro devido as melhoras adicionadas aos 

dispositivos, evitando assim o desgaste físico e psicológico, tanto para o adotante 

quanto para o adotado. Com essas mudanças, há cada vez mais pessoas que se 

dispõe a adotar, pessoas essas que enfrentam todas as etapas para conseguir a tão 

sonhada aprovação para adoção. 

 

 

2.5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 

Os princípios orientadores referentes à adoção são vários, nos quais prezam 

pela melhor qualidade de vida da criança e do adolescente a ser adotado. 

Miguel Reale nos ensina que “princípios são certos enunciados lógicos 

admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem 

dado campo do saber”. (Reale, 2001, p. 300) 

Para Bonavides, "é graças aos princípios que os sistemas constitucionais 

granjeiam a unidade de sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa". 

(BONAVIDES, 2004, p. 255-286) 

Com esses dois pensamentos, percebemos que a relação dos princípios 

com o direito é de suma importância, uma vez que sistema normativo é composto 

por normas jurídicas, na qual se enquadram os princípios e as regras. 

Num primeiro momento, vale destacar um princípio estabelecido na 

Constituição de 1988 em seu art. 227 e no Estatuto da Criança e do Adolescente em 

seu art. 4º, qual seja, o Princípio da Prioridade Absoluta, que tem como fundamento 

único, o bem estar de qualquer ser humano, em todos os sentidos, seja ele material, 

social ou moral. 

O Artigo 227 da CF/88 nos relata que: 

 

 

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 
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988) 
 
 
Art. 4º.é dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do 

Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

 

É um elemento fundamental na vida de cada ser humano, onde busca 

assegurar a observância das garantias fundamentais, ou seja, o Estado deve prover 

todas as garantias existentes, no qual permite o bom desenvolvimento de todas as 

suas atividades desde o início ao final de sua vida. 

Não ficando fora o ECA em seu Art. 6º, sendo este o Princípio da 

Prevalência dos Interesses: 

 
 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento. (BRASIL, 1990) 

 
 

Este Princípio estabelece que o Estatuto da Criança e do adolescente 

deverá ser interpretado rigorosamente, não podendo em hipótese alguma ser 

prejudicial à criança ou adolescente. Portanto, torna-se um dos princípios mais 

influentes, uma vez que a criança e o adolescente em qualquer situação deve ter 

sua proteção resguardada. 

Outro princípio de elevada importância é o Princípio da Igualdade entre os 

filhos. Esse princípio é regido pela Constituição Federal, pelo ECA, no qual consiste 

em não haver diferenciação entre os filhos, sejam eles filhos do casamento ou filhos 

por adoção. É totalmente resguardado o direito em se tratando de diferenciação, e 

desigualdade entre os filhos, sendo obrigatório assim, o tratamento igualitário entre 

os mesmos. Conforme artigos 20 e 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

 

Art. 20 ECA. “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 
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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”. 

 

 

Conforme o art. 227 CF já citado acima, o princípio da prioridade absoluta 

vem para somar aos direitos adquiridos pela criança e adolescente, sendo que esse 

princípio fixa que o interesse da criança está em primeiro lugar. 

O Princípio da Convivência Familiar é outro regido pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, este, tem por objetivo a valorização na relação entre família. É 

regido pelo art. 19 ECA, que segue:  

 
 

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. 
 

 
É percebido que a convivência familiar em um ambiente saudável, assegura 

a criança e o adolescente a um crescimento saudável, no qual contribuí com todos 

os requisitos ordenados no Estatuto da Criança e do adolescente. 

Em qualquer área do direito, da administração ou da família o legislador tem 

o dever de dar prioridade aos interesses da criança ou adolescente, e ao seu bem 

estar. 

O Princípio da sigilosidade, que advém de sigilo, ou seja, é aquele em que a 

prioridade é a privacidade, onde não deverá constar acesso de pessoas não 

autorizadas a documentos e arquivos das crianças ou adolescentes. O art. 143 do 

ECA preleciona: 

Art. 143 - É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a 
que se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá 
identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, 
referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência. 
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Certifica-se, portanto que, como já afirmado a prioridade é totalmente da 

criança, uma vez que o seu interesse se sobrepõe a qualquer outro. 

Outro princípio essencial é o Principio do Melhor interesse do Menor, nesse 

caso, o menor deve ser totalmente preservado, uma vez que já se encontra em 

situação de fragilidade com todas as mudanças advindas de sua idade, o referido 

princípio deu-se em referência ao artigo 227 Caput, porém é norteado por artigos do 

Estatuto da Criança e do adolescente. Segue art. 3º do citado Estatuto: 

 
 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 

 
 
A proteção da criança e do adolescente estudados no Estatuto da Criança e 

do Adolescente é, portanto, de maior prioridade, uma vez que a criança deve ser 

protegida, tanto pela família quanto pela sociedade e pelo Estado. 
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3 ADOÇÃO ATUAL NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

 

Atualmente a adoção torna-se uma realidade entre grande parcela dos 

casais, ou seja, aqueles que não puderam ou de alguma forma não conseguiram 

gerar filhos pelos meios convencionais. Veja que, muitos buscam esta opção, 

mesmo que ainda sejam casais que possuem filhos biológicos e também daqueles 

que não tiveram condições fisiológicas. 

Certamente que a fila para a adoção é longa, mas praticamente quem opta 

por esse processo está ciente de todas as dificuldades e esperas até chegar ao 

momento de receber o tão esperado filho. 

Existe um grande problema acerca da adoção, ou seja, a quantidade de 

crianças a serem adotadas e a quantidade de famílias cadastradas a adotar. Neste 

ano de 2017, de acordo com o CNA (Cadastro Nacional de Adoção), há cerca de 7,2 

mil crianças aptas à adoção e 41.389 mil interessadas em adotar. 

Importante distinguir a faixa etária da criança, do adolescente e do adulto. É 

considerada criança a pessoa com idade de 0 (zero) a 12 (doze) anos incompletos, 

o adolescente dos 12 (doze) anos completos aos 18 (dezoito) anos completos e dos 

19 (dezenove) aos 40 (quarenta) anos é considerado adulto. 

Existem no Brasil mais de 40 mil crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento, no qual foram retirados de suas famílias por situação de risco. Há 

cerca de quase 4 mil entidades acolhedoras credenciadas junto ao Judiciário em 

todo o país, onde acolhem essas crianças/adolescentes. 

Um grande problema encontrado na busca pela adoção é o perfil em o que 

adotante busca a criança a ser adotada. Atualmente a maior quantidade de perfis 

selecionados pelo pretendente é criança de faixa etária menor de 2 anos, cor branca 

e sem qualquer tipo de doença. Esse perfil não é compatível com aquele disponível 

nas instituições de acolhimento, uma vez que a maioria das crianças disponíveis é 

de idade superior às exigidas no perfil desejado. Com isso a exigência no perfil tem 

feito com que a demora se torne cada vez maior, constata-se portanto, que, quanto 

menor as restrições mais rápido a criança/adolescente chega ao adotado. 

De acordo com dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a maior 

dificuldade é a idade do adotado. Atualmente o total de crianças com menos de 2 
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anos é de apenas 4,72%, uma porcentagem muito baixa em decorrência de quantas 

crianças estão para adoção. 

 

Muitas crianças de cor parda ou negra estão no cadastro nacional para 

serem adotados, isso ainda é um grande desafio, pois a maioria dos adotantes 

preferem crianças brancas. 

Com o passar dos anos essa exigência vem mudando, muitos adotantes 

trocam o perfil buscado, acrescentando uma criança de pele parda ou negra. O 

gráfico nos mostra a mudança em relação aos anos: 

 

 

Quadro 01 – Pretendentes que aceitam crianças negras de 2010 e 2016 . 

 

Fonte: FERIELLO, Luiza. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2016. 

 

  



31 
 

 
 

Quadro 02 – Pretendentes que aceitam crianças pardas de 2010 e 2016 . 

 

Fonte: FERIELLO, Luiza. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2016 

 

 

É assim, uma grande vitória a mudança de perfil, uma vez que as crianças 

possam ter cada dia mais esperança de serem adotadas, até mesmo quem já havia 

perdido as esperanças. 

Crianças com idade de 0 a 3 anos soma-se 17,98%, ou seja, apenas 1.462 

crianças nessa faixa etária se encontram disponíveis. Enquanto que somente um 

total de 14,02% aceitam crianças maiores a 2 anos de idade. 

Certamente que a conta não fecha, muitos questionam o porquê de tantas 

famílias quererem adotar, e ter tantas crianças disponíveis, e ainda assim a demora 

ser grande. Ocorre que os números mostram a igualdade de perfil exigido, a maioria 

dos adotantes buscam crianças abaixo da idade de 02 anos. 

Quando ocorre a adoção de crianças acimas dos dois anos, a mesma é 

considerada adoção tardia. 

A adoção tardia tem grandes chances de continuar a aumentar, uma vez que 

de 2010 a 2016 houve uma significativa melhora. 

No ano de 2010, foram feitas 114 adoções tardias (43% do total), percentual 

que foi crescendo, chegando a 711 em 2015, o que equivale a 50% do total de 



32 
 

 
 

adoções desse tipo naquele ano.”, nota-se que a maioria buscam crianças recém-

nascidas, dificultando assim a adoção de crianças maiores a 2 anos. (BRASIL, 

Conselho Nacional de Justiça) 

De acordo com esses dados, quando ocorrer a adoção de criança ou 

adolescente se dará a denominada adoção tardia. A realidade dos perfis escolhidos 

para a adoção, mostra que existe uma maior dificuldade de inserção em família 

substituta deste grupo de crianças e adolescentes. (BRASIL, Conselho Nacional de 

Justiça) 

No ano de 2016 foram registradas 1.226 adoções, ocorre que apenas 13 

foram de crianças entre 15 e 17 anos, uma média muito inferior ao total de adoções 

no ano. É visível a preferência em se adotar crianças com faixa etária de até 2 anos. 

Os abrigos cuidam das crianças mais “velhas”, visto que quando um recém-nascido 

chega, logo é encaminhado para adoção.2 

Crianças consideradas “velhas” para adoção, afirma Vargas: 
 
 

Foram abandonadas tardiamente pelas mães, que por circunstâncias 
pessoais ou socioeconômicas, não puderam continuar se 
encarregando delas ou foram retiradas dos pais pelo poder judiciário, 
que os julgou incapazes de mantê-las em seu pátrio poder, ou, ainda, 
foram “esquecidas” pelo Estado desde muito pequenas em 
“orfanatos” que, na realidade, abrigam uma minoria de órfãos [...]. 
(VARGAS, 1998, p. 35) 

 

 

No contexto brasileiro a cultura da adoção é difícil, é um grande obstáculo 

para o adotante escolher crianças com idades superiores a 2 anos, o mesmo busca 

uma criança menor a 2 anos para uma melhor habitualidade visto que o recém 

nascido não tem históricos de vida que se lembraria. 

Para alguns adotantes existem preconceitos, quando se fala em adoção 

tardia, para CAMARGO: 

 
 

O medo da família adotante, que a criança maior de dois anos que já 
passou por instituições e/ou famílias não se adapte a um lar 
definitivo; a dificuldade de criação de vínculos afetivos e confiança 
dado ao histórico da criança de abandono e rejeição; 

                                                             
2 Disponível em https://glo.bo/2xlSoQS. Acesso em 17/10/2017 
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o mito que o desejo da criança de conhecer a família biológica seja 
intensificado a tal ponto que prejudique o relacionamento com a 
família adotiva; a longa fila de espera e a extensa burocracia que se 
apresenta para que possa se concretizar a adoção e a legislação 
brasileira que não concede a adoção de imediato, concedendo 
somente a guarda provisória o que gera ansiedade por dois anos 
(prazo que dura a guarda provisória), tendo ainda o risco de perder a 
guarda da criança e tê-la devolvida a sua família biológica que tem 
preferência de sua guarda(CAMARGO, 2005). 

 
 

Muitos acreditam que adotar uma criança de maior idade é preciso ter uma 

paciência significativa, pois além de a criança ter muito amor a oferecer, também 

terá questionamentos, diferentemente de como seria caso fosse adotado um bebe. 

A promotora de Justiça Renata Rivitti afirma que: 

 
 

Quando uma família pretendente à adoção recebe uma criança ou 
adolescente em guarda, tem que receber junto a história inteira dele, 
o histórico escolar, pedagógico, de saúde, de saúde mental, para o 
bem e para o mal. Inclusive as notícias mais desagradáveis e 
preocupantes têm que ser de conhecimento de quem está recebendo 
a criança para que nunca se alegue que foi enganado3. 

 
 

Com isso a adoção tardia se torna um obstáculo, e muitas crianças 

permanecem em abrigos, completando até mesmo a maioridade sem conseguir ser 

adotado. 

Os perfis mais exigidos são menores de 02 anos, branca, sem irmãos e sem 

qualquer tipo de doença. Os dados mostram como são as exigências da faixa etária 

pedidas pelos pretendentes, segue, portanto a quantidade de pretendentes a adoção 

e ainda a quantidade de crianças disponíveis. 

Nota-se que, quão maior a idade, menor o número de pretendentes que não 

optam por tal faixa etária, é um desejo que não condiz com a realidade dos abrigos, 

onde a maioria dos menores tem mais de 07 anos e mais da metade já é 

adolescente. 

  

                                                             
3 Disponível em https://glo.bo/2xlSoQS Acesso em 08/11/2017. 

https://glo.bo/2xlSoQS
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Quadro 03 – Crianças aptas a adoção e famílias que buscam adotar, 2017 . 

 

 

Fonte: FERIELLO, Luiza. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 

2017.(Adaptado) 

 

 

Quando se completa a maioridade, o jovem adolescente não pode mais 

permanecer na casa de acolhimento, ou seja, é preciso então se iniciar uma nova 

vida fora das dependências do abrigo, o que é um momento muito difícil para o 

jovem, pois muitos não têm para onde ir, podendo assim vir a permanecer nas ruas. 

Para que ocorra um maior número de pretendentes a adotar crianças 

maiores, o Tribunal de Justiça de Vitória criou um projeto para mostrar as crianças 

que sonham com uma nova vida. O projeto consiste em produzir vídeos e lançá-los 

na internet, para que famílias pretendentes a adotar vejam e saibam que crianças 

acima da idade pedida também tem amor para dar, para Taís Valle, assessora de 

imprensa do TJ. “A gente quer mostrar que essas crianças que são mais velhas ou 

que possuem alguma limitação também merecem a chance de ter uma família”.4 

Com o decorrer dos anos a média de porcentagem melhora cada vez mais. 

Veja que no ano de 2010, foram feitas 114 adoções tardias (43% do total) de 

adoções correspondentes a crianças mais “velhas”, percentual que foi crescendo, 

                                                             
4 Disponível em: https://glo.bo/2xlSoQS. Acesso em 20/10/2017. 

https://glo.bo/2xlSoQS
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chegando a 711 em 2015, o que equivale a 50% do total de adoções desse tipo 

naquele ano. ( BRASIL, Conselho Nacional de Justiça) 

Apesar de muitas crianças algumas vezes perderem a esperança de 

conseguir um lar devido à idade, as variáveis estão mudando, eis que muitos 

candidatos à adoção mudam o perfil desejado e aceitam crianças maiores, os dados 

comprovam a mudança. (BRASIL, Senado Federal) 

Quando as crianças postas à adoção não atendem às exigências dos 

brasileiros, se tornam candidatas a adoção internacional. Nesse caso, se faz 

necessário um processo de investigação aos adotantes, para descobrir se os 

mesmos possuem condições de adotar. 

Após os procedimentos, é feito um contato com o Brasil, onde tentará 

encontrar uma criança compatível com o perfil desejado pelos pretendentes 

adotantes. O juiz Sérgio Ribeiro da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do RJ 

diz que: “Prioriza-se a adoção nacional, mas não havendo pretenso adotante para o 

perfil específico, aí a gente busca a adoção internacional” (RIO DE JANEIRO, Poder 

Judiciário) 

Um dos países com mais interesse em adoção por crianças brasileiras é a 

Itália. Os adotantes na sua maioria não buscam somente crianças abaixo de 2 anos, 

sem grupos de irmãos, cor de pele e condição de saúde, ou seja, o interesse deles é 

na adoção em si, no intuito de cuidar de uma criança necessitada. Há muitas 

adoções que deram certo, como no caso do adotante Emanuelle Bonizzato “Ser pai 

é uma coisa maravilhosa, ainda mais ser pai dessas três pérolas”, adotante de três 

crianças brasileiras, com idades de 12, 13 e 14 anos, dentre eles um com paralisia 

cerebral e soropositiva.5 

Muitas famílias já partem para a opção de crianças maiores. Veja que isso é 

um avanço significativo no cenário da adoção, onde se buscava somente recém-

nascido, ou seja, uma vitória para quem está disponível para adoção e quem está 

disposta a adotar. 

É uma realidade bastante positiva, uma vez que a adoção continua a ser um 

ato corajoso. A pessoa busca para si uma criança que não obtém seus traços 

genéticos, não se sabe sua origem e ainda o preconceito da sociedade em torno 

                                                             
5
 Disponível em: https://glo.bo/2rfM4UB. Acesso em 20/10/2017 

https://glo.bo/2rfM4UB
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dessas crianças que são abandonadas ou são órfãs, é algo indescritível e grandioso 

valor para quem adota. 

É preciso que se tenha um psicológico estruturado quando se decide adotar. 

Em seu processo de adoção há o acompanhamento de psicólogos e assistentes 

sociais até o período do estágio de convivência, no qual busca oferecer ajuda aos 

adotantes para que os mesmos concluam o processo. 

O estágio de convivência se encontra no ECA em seu art. 46 dispondo que a 

adoção será procedida de estágio de convivência. O prazo para esse estágio será 

fixado pela autoridade competente, ou seja, o juiz da ação. ( Brasil, 1990) 

Cabe ressaltar que o período do estágio de convivência vem para que o 

adotante tenha a certeza de que está preparado para adoção e para que o adotado 

esteja habituado ao local onde irá viver. 

Podem-se citar alguns autores que discutem a respeito do estágio, entre 

eles Roberto João Elias, onde ressalta que: 

 
 

Estágio de convivência é de suma importância, pois permitirá que 
haja, antes da adoção, um relacionamento íntimo entre o adotando e 
adotante, possibilitando a este chegar à plena convicção de 
consumar a adoção, desde que a adaptação das partes seja 
adequada. 

 
 

Contudo, verifica-se que é necessário ao adotando ter a melhor adaptação. 

(ELIAS, 2004, p. 43). 

De acordo com o Promotor de Justiça de Minas Gerais, Epaminondas da 

Costa: 

 
 

O estágio de convivência não é um direito dos adotantes e sim do 
adotando, pois, o intuito do ECA é a proteção da criança e do 
adolescente fundamentada no princípio do melhor interesse da 
criança e da prioridade absoluta. ( SÃO PAULO, Ministério Público 
Federal) 
 
 

É de extrema importância o estágio de convivência, uma vez que muitos 

candidatos a adotante desistem injustificadamente da adoção nessa fase do 

processo, causando assim transtornos prejudiciais para a criança e ou adolescente. 
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Portanto é preciso que o adotante esteja ciente de todos os pormenores a 

respeito da adoção, visto que a criança é prioridade no processo e suas escolhas 

quando não bem feitas, poderá afetar uma vida, onde a mesma poderá carregar 

traumas ao longo por um longo período, podendo ainda afetar sua relação com as 

pessoas de seu convívio. 

 

 

3.1 REQUISITOS PARA ADOTAR 

 

 

O ECA estabeleceu todos os requisitos necessários para a adoção, desde a 

idade até a sua concretização, com leis que surtem efeitos devido a sua praticidade 

e agilidade. 

Quando fala-se em requisitos para adotar, a idade para o adotante é um 

ponto importante no processo, conforme o art. 42 ECA, “podem adotar maiores de 

dezoito anos, independente do estado civil”, ou seja, a pessoa que tem pretensão à 

adoção, deverá ter não menos de 18 anos, porém deverá ser no mínimo 16 anos 

mais velho que o adotado, conforme art. 42, §3º ECA. 

Em se tratando de adoção por casais, o requisito de idade mínima de 18 

anos do adotante não atinge aos dois, sendo necessário que apenas um deles 

possua a idade mínima estabelecida. Conforme estabelecido na legislação vigente 

exige-se uma diferença de no mínimo 16 anos entre adotante e adotado. No que 

tange a adoção por um casal será considerada a idade do mais velho para fins de 

auferir a diferença mínima de 16 anos acima citada. 

Essa diferença de idade entre adotante e adotado se faz necessária para 

manter um respeito entre ambos, além de o adotante ser mais responsável e 

maduro para dirimir todas as situações que provavelmente deverá ser administrada 

pelos pais adotantes. 

Veja que, o requisito da idade é fundamental para o benefício aproveitado 

pelo adotado na adoção, sendo que somente quando benéfica a adoção é que a 

mesma será concedida, conforme preconiza o art. 43 ECA. (BRASIL, 1990) 

É exigível que o judiciário esteja acompanhando todo e qualquer processo 

de adoção, conforme o art. 227, § 5º da constituição Federal “A adoção será 
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assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições 

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

É possível a adoção por casais divorciados ou separados judicialmente, 

desde que a convivência tenha ocorrido enquanto havia a constância do casamento. 

Importante lembrar que o que prevalece é o princípio do melhor interesse da criança 

ou adolescente, assim ocorrendo a adoção neste sentido, é preciso que o casal 

tenha consciência de que deverá ser acordado a respeito da guarda e das visitas 

regulares, conforme preleciona o art. 4º da Lei 12.010/09. 

Para que ocorra à adoção, necessário se faz a autorização dos pais, quando 

conhecidos, assim como do representante legal. Referida regra também deve ser 

aplicada aos maiores de 12 anos, quando na situação de adotado. Caso os pais 

forem desconhecidos ou houver a destituição do poder familiar a regra acima 

mencionada não se aplica, simplesmente pela impossibilidade gerada por tal 

situação.  

Após todos os requisitos exigidos será então feito o estágio de convivência, 

onde será “acompanhado por interprofissionais a serviço da infância a juventude” 

esse estágio serve para que a criança conheça a família e se acostume a ela. O 

prazo para o estágio será dado pelo juiz, onde é peculiar a cada caso, quando o não 

residente no país, o casal deverá cumprir no mínimo 30 dias de convivência em solo 

nacional.(BRASIL, 1990)6 

 

 

3.2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO A ADOÇÃO 

 

 

Quando se inicia o processo para adoção é preciso realizar um cadastro 

junto ao CNA. Após se cadastrar o pretendente a adoção deverá encaminhar ao juiz 

da vara da infância e da juventude um requerimento com reconhecimento de firma. 

Todos os documentos pessoais dos requerentes deverão ser apresentados, 

fotocópia autenticada da identidade, do CPF, certidão de casamento quando casado 

e nascimento quando solteiro, atestado de residência, comprovante de rendimentos. 

                                                             
6O estágio de convivência será trabalhado no item 4.3 
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É exigível também certidão negativa de nome dos requerentes emitida pelo 

cartório distribuidor junto ao fórum, certidão negativa emitida pela Justiça Federal. É 

necessário que os pretendentes a adoção passem por consulta onde precisam 

adquirir um atestado de sanidade física e mental emitida por médico psiquiatra. 

Após o processo concluído, se aprovado, o nome do pretendente a adoção 

será habilitado ao cadastro nacional de adoção. 

Muitos pretendentes pensam que a relação de documentos é muito extensa 

ou até desnecessária, ocorre que faz parte para que o ato possa ser concretizado. 

Todos esses pedidos são de grande valia, sendo que com esses dados 

verifica-se se os pretendentes a adoção tem condições físicas e financeiras para 

poder suprir as necessidades da criança.7 

 

 

3.3. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO 

 

 

O CNA foi criado na data 29 de abril no ano de 2008 pelo Conselho Nacional 

de Justiça para que houvesse uma maior agilidade à adoção e o auxílio para juízes 

na condução dos processos de todo o país. 

O Cadastro Nacional de Adoção é um sistema de informações que se 

encontra no portal do Conselho Nacional de Justiça, sendo importante salientar que 

o sistema está prestes a passar por reformulações, onde ajudará a agilizar o 

processo, onde haverá identificação das crianças por RG e CPF. 

O sistema é de grande valia, auxilia no cadastramento de crianças e de 

casais que querem adotar. Com isso o juiz recebe alertas via e-mail que de há 

crianças disponíveis ao perfil desejado, mesmo que a quilômetros de distância, um 

processo que assim pretende tornar célere para algo que muitas vezes se espera 

anos para concluir. 

Quando se fala em quilômetros de distância, refere-se ao sistema 

incorporado ao CNA onde permite que se encontrem crianças no perfil desejado em 

qualquer comarca da Federação, o cruzamento de dados faz o mapeamento de 

                                                             
7 Todas as informações do presente item foram extraídas a partir de curso ofertado pela 
Vara da Infância e Juventude de Maringá, destinado a interessados no processo de adoção. 
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informações unificadas, assim essa busca torna a celeridade do processo muito 

maior. 

No cadastro é computada a quantidade de crianças que estão para adoção, 

a quantidade dos pretendentes e ainda todas as porcentagens referentes à 

preferência de cada pretendente. 

 
 

A realidade da adoção é muito diferente do que estão em jornais ou 
televisões, o grande problema encontra-se na quantidade de 
pretendentes e de crianças disponíveis. Cerca de 92,26% aceitam 
crianças brancas, ocorre que cerca de 66,1% não são brancas. Outra 
porcentagem é sobre grupo de irmãos, 65,52% não aceitam adotar 
grupo de irmãos, com a realidade de que 59,41% tem irmãos, e 
somente 4,49% aceitam adotar crianças maiores de 6 anos, uma 
média muito baixa, visto que 70,06% possuem mais que essa idade, 
ou seja, há crianças a serem adotadas, o problema se encontra no 
pretendente, uma vez que a exigência é grande.(BRASIL, Conselho 
Nacional de Justiça) 

 
 

Apesar de ser um modelo de sucesso o cadastramento pelo portal ainda 

gera algumas dificuldades, e é nesse quesito que o CNJ pretende ampliar ainda este 

ano de 2017. 

A pretensão do CNJ é modelo mais claro de todas as informações, de 

acordo com a juíza auxiliar da Corregedoria, Sandra Silvestre Torres: 

 
 

A intenção do grupo de trabalho é fazer uma modificação para que 
esse sistema rode automaticamente, como acontece com um banco 
de dados, e elenque diariamente quais seriam os pretendentes 
possíveis para a criança que está no cadastro. Em seguida, o 
sistema deverá avisar o juiz, por e-mail, da existência de um 
pretende para uma criança cujo processo está em sua jurisdição e, 
simultaneamente, informar também por correio eletrônico – assim 
como o “sistema push” – para o pretendente selecionado. (BRASIL, 

Conselho Nacional de Justiça) 

 
 
Desta forma o processo se tornará mais ágil do que já é, informando o juiz e 

também o pretendente a adoção, uma vez que o mesmo não vê mudança no status 

do sistema, assim ficaria informado a respeito de todas as etapas das fases do 

processo. 

Assim sendo, o CNA só veio para somar no sistema de adoção, deixando o 

processo mais célere com informações imediatas aos magistrados. 
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3.4. LAPSO TEMPORAL NA FILA DE ESPERA 

 

 

Para se recorrer á adoção é preciso que se tenha paciência, apesar de a 

fase processual ser rápida, não é o mesmo procedimento quando se entra na fila de 

espera. Em suma, o procedimento processual se dará em cerca de 120 dias, prazo 

esse ágil, para um processo tão esperado. Ocorre que a demora se faz perante o 

perfil escolhido da criança, podendo se estender por anos.  

A demora consiste em encontrar uma criança que obtenha todas as 

exigências solicitadas. Essa espera se protela cada vez mais, pois a maioria dos 

candidatos está praticamente esperando uma criança com as mesmas 

características, com isso a fila de espera se torna cada vez mais lenta e a demora se 

torna maior. 

A burocracia ainda é o principal entrave ao processo de adoção, vez muitas 

crianças passam sua infância inteira em unidades de acolhimento, e só saem de lá 

após completar a maioridade. 

A burocracia em questão se refere a crianças em que não houve a 

destituição do poder familiar, momento esse de muito contato com a família e muitas 

vezes porém, sem nenhuma resposta. 

Para que a criança seja adotada é preciso que a mesma seja destituída do 

poder familiar, uma vez que a família deixou de cumprir com os requisitos do art. 227 

da Constituição Federal, artigo este que protege todos os direitos da criança e do 

adolescente. Ou seja, quando não cumprido o estabelecido em tal artigo, ocorre a 

destituição do poder familiar. 

Ocorre que muitas vezes o processo é lento devido à dificuldade encontrada 

em se encontrar os genitores pra que ocorra a destituição, quando encontrados o 

poder é destituído e então a criança está apta à adoção. 

Entre alguns obstáculos, o maior continua a ser o perfil escolhido pelos 

candidatos a adoção. Geralmente esses casais optam por crianças menores de 2 

anos, com isso tende a demorar muito mais. 

Na fila de espera existem mais de 7,2 mil crianças disponíveis para adoção, 

em contrapartida, cerca de 41.389 mil pessoas interessadas em adotar, assim, 
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muitas crianças nessa longa fila não está no perfil escolhido pelos casais 

pretendentes a adoção. 

É preciso que candidatos a adotar revejam os perfis escolhidos, caso não 

queiram esperar, e ainda ter o poder de dar a crianças maiores chances de se ter 

um lar, independente da idade, eles também são aptos a dar amor e carinho para 

sua nova família, só precisam de uma chance. 

 

 

3.5 REQUISITOS DO ADOTANTE 

 

 

O candidato à adoção deve estar disposto previamente a passar por vários 

processos, visto que a adoção é um processo muito sério, no qual envolve vidas de 

crianças. 

Certamente que o candidato à adoção acredita que o processo não se 

perdurará por muito tempo, a esse momento já deve estar ciente de que não é bem 

assim que funciona o sistema. 

Inicialmente o adotante deverá preencher a ficha de cadastro onde contém 

todos os seus dados, tanto os pessoais quanto a sua renda, sua forma de moradia. 

O primeiro requisito para que ocorra a adoção é a idade do adotante, o 

mesmo deve ter 18 anos completos independente de seu estado civil e ainda ter 

uma diferença de 16 anos do adotado, esse requisito é primordial no processo. 

Quando se fala em antecedentes criminais, o candidato à adoção não 

deverá constar no cadastro de antecedentes criminais, uma vez que busca-se na 

adoção o melhor interesse da criança, caso esteja incluído no quadro de 

antecedentes criminais deve-se analisar caso a caso, visto que não é, por si só, 

óbice intransponível à habilitação. 

Quando o crime cuja pena exceda a dois anos de prisão, a perda do poder 

familiar é instituída, o código civil em seu art. 1.637 demonstra que a destituição 

familiar se dá por tal motivo. 

O candidato a adoção deverá possuir emprego fixo, no qual poderá 

comprovar que terá condições de dar o sustento ao adotado, apresentar atestado de 
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saúde física e mental onde comprova sua saúde, para que possa cuidar de outra 

pessoa. 

Após ter cumprido todos os requisitos, o candidato deverá juntar os 

documentos necessários para que o processo continue em andamento, visto que 

são várias fases a ser cumpridas. 
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4 DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO 

 

 

4.1. INÍCIO DO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

Quando ocorre a decisão de adotar uma criança, a família deve estar certa 

que de que esse é o desejo de todos, uma vez que só trará sofrimento à criança se 

acaso ela for devolvida. 

Após a decisão de adotar, o candidato deverá procurar o fórum mais 

próximo de sua cidade e lá buscar o NAE (núcleo de assistência especializada) onde 

participará primeiramente de uma reunião no qual explica todos os passos do 

processo de adoção. 

Assim que terminada a reunião é entregue aos pretendentes uma ficha de 

documentos, onde serão necessárias as cópias de todos, entre eles estão, 

documentos pessoais, comprovante de endereço, certidão de antecedentes 

criminais, atestados de sanidade físicas e mentais entre outros, esses documentos 

serão entregues às psicólogas da Vara da Infância e Juventude. 

Será necessário enviar uma petição, no qual deverá ser feita por um 

advogado ou procurador público, assim se dará início ao processo, e se aprovado, o 

nome do pretendente será habilitado ao cadastro nacional de adoção. 

Quando ocorrer a entrevista com as psicólogas, o pretendente à adoção 

deverá descrever o perfil que deseja da criança como a idade, a cor, estado de 

saúde, sexo e todas as outras especificações que desejam. 

Depois de todos esses processos, é preciso realizar um curso obrigatório 

oferecido pela Vara da Infância e Juventude, no qual serão abordados temas de 

motivação à adoção e podendo ainda ter casais que conseguiram a adoção contar 

sua experiência, é um tanto informativo, uma vez que psicólogas, as assistentes 

sociais, o magistrado da Vara da Infância e Juventude estão presente em tal curso, 

tudo isso para deixar muito mais claro sobre o assunto adoção. 

A equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude juntamente com o 

Ministério Público elaborará um laudo no qual indica se o pretendente está apto ou 

não para adotar, o juiz então dará a sentença. A sentença sendo favorável ao 

pretendente o nome será inserido junto ao Cadastro Nacional de Adoção. 



45 
 

 
 

Quando houver uma criança conforme o perfil desejado pelo adotante a Vara 

da Infância e Juventude entrará em contato com o pretendente, apresentando-lhe o 

histórico de vida da criança, se acaso for exatamente o que o pretendente pediu e o 

mesmo mantiver o interesse a criança será a ele apresentada. 

 

 

4.2. MODOS DE PREPARAÇÃO PARA ADOÇÃO 

 

 

A preparação para a adoção se inicia a partir do momento em que o 

pretendente decide adotar. Assim, após a decisão começa-se a cumprir os requisitos 

necessários para a habilitação processual. 

É preciso que os pretendentes busquem a maior quantidade de informação a 

respeito da adoção, pois para receber uma criança e todas as modificações que ela 

causará em sua vida os mesmos deverão estar aptos a essas mudanças. 

Muitas vezes, famílias que lutam contra a infertilidade já vêm com um 

histórico de sofrimento, as crianças a serem adotadas também, devido ao abandono 

sofrido e muitas vezes maus-tratos, por isso é necessário um aperfeiçoamento a 

respeito da convivência de ambos.  

É preciso um trabalho que tenha por finalidade aprofundar o conhecimento a 

respeito da convivência com o adotado, para que posteriormente não haja a 

devolução da criança. 

É disponibilizado pela Vara da Infância e Juventude um curso obrigatório de 

iniciação aos pretendentes a adoção, esse curso tem duração de um mês com 

encontros semanais, onde são discutidos todos os aspectos a respeito da adoção, 

dúvidas dos candidatos e todos os pontos principais para a concretização do ato. 

Nesse período de aprendizado, psicólogos buscam preparar os candidatos 

para adoção de crianças maiores, adolescentes, ou crianças com necessidades 

especiais e até mesmo grupo de irmãos. 

Esse curso é justamente para esclarecer todas as dúvidas a respeito da 

adoção e ainda abrir as possibilidades de uma adoção fora do convencional, como 

por exemplo, a adoção entre irmãos. 
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4.3. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA 

 

 

Antes de ocorrer a finalização do processo de adoção é importante que o 

pretendente e a criança tenham um tempo de convívio, para saber como será a 

reação da criança à sua futura família, já que o princípio orientador é o melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

O estágio de convivência é um período em que a guarda da criança ou 

adolescente é confiada aos pretendes a adotá-lo para fins de avaliar o início dos 

encontros e a convivência em família. 

Quando falamos em relação ao pretendente, o mesmo deve conhecer a 

história da criança e aprender a lidar com as necessidades das mesmas, aprender 

sobre sua necessidade emocional e aprender a lidar com toda sua história de vida, 

uma vez que muitas crianças chegam com traumas, talvez por agressões, 

devoluções, abusos e ainda outros motivos. 

Não é um processo fácil, uma vez que ambos devem se adaptar a forma do 

outro, se aproximando de forma gradativa para a convivência com os pretendentes e 

o núcleo familiar existente. 

O art. 46 do ECA, precede o estágio de convivência como passo obrigatório 

no processo da adoção, só será dispensável quando o adotando não tiver mais que 

um ano de idade ou ainda caso a criança já esteja sob a tutela ou guarda legal do 

adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da 

constituição do vínculo. 

O estágio de convivência é amparado por uma equipe Interprofissional 

composta por técnicos responsáveis, atuando a serviço da justiça da criança ou do 

adolescente. Essa equipe é responsável por formalizar relatórios atualizados e 

criteriosos a respeito da convivência entre os pretendentes adotantes e o adotado, 

tudo para garantir o bem estar da criança. 

Importa salientar que essa fase prática do processo de adoção é de suma 

importância haja vista que adotantes e adotados estarão convivendo pela primeira 

vez, podendo a criança sofrer com algumas mudanças eis que será necessária sua 

adaptação numa nova família. 
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4.4. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

 

O Poder Judiciário é um importante aliado ao processo de adoção, o mesmo 

tem grande credibilidade em suas ações, tornando assim, um meio mais confiável 

aos pretendentes à adoção, no sentido de que o judiciário agirá com clareza 

referente ao processo. 

O Poder Judiciário é o único órgão responsável por declarar e constituir a 

filiação para adoção, não havendo a possibilidade de ocorrer o processo de adoção 

sem a instituição incluída nas fases processuais “para qualquer tipo de adoção, 

passou-se a exigir sentença constitutiva e efetiva assistência do Poder Público” 

(ROSSATO; LÉPORE, CUNHA, 204, p.203). 

O art. 227 da Constituição Federal relata a proteção devida à criança e ao 

adolescente, o Estado deve por obrigação manter as crianças seguras e manter uma 

vida com dignidade, fornecendo assim meios para a convivência familiar. 

Como o Judiciário exerce importante papel no processo de adoção, a 

Constituição Federal abordou o tema em seu artigo 227, onde estabelece as 

diretrizes a serem seguidas sobre os cuidados a serem tomados com a criança. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, garante o direito 

da gestante manifestar o desejo de entregar o/a filho/a para adoção, e, desta forma, 

ser atendida pelas Varas da Infância e Juventude do país, sem constrangimento, 

tendo seu desejo atendido. 

Assim é possível que as mães que estão grávidas mas não querem o filho 

entregue a criança ao fórum de sua cidade, o poder judiciário trabalha com 

campanhas para esse feito, uma vez que a mãe que entrega seu filho não sofrerá 

nenhum tipo de ação penal. 

Esse projeto é de extrema importância, somente na cidade de Maringá no 

Estado do Paraná, até 

 o primeiro semestre de 2017 foram entregues 7 crianças. 

A entrega legal é muito bem recebida pelas mães que não pretendem ficar 

com a criança, visando que a entrega busca o evitar o aborto, o abandono, os riscos 

de saúde físicos ou mentais, e ainda contribui para a diminuição da fila de espera. 
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4.5. SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

 

A sentença judicial é o que mais se espera no processo de adoção, uma vez 

que decidirá todo o futuro da criança e da família que pretende adotar, se a mesma 

ficará no convívio familiar em que lhe foi entregue ou se será negado à adoção. 

Em seu art. 47º, na Lei 8.069/90 a sentença que concede a adoção tem 

natureza constitutiva, e seus efeitos só terão validade após o trânsito em julgado, 

seguida de averbação no cartório de registro civil. “O vínculo da adoção constitui-se 

por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual 

não se fornecerá certidão”. (BRASIL, 1990) 

Diante da hipótese de o adotante falecer durante o processo de adoção, 

nesse caso o art. 42,§ 6º diz que “a adoção poderá ser deferida ao adotante que, 

após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, 

antes de prolatada a sentença.” (BRASIL, 2009) 

Quando a adoção já está concluída, e ocorre o falecimento dos pais, o filho 

não restitui o poder familiar com a família biológica, o mesmo se torna órfão dos pais 

falecidos. 

Se falecidos o filho adotivo terá os mesmos direitos que os filhos biológicos 

do casal, como por exemplo, o nome, herança e todos os outros direitos decorrentes 

da filiação. (Art. 41, ECA) 

Quando se fala em irrevogabilidade da adoção, uma vez sacramentada a 

adoção é irrevogável ao ato de quem adotou, ou seja, não é mais possível a 

anulação, assim sendo, a adoção legal é para sempre. (Art. 39,§ 2º ECA) 

Portanto a adoção é sempre constituída por sentença, não podendo haver 

adoção por outro meio, uma vez que na adoção se busca o melhor interesse da 

criança, assim através do processo judicial que verificará as condições e assim será 

concretizada.  
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4.6. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Ao longo do tempo as famílias foram modificando sua forma de ser, 

historicamente os casais que não possuíam filhos aderiam a adoção com a 

finalidade ao culto doméstico, ou seja, para a continuação de sua família, atualmente 

o lado sócio afetivo é quem rege os procedimentos, o culto doméstico não é mais 

tido em questão e a intenção da adoção é satisfazer a vontade de ter filhos, seja 

para quem geneticamente não possa tê-los ou ainda para quem, deseja aumentar 

sua família, mesmo tendo condições de gerar a criança. (PALÁCIO, 2017, p. 226) 

O Ministério Público foi citado no Estatuto da Criança e do Adolescente em 

seu art. 201, no qual veio a complementar o Estatuto, delegando atribuições ao 

mesmo. 

 

 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo;  
II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações 

atribuídas a adolescentes;  
III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os 
procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder poder 
familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, 
bem como oficiar em todos os demais procedimentos da 
competência da Justiça da Infância e da Juventude; (Expressão 
substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. 

 

 

Seguem ainda outros incisos e parágrafos, no qual faz do Ministério Público 

função essencial ao processo de adoção. 

A principal função do órgão é a fiscalização da correta aplicação da lei, no 

qual inclui a proteção ao vulnerável. Segundo Beltrame: 

 

 

Ao Ministério Público está incumbido da defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. É uma instituição permanente, que não é órgão de 
nenhum dos três poderes, possuindo autonomia funcional e 
administrativa. Dentre suas funções constitucionalmente previstas 
está a proteção integral dos direitos da criança e adolescente.  
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O Promotor de Justiça tem inúmeras atribuições na aplicação e 
manutenção dos direitos da criança e do adolescente previstas no 
artigo 201 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
demais legislações. Nos processos judiciais, é competente para atuar 
como fiscal da lei, sendo o guardião da correta aplicação da 
legislação e do respeito aos direitos e às garantias legais 
assegurados às crianças e adolescentes. Pode atuar como órgão 
agente, ajuizando as ações, tais como a destituição do poder familiar. 
Através de expedientes investigatórios, instaurados na Promotoria de 
Justiça, poderá fazer investigação sobre a situação de crianças e 
adolescentes que estão tendo seus interesses sociais e direitos 
individuais indisponíveis violados. (BELTRAME, 2009) 

 

 

Assim é possível entender o papel fundamental atribuído ao Ministério 

Público, uma vez que visa no processo de adoção buscar o prosseguimento correto 

da lei e o principal interesse da criança e do adolescente. 

 

 

4.7. PAPEL DO JUIZ 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bem claro o papel do juiz, em 

seu art. 148, III, diz-se: “A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:III - 

conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes”.  

O juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude é o responsável pelos 

processos, é ele quem determina sobre as avaliações psicossociais que devem 

ocorrer durante a fase processual. 

É necessária a avaliação, uma vez que a criança deve ser protegida pelo 

Estado, assim segue o entendimento de Simões: 

 
 

O procedimento de adoção depende de uma verificação previa dos 
requisitos formais e materiais do pretendente a adoção. Este deve 
recorrer previamente sua habilitação, na Vara da Infância e 
Juventude competente, seguida de entrevistas com psicólogo e o 
assistente social e visitas domiciliares, os quais emitem um laudo 
sobre habilidade e o perfil do adotando desejado, seguindo de um 
parecer do Ministério Público. Segue-se a decisão do juiz, 
concedendo ou não a habilitação, cuja formalização é a entrega do 
Certificado de Habilitação. (Simões 2009, p. 230)  
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A avaliação não é somente aquela em que se faz os testes psicológicos, 

a mesma se inicial a partir do momento em que se faz o contato com os 

assistentes judiciais na Vara da Infância e Juventude, os mesmos são psicólogos 

e assistentes sociais nos quais buscam entender a vontade da família e sua 

pretensão. 

O juiz profere a sentença após analisar todas as informações trazidas ao 

processo e principalmente o interesse da criança ou adolescente, esta é uma 

decisão muito difícil, uma vez que mudará definitivamente a vida da criança e a 

decisão será irrevogável. 

Assim sendo o juiz da vara da infância e juventude, após todas as fases 

concluídas determina a lavratura de uma nova certidão de nascimento da 

criança, com sobrenome da nova família, podendo essa trocar o primeiro nome 

da criança. 

Depois de concluída a sentença, a mesma não poderá ser revogada, 

conforme art.39, § 1º. 

 
 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o 

disposto nesta Lei. 

§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve 
recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do 
parágrafo único do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência 

 
 

Portanto o papel do juiz no processo de adoção é de uma responsabilidade 

tamanha, visto que sua sentença surtirá efeito na vida inteira da criança quanto da 

família.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ante ao que foi apresentado, este trabalho deixa a compreensão sobre os 

aspectos de todas as fases da adoção, desde sua origem à sua sentença, 

entendendo a nova lei da adoção e o melhor interesse da criança e do adolescente. 

A adoção é um ato de amor, uma vez que os adotantes buscam uma criança 

que não é sua biologicamente e trás para dentro do seu lar, com o objetivo somente 

de cuidar, educar, dar amor e um lar, cuidando de quem tanto precisa de todos 

esses sentimentos. 

Para concluir a adoção, como já estudado nesse trabalho, sabemos que o 

processo é lento, e deve se ter paciência para chegar ao fim de todas as fases, onde 

a mesma é burocrática e a fila de espera é extensa. 

Na análise desenvolvida pode-se concluir que a adoção é uma lei que vive 

em constante mudança, no qual busca o melhoramento para tratar com crianças e 

adolescente, visto que a maior importância é o interesse da criança e do 

adolescente. 

A Lei 12.010/09 trouxe um grande impacto sobre os demais ordenamentos 

jurídicos que tratavam sobre a adoção, como o código civil, por exemplo, onde os 

artigos que tratavam esse tema foram reduzidos de uma forma significativa. 

A nova lei buscou amparar ainda mais a criança, visando complementar os 

artigos já existentes e adicionar outros que dessem maior proteção à criança. 

O maior objetivo da nova lei foi certamente prevenir o afastamento do 

convívio familiar e comunitário, uma vez que busca que a criança continue na sua 

família de origem, conforme o art.19 ECA. 

Outro ponto relevante à nova lei foi a desburocratização no processo, onde o 

mesmo é muito trabalhoso e muitos pretendentes desistem antes mesmo do 

processo concluir, e não menos importante a estadia em abrigos, buscando evitar 

que a criança fique por muito tempo vivendo em abrigo, onde é diferente de um lar. 

É sabido que a criança e o adolescente precisa de um lar, ocorre que muitas 

famílias por devidos motivos não tem condições ou preparo para essa 

responsabilidade. É preciso ter um lar estruturado para que a criança se desenvolva 

em um ambiente de amor e carinho e bem estar, pois é o que mais elas precisam. 
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Quando a família opta pela adoção ela deve estar preparada para todas as 

mudanças advindas desse ato, certamente que a vida mudará completamente, uma 

vez que uma criança ou adolescente chegará a família, mas independente de 

imposição legal ou do vínculo sanguíneo; o afeto é fruto de ato voluntário.  

A família é fundamental ao convívio de qualquer criança, principalmente a 

essas, que deve receber proteção e assistência necessária, para que a mesma 

possa adquirir sua personalidade em um ambiente harmonioso de amor e 

compreensão. 

Conclui-se, portanto, que embora a Lei da adoção esteja em constante 

mudança ainda falta pontos a ser melhorada, entre eles a demora no processo, a 

burocracia auferida aos adotantes e a diminuição de crianças em abrigos. 

Uma parte da parcela de culpa em relação a demora na fila de adoção se dá 

aos adotantes, os mesmos buscam exigências nos perfis de crianças que são 

difíceis de se encontrar, a maioria procura por crianças menores de 3 anos, pele 

clara o que é de extrema dificuldade nos abrigos brasileiros. 

É preciso ampliar o leque das opções, para que o filho que tanto espera por 

um pai consiga o seu lar, o amor recebido e retribuído será o mesmo. Muitas 

crianças e adolescentes não perdem a esperança de encontrar uma família, por 

mais difícil que seja a adoção de uma criança maior de 05 anos, as mesmas 

mantém esperança de sair do abrigo com uma família. 

Contudo, mudando esse perfil do adotante em querer crianças mais novas 

os abrigos estariam com menos número de crianças e adolescentes, a fila de espera 

estaria bem mais rápida e os envolvidos estariam satisfeitos com suas escolhas. 

Assim sendo, vemos que há muito a se fazer a respeito da adoção, o 

problema é que as soluções não são imediatas, leva-se algum tempo para que o 

processo se torne perfeito e satisfaça tanto a criança ou adolescente, quanto a 

família que pretende recebê-los. 
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