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RESUMO 

 

 

A adoção é um instituto jurídico empregado pela sociedade desde os primórdios da vida 

organizada do ser humano e, então, é objeto de gradativas mudanças, com o objetivo de atender 

aos anseios da comunidade que a está vivenciando. No Brasil, a adoção passou por inúmeras 

transformações, desde a sua primeira previsão legal no Código Civil de 1916 até os dias atuais, 

com as mudanças trazidas pela Lei 13.509/2017. A prioridade deixou de ser a família adotante 

e passou a ser a criança/adolescente adotada. A legislação, contudo, deixou de fazer a previsão 

legal da adoção intuitu personae, sob a qual os pais biológicos fazem a escolha da pessoa ou 

casal que deverá cuidar do filho do qual não poderão cuidar, embora ainda seja uma prática 

comum na realidade social. Procede-se a uma análise do instituto da adoção direta e do modo 

como o Poder Judiciário recepciona a manifestação de vontade – consentimento dos pais 

biológicos ao fazerem a escolha de que irá assumir a obrigação de mãe/pai da 

criança/adolescente que lhes será entregue. Assim, também, realiza uma avaliação do 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial, visando a exprimir os valores favoráveis e 

contrários a esta modalidade de adoção. Não menos importante é a avaliação do vínculo afetivo 

que une as pessoas envolvidas na realidade de uma adoção, adotando(s) e adotante(s), haja vista 

o fato de ser um dos pontos mais fortes para a manutenção do instituto na modalidade direta, 

embora não se tenha clareza na definição desta afetiva vinculação, não perdendo de vista o 

melhor interesse da criança/adolescente.  

 

Palavras chaves – Consentimento. Adoção intuitu personae. Melhor interesse. Vínculo afetivo. 
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ABSTRACT 

 

 

Adoption is a legal institute which from the earliest days of man's organized life has been used 

by society. Since then, it has undergone gradual changes in order to meet the expectations of 

the community where it exists. In Brazil, adoption has undergone numerous changes from its 

first legal prediction in the Civil Code of 1916 to the present day with the changes brought by 

the law number 13.509/2017. Priority ceased to be the adopting family and became the adoptee. 

However, the legislation does not mention the adoption intuitu personae, where the biological 

parents choose the person or couple who should raise the child / adolescent of whom they cannot 

take care despite it still be a common practice nowadays. Therefore, the institute of direct 

adoption will be analysed as well as how the Judiciary has received the manifestation of will - 

consent of the biological parents when making the choice of who will be the adopting parent(s) 

of the child / adolescent that will be given to them. The doctrinal and jurisprudential positioning 

will also be analysed, aiming at exposing the pros and cons of this modality of adoption. Last 

but not least, one of the strongest points for the maintenance of the institute in the direct 

modality, the affective bond among the people involved in the reality of an adoption (despite 

the definition of this affective attachment be unclear) will be analysed as well, not losing sight 

of the best interest of the child / adolescent.  

 

Key words - Consent. Adoption intuitu personae. Best interest. Affective bond. 
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INTRODUÇÃO 

 O ensaio ora sob relato tem como objetivo principal suscitar mais discussões sobre a 

possibilidade da adoção intuito personae, com amparo na análise da manifestação dos pais 

biológicos que entregam seus filhos diretamente para a adoção e a(s) pessoa(s) acolhedora(s) 

aceita(m) ingressar com o pedido de adoção da criança/adolescente. 

 Tal modalidade de adoção estava prevista em legislações anteriores, versando sobre 

adoção, mas não foi inserida no perfil do Estatuto da Criança e do Adolescente, nem em seu 

texto original, tampouco com as alterações ditadas pela citada lei em seus 28 anos de existência. 

 Um dos pontos levantados para que se repudie a adoção direta é a possibilidade de 

comercialização ou troca de favores entre os pais biológicos e os pretensos adotantes, porquanto 

a entrega é feita sem qualquer participação do Poder Público. Outro ponto configura-se na falta 

de cadastro, na maior parte dos casos, seja dos pretensos adotantes e do adotando. Alegam que 

haveria uma burla aos interessados na adoção que buscaram cumprir as exigências da lei, 

especialmente a do cadastro. 

 A adoção dirigida, contudo, tem a peculiaridade de que se está dando guarida à 

manifestação de vontade dos pais biológicos que, não podendo, ou não querendo exercer a 

maternidade/paternidade, escolhem quem deve exercer este papel perante a sociedade, 

mediante a adoção. Cumpre salientar que não se está a defender a “adoção à brasileira”, pois 

esta última é o registro de criança, feito de modo indevido, uma vez que se registra uma criança 

sabidamente filha de outra pessoa como sendo sua. A adoção intuito personae tem característica 

bem diversa, pois os pretensos adotantes não fazem o registro indevido da criança, mas a 

recebem e a criam. É óbvio que não se pode generalizar a ideia de que todas ocorram assim, 

mas qualquer outra modalidade de atuação deve ser vista e tratada como irregularidade, uma 

vez que o interesse maior da criança/adolescente é ser recebido como filho e assim tratado. 

 Nas decisões judiciais, os pontos mais analisados para que se defira ou não a adoção 

intuitu personae são o melhor interesse da criança/adolescente, princípio norteador de todas as 

ações que envolvem menores, divisados como pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento, bem como se existe a formação de vínculo afetivo entre as partes envolvidas. 

 O melhor interesse da criança é avaliado como os benefícios que a criança venha a ter 

pela sua manutenção na família acolhedora, visto como a possibilidade de um desenvolvimento 

sadio, no aspecto físico, mental e emocional, isto é, ser efetivamente recebido como filho, 

cercado de cuidados e afetividade, como deve ser a vida de qualquer filho em um ambiente 

familiar. 

 Já a verificação de vínculo afetivo é algo custoso de se avaliar, uma vez que são as 
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impressões que se terá da relação de afetividade que envolveu os pretensos adotantes e a 

criança/adolescente que está sendo adotado. Em relação a crianças maiores e que sabem falar e 

manifestar, mesmo que minimamente seus sentimentos, a observação se torna mais fácil. A 

dificuldade está em se avaliar a afetividade de crianças de tenra idade, como no caso daquelas 

com poucos dias ou meses de vida. Existe um posicionamento jurisprudencial a concordar com 

a existência de vínculo com amparo numa convivência de, pelo menos, um ano entre as partes. 

Pelos estudos da Psicologia, no entanto, o vínculo se constitui muito antes disso. 

 Estes são pontos nodais a se analisar e que vão fazer com que juízes e tribunais 

concordem ou não com o deferimento da adoção direta. Caso falte qualquer deles, 

fatidicamente, o pleito judicial será julgado improcedente. 

 Também se sabe, entretanto, que, em muitos casos, os pretensos adotantes não 

ingressam imediatamente com a medida legal de adoção, por medo de perderem a criança, 

permanecendo com a criança/adolescente clandestinamente até terem tempo suficiente de 

garantir a efetivação da guarda e, depois, para ingressar com o pedido de adoção. Esse temor é 

real, mas não deveria ocorrer, uma vez que há a manifestação de interesse dos pais biológicos 

em que seja efetivada a adoção em favor dos pretensos adotantes, e esta manifestação deveria 

ser considerada pelo Poder Judiciário, à exceção dos casos de comercialização ou troca de 

favores entre pais biológicos e adotantes, assim como nas situações de flagrante maus tratos 

dos acolhedores para com a criança ou adolescente. 

  O estudo destas condições é de execução difícil, haja vista que os processos judiciais de 

adoção correm em segredo de justiça, não sendo possível avaliar de maneira mais clara as 

situações levadas ao Poder Judiciário. Vale dizer que, nos últimos quatro anos, na qualidade de 

advogado militante, participou-se de quinze ações judiciais de adoção, sendo que, destas, 14 

eram de situações de adoção direta e apenas uma de adoção pelo cadastro. Afirma-se que, em 

todos os casos de adoção direta, as sentenças foram favoráveis, embora juízes e representantes 

do Ministério Público tenham se posicionado contra as medidas em suas falas, mas sendo 

vencidos pelas regras do melhor interesse do menor e do vínculo afetivo. Ademais, cumpre 

ressaltar que, nos 14 casos de adoção direta, os adotantes receberam as crianças com apenas 

alguns dias de vida. Apenas no caso do cadastro, a criança já contava mais de um ano de idade. 

 É fácil perceber, por esta pequena estatística, que as adoções intuitu personae ainda são 

muito comuns na realidade social. 

 Com vista a conceder maior sustentação ao estudo sob relatório, este é desenvolvido 

mediante revisão e exploração bibliográfica e jurisprudencial, buscando perceber como o Poder 

Judiciário reage à manifestação de vontade dos pais biológicos ao entregarem seus filhos, 
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diretamente, para que pessoa(s) normalmente conhecidas, ingresse(m) com o pedido judicial de 

adoção. A pesquisa visa a avaliar, objetivamente, a possibilidade do deferimento da adoção 

intuitu personae, e as circunstâncias deste deferimento para concretizar a perfilhação pelos 

acolhedores de crianças/adolescentes.  

Não se pode deixar de aplicar o método dedutivo, partindo das regras gerais para cada 

situação concreta, a fim de avaliar as reais consequências da manifestação de vontade dos pais 

biológicos ao entregarem uma criança, para adoção, diretamente a alguém, que deverá exercer 

o poder familiar. 

A pesquisa é natureza qualitativa, não buscando critérios de representatividade 

numérica, mas, ao contrário, demandando maior compreensão a respeito das hipóteses que 

ameaçam o instituto da adoção e das maneira de se procurar o Poder Judiciário, a fim de atingir 

o objetivo pretendido, estando ou não inserido(s) o (s) interessado(a) no cadastro de adotantes, 

levando em conta o princípio do melhor interesse da criança. 

O objetivo principal da pesquisa é fazer uma relação entre a livre manifestação da 

vontade dos pais biológicos, no momento em que entregam filho(a) a pessoas, escolhidas por 

estes, que irão adotar o menor e a valoração que o Poder Judiciário faz desta manifestação, 

constante das regras de adoção. 

Como objetivos específicos demanda se erguer discussão sobre a adoção intuitu 

personae e as razões de o legislador não a ter previsto no texto legal; trazer os pontos favoráveis 

e desfavoráveis para a concessão da tutela judicial da adoção; e avaliar como se posicionam 

doutrina e jurisprudência pátrias em relação a esta modalidade de adoção, porquanto, para 

alguns, seria impossível sua concessão por falta de previsão na lei. 

 Pretende-se, com efeito, examinar com detensão as dificuldades enfrentadas pelos 

jurisdicionados que aceitam receber, cuidar e adotar crianças, entregues pelos pais biológicos, 

os quais, muitas vezes, não podem cuidar de seus filhos, em decorrência de vários fatores, 

oriundos de aspectos financeiros, físicos ou emocionais.  

Com procedência no recebimento da criança, feito pela livre manifestação de vontade 

dos pais biológicos, propicia-se um vínculo afetivo entre os escolhidos pelos pais e a criança 

que será adotada. Assim, ocorre um conflito aparente entre os ditames contidos na lei de adoção, 

retro mencionada, e o que ocorre, ainda muitas vezes, na realidade, que pode ser compreendido 

dentro do princípio constitucional da livre manifestação, em que os genitores da criança 

escolhem aqueles que serão os pais do menor e estes aceitam o encargo e passam a cuidar e 

amar a criança, como se espera dos pais. Este conforma um conflito este entre a lei e o costume, 

entre seguir os preceitos da lei e os sentimentos.   
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 A temática deste experimento acadêmico stricto sensu tem relevância para a sociedade, 

pois é fato ainda corriqueiro no meio social e por existir a discussão entre o costume e o 

posicionamento legal, passando pelas disposições doutrinárias e jurisprudenciais, o que torna o 

tema ainda mais atraente e instigante. 
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2 O SURGIMENTO DA ADOÇÃO 

A família é um dos principais institutos jurídicos estudados em todo o mundo e, na 

maioria dos países, atuais e antigos, buscavam-se meios de manter viva esta instituição, base 

de toda a sociedade. Há de se ressaltar o fato de que a família é uma das figuras jurídicas que 

mais se modifica no decorrer dos anos e sempre é objeto de estudos pelo universo jurídico.  

Um dos meios para se evitar a extinção de uma família era garantir para aqueles que não 

pudessem ter filho natural, assim como para aqueles que morressem prematuramente, um meio 

de assegurar a inserção de um filho varão no contexto doméstico, com o objetivo de dar 

continuidade à família e as obrigações a ela inerentes. Esta situação foi solucionada a partir da 

criação do instituto da adoção. 

Segundo Severino Augusto dos Santos (2013, p. 197) “[...] o instituto da adoção é 

encontrado no Código de Hamurabi, nas Leis de Manu, e num dos livros do Pentateuco, o 

Êxodo, quando se refere a Moisés, adotado pela filha do faraó”. Fica assim demonstrado que a 

adoção é praticada desde há muito, tanto nas sociedades ocidentais, como orientais e por 

pessoas das mais variadas religiões. 

Conforme Guilherme de Sousa Nucci (2015, p. 130),  

 

A Bíblia, por seu turno, traz seguras indicações da existência da adoção entre os 

hebreus, sua finalidade e procedimentos. Moisés, quando salvo das águas do Nilo, foi 

adotado por Térmulus, filha do Faraó. Ester foi adotada por Mardoqueu. Sara adotou 

os filhos de sua serva Agar. 

 

 

 Como se observa, a adoção era praticada em muitos lugares e dentre vários povos, 

embora a herança jurídica a esse respeito tenha vindo, sobretudo, dos Direitos Grego e Romano 

e tinha por finalidade principal a continuação da existência da família e do nome familiar, assim 

como a manutenção do patrimônio familial, uma vez que, na ausência de descendência 

masculina, os bens adquiridos seriam perdidos para o ente público, em favor do Estado ou 

equivalente.  

Deste modo, se percebeu que um dos meios de evitar o fim de uma família por falta de 

descendência masculina, principalmente, e, por consequência, do culto doméstico – religião 

familiar – era por via do instituto da adoção, como meio de trazer alguém de uma família alheia 

e colocar no seio de uma nova, com o objetivo de dar continuidade à descendência e a todas as 

obrigações concernentes a este novo grupo familiar. A adoção tinha grande respaldo jurídico 

entre os romanos e os gregos.  O que unia, na família antiga, os seus membros era a religião do 

lar e o culto dos antepassados, algo mais forte do que o nascimento, que qualquer sentimento 
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ou força física. Somente a religião fazia com que a família existisse como um corpo, tanto na 

vida terrena como na outra vida em que acreditavam. A família, para os antigos, mais do que 

uma associação natural, era uma associação religiosa e isto a fortalecia e a tornava longeva 

(COULANGES, 2011).  

O principal desenvolvimento do instituto jurídico da adoção que chega aos dias atuais é 

o oriundo do Direito Romano, profusamente estudado em todo o Mundo, bem como do Direito 

Grego. Ocorre que, em relação ao segundo, embora não seja tão estudado pelo meio jurídico 

em geral como o sistema romano, na área do Direito Privado, serviu sempre de base para o 

mundo jurídico, tanto que é citado, por diversas vezes, pelos autores romanos como sendo um 

modelo de atualização e de percepção de novos conceitos e dinâmicas. 

 

2.1 A adoção em Roma 

  Desde que os descendentes hominídeos começaram a se organizar em grupo e viver de 

modo societário, a família passou a ser um local de grande importância, pois nela as pessoas 

tinham suas primeiras regras a serem seguidas, bem como era nela que havia a renovação das 

pessoas, seja pelos seus descendentes ou pelos que lhe sucederiam, após a morte. 

  A busca incessante pela perpetuação do culto doméstico foi a pedra basilar do direito de 

adoção entre os povos antigos, pois a religião determinava ao homem para se casar, e que dava 

a possibilidade deste se divorciar em caso de esterilidade, substituindo o marido ou a esposa 

por algum parente nos casos de impotência, de morte prematura ou de infertilidade. A adoção 

oferecia à família, sendo utilizada como último recurso, uma possibilidade de fugir da desgraça 

tão assustadora de sua extinção, que seria solucionada pela chegada de um varão 

(COULANGES 2011, p. 58). 

 A adoção, com efeito, visava à preservação da família, mediante a incorporação de filhos 

não naturais, com o objetivo de manter viva a descendência, e, assim, conservar o culto 

doméstico. 

 Neste sentido, deve-se dizer que as mulheres e os filhos que não tivessem capacidade 

suficiente para a realização do culto não serviriam para tal função, e razão existiria, portanto, 

para a adoção (VOLTERRA, 1986).  

 Na disposição estabelecida pelo Direito Romano, a doptio ou datio in adoptionem era o 

ato jurídico pelo qual uma pessoa alheia à família era recebida como filho numa família que 

não era a sua de origem. Este fato ocorria pela impossibilidade de nascimento natural de um 

rebento do sexo masculino, uma vez que o nascimento de filhas não atendia o objetivo do 

casamento. Tal fato ocorria em virtude de uma filha não poder dar sequência ao culto 
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doméstico, já que no dia em que esta filha casasse, teria que renunciar à família e ao culto de 

seu pai, passando a aceitar à família e à religião do marido (SANTOS, 2013). 

 A adoção, via de regra, não implicava crianças recém-nascidas, como é comum nos dias 

atuais. Poderia envolver qualquer pessoa, normalmente um sui iuris de outra família, 

especialmente quando tivesse certeza de que jamais chegaria a ser o pater, inclusive podendo 

recair sobre uma família inteira, como é o caso da adrogatio. 

 Seja por via da adoptio ou da adrogatio, cuja explicação será feita em módulo 

específico, uma das características que o adotante tinha que demonstrar para a utilização de tal 

instituto era de que não tinha filhos, especialmente varão, e que, durante toda a sua vida, buscou 

meios de o ter, pelas vias naturais de perpetuação da família, embora tal busca tenha restado 

frustrada, o que permitia que buscasse a filiação pela adoção (SCIASCIA e CORREIA, 1951). 

 Ressalte-se, pois, o fato de que a base da família não está necessariamente no afeto, 

sentimento e laços de carinho. O princípio da família não está necessariamente no afeto natural. 

Tanto no Direito Grego como no Direito Romano, os sentimentos não têm relevância para 

serem observados. Não é que não possa existir no íntimo dos corações algum sentimento, algum 

vínculo fora do mundo jurídico, mas, para o Direito, nada vale, ao ponto de o pai pode amar a 

filha, mas não lhe poder legar bens. Para Coulanges (2011, p. 54) “[...] as leis que tratam do 

direito sucessório, as leis que mais fielmente testemunham as ideias formadas pelos homens 

acerca da família, essas estão em contradição flagrante, tanto com a ordem do nascimento como 

com o afeto natural”.  

   Justiniano distinguia dois tipos de adoptio. A plena, sob a qual o adotante era ascendente 

do adotando, ou seja, o adotando era da mesma família do adotante e a menos plena, que se 

realizava sob pessoa estranha à família natural, não podendo haver nenhum vínculo de 

parentesco entre os personagens do instituto utilizado (GUTIÉRREZ, 2000).  

 Há de se destacar que na adoção romana não havia qualquer vestígio de preocupação 

com a afetividade ou com questões de cunho social ou protecionista. O que existia era uma 

preocupação com o nome da família, que não podia se perder, com a manutenção da religião 

familiar, praticada em todos os lares, e que precisava ser mantida viva, para a própria 

manutenência do grupo familiar, a fim de evitar a perda do patrimônio, favorecendo o ente 

público (COULANGES, 2011). Percebe-se, pois, que as questões familiares, como hoje se vê, 

não tinham qualquer influência sobre a adoção. 

Observa-se, ainda, por meio do instituto da adoção aplicado em Roma, que não havia 

uma preocupação com a pessoa do adotando. Todos as regras e características estavam voltadas 

para o adotante, pois era em função deste, da manutenção da família dele e do seu culto familiar 
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que a adoção ocorria, bem como da aceitação desse instituto por parte da família do adotando.  

  Para tanto, havia, além do procedimento legal, feito perante o povo, a realização de 

cerimônia particular, da família. Assim sendo, a adoção era concretizada no contexto familiar 

por intermédio de uma cerimônia sagrada, que se assemelhava àquela realizada por ocasião do 

nascimento do filho. Por meio dela, o adotado era recebido e admitido ao lar e, imediatamente, 

agregado à religião doméstica. Tudo o que fazia parte dela - deuses, objetos sagrados, ritos, 

orações - passava a pertencer ao novo membro em comum com o pai adotivo, pois, por seu 

intermédio, os rituais seriam celebrados futuramente (COULANGES, 2011).  

 Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento do instituto da adoção entre os romanos, 

esta passou a ter outros ritos e procedimentos, até como um meio de evitar problemas para as 

partes envolvidas. Assim, Alves afirma que: 

 

No direito justinianeo (sic), o processo de adoção se simplificou: o pater famílias, o 

adotante e o adotando dirigiam-se à autoridade judicial competente e, diante desta, os 

dois primeiros faziam declaração de concorde no sentido da adoção, a ela aderindo o 

adotando com o simples silêncio (2014, p. 614). 

 

 

 Para que, entretanto, a adoção fosse possível, certos requisitos eram exigidos, sob pena 

de não ser reconhecido o ato. Alves (2014) reporta-se a esses requisitos, lembrando que eles 

eram necessários para que houvesse semelhança com a paternidade natural. Assim sendo, 

deveria o adotante ser 18 anos mais velho do que o adotando, no mínimo, e não podiam adotar 

os impossibilitados de gerar, tais como os castrados. Além destes requisitos, ainda havia, além 

da necessidade de consentimento do pater familias e do adotante, o assentimento do adotando. 

 Vê-se, por este último quesito, que o adotando se manifestava sobre a adoção, 

importando, pois, o fato de que necessariamente não seria um bebê ou pessoa de tenra idade, 

mas tratava-se, muitas vezes, de pessoa maior de idade, mas que tinha a consciência de que 

jamais seria pater familias em sua unidade familiar originária, visto que não era o primogênito. 

Embora não houvesse uma quebra de todos os vínculos com a família sanguínea, passava a ser 

o perpetuador do culto doméstico, no contexto da família que o recebia em adoção. 

 Ainda existia um ritual que era utilizado, tanto com o filho sanguíneo como com o filho 

adotivo, para que a entrada do novo membro no seio familiar fosse conhecida e reconhecida 

por todos. Não se pode deixar de dizer que os rituais eram a maneira mais eficaz, para os 

romanos, de demonstrar a aceitação do filho. No dia do recebimento do filho, o pater reunia 

toda a família, inclusive chamando testemunhas, e fazia o sacrifício ao seu lar. A criança era 

então apresentada aos deuses domésticos; nos braços de uma mulher que corria e dava voltas 
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em derredor do fogo sagrado cultual. A cerimônia tinha, portanto, s finalidade de purificar o 

filho, limpando-o do pecado que trazia inato, pois acreditavam tê-lo contraído pelo simples fato 

da gestação, e, como segunda finalidade, apresentá-la ao culto doméstico (COULANGES, 

2011). 

 Era, portanto, a perpetuidade da família que estava em jogo, no momento da adoção e, 

quanto mais consciente fosse o adotando desta condição, mais fácil aceitar a mudança do culto 

doméstico e da realidade a ser vivenciada desde aquele momento, fosse pela adoção plena, que 

era mais comum e que dava azo a todos os direitos ao adotando, quanto a minus plena, da qual 

o adotando adquire apenas algumas garantias (ALVES, 2014). 

 O grande número de adoções em Roma demonstra como a família romana era não muito 

natural. A cessão de uma criança em adoção, para os romanos, tinha a mesma conotação da 

entrega de uma filha em casamento, especialmente quando se tratava de um matrimônio 

vantajoso para a família. Por ser assim, havia duas maneiras de se ter filhos: mediante gestação 

natural, para aqueles que podiam, e a adoção, para os que tinham alguma limitação no ato de 

conceber. A adoção era um modo de impedir a extinção de uma estirpe, assim como de adquirir 

a condição de pai de família, que era uma exigência legal a todos os que tinham intenção de 

obter honras públicas e assumir os governos das províncias. Pode-se ver tudo o que o casamento 

propiciava, era proporcionado, igualmente, pela adoção (VEYNE, 2009). 

 A adoção era, com efeito, o meio de se garantir benefícios outros na sociedade, além 

daqueles dentro da esfera familiar, que eram a continuação da religião caseira, da manutenção 

do nome da família e a garantia de que o patrimônio adquirido não seria perdido pela falta de 

filho varão. 

 

2.1.1 A importância do filius familia para a manutenção da religião doméstica. 

  A figura do adotante possui todas as prerrogativas da adoção, pois é em favor dele que 

esta foi criada. Não se pode, entretanto, relegar a segundo plano a pessoa do adotando, que, 

futuramente, passará a servir à família, presente e passada, assumindo todas as obrigações do 

pater familias em relação ao culto doméstico. Isto porque, era o filius familias que assumia as 

funções do pater após o seu falecimento, ou quando este abria mão de seu estado, no caso de 

capitis deminutio. Quando havia filhos legítimos, era o primogênito (varão) a assumir esta 

função. O filho adotado vinha preencher a ausência do varão legítimo. O que era esperado e 

necessário era o filho, por quem a família, os antepassados e o lar reclamavam (COULANGES, 

2011).  

O nascimento de uma filha não satisfazia à perpetuação da família, pois esta não podia 
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continuar com o culto. Tal fato se dava porque, no dia do seu casamento, esta renunciava à 

família e ao culto de seu pai, e passava a fazer parte da religião do marido. Tanto a família como 

o culto só poderiam ter continuidade por meio dos varões - fato fundamental e cheio de 

consequências para os romanos (COULANGES, 2011). 

 O filho assumia esta condição assim que nascia e era criado para ficar na função do 

pater. O mesmo acontecia com o filho adotivo, que, depois de recepcionado pela família, 

passava a ser instruído para a realização das atividades voltadas para a manter a religião 

doméstica. Segundo Coulanges, 

 

Sucedia que na Grécia e em Roma, como na Índia, o filho tinha o dever de fazer 

libações e sacrifícios aos manes de seu pai e aos de todos os seus avós. Faltar a esse 

dever era a mais grave impiedade de quantas podiam cometer-se, porque a interrupção 

do culto, destituindo  do seu lugar a série de mortos, aniquilava-lhe a felicidade. Esta 

negligência tomava proporções de verdadeiro parricídio multiplicado por tantas vezes 

quanto os antepassados havidos na família. (2011, p. 38). 

 

 

 Cabia ao pater ensinar aos filhos todos os segredos e tudo o que envolvia a manutenção 

do lar, dos manes, da família. Explica Coulanges (2011) que somente o pater possuía e conhecia 

o princípio misterioso do ser, e era quem transmitia a centelha de vida para toda a família. Com 

suporte neste antigo conceito, estabeleceu-se como regra que o culto familiar somente fosse 

realizado pelo varão, e transmitido de um para o outro (do pater para o filius). Desta maneira, 

a mulher somente era recebida e participava do culto por intervenção de seu pai ou de seu 

marido e, depois da morte, deste ou daquele, não recebia nenhuma parte daquilo que cabia ao 

homem no culto e nas cerimônias do repasto fúnebre. 

  Esse culto doméstico possuía alguns símbolos prioritários. Um deles é o fogo.  

O fogo tinha algo de divino; adoravam-no e prestavam-lhe verdadeiro culto. 

Ofertavam-lhe tudo quanto julgavam agradar a um deus: flores, frutas, incenso, vinho. 

Imploravam sua proteção, pois o julgavam poderoso. Dirigiam-lhes preces fervorosas 

para dele obter os objetos eternamente desejados pelo homem: saúde, riqueza, 

felicidade. (COULANGES, 2011, p. 27/28). 

 

 Assim, é notória a importância de todos na família entenderem a realidade do culto, para 

que cada um pudesse exercer suas funções de modo conveniente e sem causar a ira dos 

antepassados e dos deuses domésticos. 

 Outra prática muito importante na religião da família era o culto aos mortos. Era por 

eles que o pater conduzia os rituais e os passava ao seu primogênito. Tinha-se o sentimento de 

que tudo de bom ou de ruim que acontecia aos vivos, de certo modo, dependia do culto aos 

antepassados mortos. Uma das principais regras do culto aos antepassados estava no fato de 

que o ritual era prestado aos mortos de cada família, pelo membros de sangue que lhe 
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pertenciam. O funeral só podia realizar-se, pelas regras da religião, quando presidido pelo 

parente mais próximo. Já o repasto fúnebre, que se renovava em datas determinadas, apenas os 

membros da família tinham o direito de lhe ver e participar, e qualquer estranho era 

rigorosamente excluído dele (COULANGES, 2011). 

 Era com procedência no culto e nos ensinamentos passados do pater para o filius que se 

estreitavam os laços entre os dois, não só advindos do parentesco ou da adoção, mas 

pincipalmente os laços nascidos com base no desenvolvimento da religião doméstica, praticada 

quase exclusivamente pelos dois, com a observação geral dos outros membros da família, mas 

sem qualquer atividade de fato. Para Coulanges, “Com efeito, para o filho não só o laço de 

sangue significava a família; era ainda necessário o laço do culto”. (2011, p. 55). 

 É necessário que se perceba a importância do varão no contexto familiar, ao ponto de 

algumas medidas legais serem tomadas após o falecimento do pater familias. “Com muito mais 

razão, as legislações antigas prescreviam o casamento da viúva, quando não tivesse tido filhos 

do marido, com o mais próximo parente do seu marido. O filho desse segundo casamento era 

considerado filho do defunto”. (COULANGES, 2011, p. 56). Tal afirmação demonstra a 

preocupação em que o pater tivesse um herdeiro, que daria continuidade à família e exerceria 

o culto doméstico.  

 A afirmação de que cada família tinha a sua religião e seus deuses particulares não é 

nenhum dissenso. De fato, cada qual tinha cultos próprios, que não eram celebrados aos olhos 

dos demais. Cada uma delas criava a modalidade de cultuar seus antepassados, tornando a 

religião familiar peculiar. Todo esse aspecto religioso está limitado ao lar, ao interior da 

residência, uma vez que o culto não era feito aos olhos dos demais; era particular. Em assim o 

sendo, todos os rituais e cerimônias eram feitos apenas perante a família (COULANGES, 2011). 

E continua Fustel de Coulanges: 

 

O lar nunca estava colocado nem fora da casa, nem mesmo junto da porta para a rua, 

de onde qualquer estranho o pudesse ver sem dificuldade... Os romanos o escondiam 

no próprio coração da casa. A todos estes deuses, Fogo, Lares, Manes, chamavam-lhe 

deuses ocultos ou deuses domésticos (2011, p. 40/41). 

 

 

  De todo o exposto, percebe-se a importância do pater e do filius no contexto familiar, 

pois eles é que iriam perpetuar esta família, fazer com que esta não se perdesse com o tempo e 

que o culto fosse mantido integralmente do modo como vinha sendo celebrado por gerações, 

desde o momento em que o culto familiar fora gerado. Por isso que o filho pertencia, com 

exclusividade, ao pai. Além disso, um varão não podia pertencer a duas famílias, invocar dois 
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lares; o filho não tinha, pois, outra religião nem outra família senão as do pai (COULANGES, 

2011). 

 Cabia ao filho manter viva a história do pai e de seus antepassados, sendo este um dos 

principais desígnios do ambiente familiar. Isto posto, é notória a necessidade do filho. Quando 

o pater não tinha varão natural, oriundo do casamento, a adoção era o meio mais viável para 

que obtivesse a possibilidade de manter viva a família, e mais ainda quando se tratava da adoção 

plena, por via da qual era um parente sanguíneo que manteria vivo o culto doméstico (BUJAN, 

2012). 

 Paul Veyne (2009) ainda explica que havia um outro pretexto para a adoção, uma 

maneira de controlar e vigiar o movimento dos patrimônios, a fim de evitar que fosse utilizado 

indevidamente e também que houvesse algum tipo de preferência. Em Roma era possível que 

um sogro, que apreciava a disponibilidade e subserviência com que o genro o tratava, adotasse 

tal genro quando este, ficando órfão, recebia uma herança. Assim, o sogro se tornava dono da 

herança, pois teria colocado o genro sob seu poder, que passava a ser seu filho e tudo passava 

ao poder do pater. Em troca, o pai propiciaria ao filho adotivo, por exemplo, uma bela carreira 

no Senado, pois que a adoção regulava também a carreira (VEYNE, 2009, p. 29). 

 Pelo que se vê, a adoção tinha, no Direito Romano, essencialmente, um caráter 

patrimonialista, pois sua preocupação sempre gravita à órbita da família e, como bem se sabe, 

não havia uma visão de afetividade no que diz respeito à família antiga. Buscava-se, muito 

mais, que não houvesse a perda dos bens familiares, essenciais à manutenção da visão pública 

e da essência da família, do que a preocupação com aspectos emocionais, tão ocorrentes no 

instituto nos dias atuais. 

 

2.1.2 Distinção entre adoptio e adrogatio 

 Os romanos, como antes citado, criaram dois meios de adotar - a adoptio e a adrogatio 

- cada uma possuindo características próprias e com regras específicas para a efetivação e 

consolidação da medida, ou seja, com suporte na obediência às regras estabelecidas é que a 

adoção se fazia válida, fazendo gerar todos os efeitos de filiação e de obrigações por ela 

estabelecidas. Observa-se que, embora os rituais fossem diferentes, o resultado buscado era o 

mesmo, a continuação do nome da família e do culto doméstico, bem como a manutenção do 

patrimônio no seio familiar (VEYNE, 2009). 

 Para entender a distinção das duas figuras jurídicas Bujan exprime: 

 

A adoção tem por objeto a incorporação de uma pessoa estranha na esfera famíliar. 
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Se a pessoa integrada na família e submetida ao patria potestas, é sui iuris, se 

denomina adrogatio e, em virtude da incorporação a sua nova família, a pessoa passa 

a ser alienis iuris. Se a pessoa que se integra no marco familiar, é alienis iuris, se 

produz uma adoção em sentido estrito, adoptio (2012, p. 271, traduziu-se). 
  

 Passando a analisar cada instituto em esfera própria, pode-se dizer que a adrogatio é o 

ato jurídico pelo qual uma família recebe em adoção quem era paterfamilias de outra 

comunidade familiar, acrescendo-se todos os seus descendentes. Tal ato era celebrado, no 

contexto mais antigo do Direito Romano, perante o povo reunido nos comícios curiados. Com 

a evolução do instituto, no entanto, mais especificamente no Direito Clássico, se realizava 

perante os 30 litores, que eram os representantes das cúrias. “O ato importava a sujeição do 

adrogatus com tôda a sua família ao poder do adrogator e portanto a passagem de todo o 

patrimônio (ativo e passivo) de uma para outra família”. (SCIASCIA e CORREIA, 1951, p. 

118/119). 

 Percebe-se por este contexto que se cuidava da adoção de uma família inteira por outra, 

desde a adoção do pater. Era comum este tipo de adoção em face de dívidas contraídas pelo 

pai, que gerava efeitos sobre todos os membros da família, especialmente, em relação ao pater 

que fosse ad-rogado (COULANGES, 2011). 

Após o século III, surgiu a adrogatio, por escrito do imperador, mantendo ainda a 

necessidade do consentimento expresso do adrogado, única que se manteve em uso no tempo 

dos imperadores cristãos. Também passaram a ser objeto de ad-rogação as mulheres e os 

impúberes, desde que preenchidos requisitos como a oitiva da família do ad-rogado e a 

autorização do tutor deste (ALVES, 2014). 

À parte dos efeitos da modificação familiar, se produz uma sucessão universal inter 

vivos, em que o ad-rogante (quem adotava) recebe todos os bens do ad-rogado (quem era 

adotado), pois este último sofre uma capitis deminutio mínima, e passa de pessoa sui iuris para 

ser um alienis iuris. Embora isto ocorra, persistem suas obrigações ex delicto e se extinguem 

seus direitos personalíssimos e suas dívidas (GUTIÉRREZ, 2000).  

 Volterra (1986) expõe o fato de ser duvidoso se um cidadão romano podia ad-rogar um 

latino. Afirma ainda que após o procedimento feito perante a comitiva do povo o ad-rogado é 

declarado filho legítimo do ad-rogante e como consequência imediata surgia o patria potestas 

do adrogator sobre o adrogatus. 

 Já na adoptio, o adotando sai de sua família originária e perde toda a relação de agnação, 

perde o direito de sucessão relativamente ao seu antigo paterfamilias e adquire a qualidade de 

filiusfamilias na família adotiva. Este passa a usar o nome da família de seu adotante e tem 

todos os direitos de um filho sobre a herança (VOLTERRA, 1986). Para Alves (2014, p. 613) 
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“[...] a adoção é o ato jurídico pelo qual alguém ingressa, como filius familias, em família 

proprio iure que não é a sua de origem”. 

 Como há pouco afirmado, a adoção foi utilizada para manter viva a família, com suas 

tradições e cultos, assim como suas propriedades. Santos Justo alcança a ideia de 

 

A adoção foi frequentemente utilizada pelos povos da Antiguidade e pelos Romanos 

não só para assegurarem a permanência da família sem filhos naturais e, assim, dar 

continuidade ao culto dos deuses domésticos, mas também para preservarem o 

patrimônio familiar a que, por via de herança, a adoptado tem acesso como herdeiro. 

Os próprios Imperadores utilizaram-na para designar os seus sucessores na dignidade 

imperial (2010, p. 384). 

 

 

  Havia, como se percebe, uma preocupação dos parterfamilias em manter e preservar o 

patrimônio adquirido pela família, somado às preocupações com o nome e a religião, pois, não 

havendo descendência masculina que pudesse levar adiante o nome daquela família, ela 

deixaria de existir e todos os bens seriam transferidos ao ente público. E isto produzia um ônus 

também para o poder público, que incentivava a adoção por parte das famílias que não tinham 

filhos varões, pois manter este patrimônio era um gasto a mais para o Erário (BUJAN, 2000). 

  A adoptio realizava-se perante o magistrado mediante uma reivindicação simulada pelo 

adotante. Só era admitida se o adotante tivesse 18 anos a mais do que o adotando e trata da 

existência no Direito Justinianeu da adoptio plena, quando feito por um ascendente materno ou 

por um parente do adotando, e a adoptio minus plena, se o adotante era estranho (SCIASCIA e 

CORREIA, 1951). 

 A adoção podia recair sobre uma pessoa púbere ou impúbere, pois não havia distinção 

neste instituto. O mais importante era que surgisse a pessoa do filho (varão), que pudesse 

assumir, depois do pai, o culto familiar e dar continuidade à família, para que esta não se 

perdesse na história (COULANGES, 2011).  

 Assim como a adrogatio, a adoptio tinha uma ritualidade para que fosse tida como 

válida. No Direito Clássico, havia apenas o cuidado com a aceitação da medida pelo 

paterfamilias originário e o paterfamilias adotante, e a aceitação por parte do adotando dava-

se com o simples silêncio (VOLTERRA, 1986). No Direito Justinianeu, devia a adoptio imitar 

a natureza, razão por que existia uma determinação legal de que entre adotante e adotado 

deveria haver uma diferença de 18 anos de idade, uma vez que seria fora do normal que o filho 

fosse maior do que o pai, tentando imitar o nascimento de um filho natural. Inclusive, recusava-

se a adoção a quem se encontrasse fisiologicamente sem possibilidade de procriação, assim 

como não se permitia a adoção por termo (SANTOS JUSTO, 2010).   
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 Com isto o filho passava a ficar sob o patria potestas do novo paterfamilias, passando 

a respeitá-lo do modo convencional, tinha o direito ao uso do nome da família e a ser 

reconhecido como filho legítimo e, como seria o responsável pela orientação do culto após o 

afastamento do pater, passava a ter obrigações junto a este na condução do culto familiar, 

aprendendo todas as regras e nuanças desta religião doméstica, que passaria, futuramente, a ser 

obrigação sua a condução. Fosse um menor ou um maior que fosse adotado, deveria, desde 

logo, ser inserido neste âmbito do culto, pois não se tinha a exata ideia da duração do pater na 

regência da família e o culto não podia ser quebrado ou deixado de lado (VEYNE, 2009). 

 Alguns autores ainda citam o terceiro tipo de adoção utilizada em Roma, a adoção 

testamentária, último recurso para se buscar a adoção que não fora efetivada durante a vida do 

paterfamilias. Este tipo de procedimento era feito no momento da escritura do testamento, 

ficando ali consignado o nome da pessoa que estava sendo, desde aquele ato, recebida em 

adoção. Tal modelo, contudo, era muito questionado e controvertido pois, para alguns, a adoção 

testamentária nada mais era do que uma ad-rogação. Já para outros, “[...] era simples instituição 

de herdeiro sob condição de tomar o adotado o nome do testador. Foi o modo escolhido por 

JÚLIO CÉSAR para adotar o sobrinho OTÁVIO”. (MONTEIRO e SILVA, 2009, p. 399). 

(Destaque dos autores). 

 Em virtude do crescimento do Cristianismo entre os romanos, passou a ser proibida a 

adoção dos filhos do concubinato, que eram os filhos havidos fora do contrato familiar, pois 

para estes havia o instituto da legitimação, que poderia solucionar tal situação (SANTOS, 

2013).  

 Reinava grande preocupação, por parte da Igreja, em impedir o avanço de tais situações 

de regularização de filhos havidos fora do casamento, pois, quando não tinha descendência 

legítima, os bens poderiam ser doados ou adquiridos por esta. 

O que não se pode aqui olvidar é a importância do instituto da adoção e da manifestação 

de vontades estabelecidas pelas partes, especialmente de quem adota e dos genitores do 

adotado, que precisavam consentir no procedimento para que este fosse efetivado, podendo, 

assim, gerar os efeitos esperados com a concretização do instituto. Sem essa manifestação, a 

adoção não se estabelecia de fato e de direito. 

   

2.1.3 A importância da manifestação do pai do adotando no procedimento 

 No Direito Romano, fazia-se necessária a presença do pai do adotado no ato da adoção, 

afirmando que dava seu filho em adoção ou, pelo menos, silenciando quanto ao interesse do 

adotante em ter o adotando em sua família. Isto estava estabelecido na Lei das XII Tábuas e no 
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período do Direito Justinianeu, a fórmula fora simplificada, mas ainda mantida (COULANGES, 

2011). 

 Para Bujan (2012), a ruptura do patria potestade se dava mediante o pai titular do patria 

postestas e o pai adotante ou um terceiro fiduciário. Nesse momento o pai adotante reivindicava 

a condição de filho legítimo do adotando e, ante o silêncio do pai originário, o magistrado 

pronunciava uma resolução confirmatória da manifestação do pai adotante. Percebe-se que o 

Direito Romano observava a manifestação do pai legítimo no processo de adoção, seja pelo 

simples silencio de ir contra o interesse de um terceiro em adotar seu filho, para, posteriormente, 

lhe conferir o efeito de sentença.   

 Não se pode negar que havia no Direito Romano uma forma muito política da adoção. 

Não se pode, no entanto, deixar de admitir que, para se conceder a adoção havia uma expressa 

necessidade de se ouvir e entender que a família originária, por meio do pai, que era o único a 

deter poderes legais sobre os filhos, não se negava ao processo de adoção. Sem esta 

manifestação, sem este aceite, a adoção não se configurava e não havia qualquer efeito jurídico 

(VEYNE, 2009). 

  Conforme Santos (2013, p. 200), compareciam perante o magistrado o adotante, o 

adotando e o alieni iuris - o varão que jamais atingira a qualidade de pater em sua família 

originária ou que só atingira tal posição com a morte de seus irmãos precedentes. O alienis iuris 

seria sempre considerado relativamente capaz, mesmo que fosse casado, com filhos e 

patrimônio, pois somente era havido como capaz o paterfamilias. Assim sendo, o adotante 

reivindicava o alieni iuris como se seu filho fosse; o pater silenciava. Vê-se a importância de 

se ouvir o pai do adotando e que este manifestasse sua vontade, mesmo que com seu silêncio 

para ser concretizada a adoção. Ademais, as mulheres não participavam do ato, daí a ausência 

da mãe. Sem esse consentimento, mesmo que silencioso, a adoção não se concretizava. 

Complementa ainda o autor há pouco referido, ao dizer que “[...] diante da confissão simulada, 

o pretor pronunciava a addictio (adjudicação) em favor do adotante. Estava, assim, 

materializado o ato jurídico”.  

 Em momento algum, se pedia ou se exigia que o adotando se manifestasse. Somente os 

paterfamilias, os pais, aqueles que detinham o poder de vida e morte sobre sua família e filhos, 

tanto o da família originária como o da família adotiva, intervinham no ato, mostrando a 

necessidade de se ouvir o pai do adotando sobre o interesse em ser dado o filho em adoção 

àquele que estava a requerendo (SANTOS JUSTO, 2010). 

 Já na última fase do Direito Romano, o processo passou a ser simplificado, pois que 

bastava o comparecimento do adotante, do adotando e do pai deste perante o magistrado. Desde 
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então, se tomava a declaração de concordância dos respectivos pais e que o que vai ser adotado 

a esta não se oponha. Bem se sabe, contudo, que esta não oposição era feita também pelo pai 

do adotando, uma vez que este não tinha direito de manifestação (GUTIÉRREZ, 2000). 

 Por todo o exposto, observa-se a importância do consentimento do pai natural ou 

originário no processo de adoção romano, porquanto a adoção só se tornava perfeita com o seu 

consentimento ou, pelo menos, da ausência de sua negativa, para que a adoção pudesse surtir 

efeitos. 

 

2.2 A adoção na Grécia 

 Primeiramente é bom se proceder a ressalva de que, embora para muitos o Direito Grego 

não tenha importância para o desenvolvimento do Direito Privado, tal afirmação não 

corresponde à realidade. É certo, entretanto, que o Direito Grego não conheceu o mesmo nível 

de desenvolvimento do Direito Romano, pelo fato de ter sido fruto de aproximadamente 600 

anos de elaboração, enquanto que o Direito Ático se desenvolveu num período mais curto, de 

aproximadamente 300 anos (MELO e TEMUDO, 2017). Apesar do pouco desenvolvimento, 

visto sob esta óptica, o Direito Grego serviu de exemplo, inclusive para o próprio Direito 

Romano. 

  Na Grécia, a adoção era utilizada, em especial, para evitar o perecimento das famílias, 

especialmente aquelas que tinham atingido um nível de grande reconhecimento popular e onde 

alguns dos familiares eram vistos como pessoas importantes ou heróis. Havia, assim, uma clara 

semelhança entre as adoções grega e romana, especialmente em virtude da preocupação latente 

com o culto doméstico e a manutenção do nome da família, assim também na preservação do 

patrimônio adquirido e mantido pela família (ARNAUTOGLU, 2003). 

  Desta forma, se percebeu que um dos meios de evitar o fim de uma família por falta de 

descendência masculina, principalmente, e, por consequência, do culto doméstico – religião 

familiar – era através do instituto da adoção, como meio de trazer alguém de uma família alheia 

e colocar no seio de uma família nova, com o objetivo de dar continuidade à descendência e a 

todas as obrigações concernentes a esta nova família. A adoção tinha grande respaldo jurídico 

entre os gregos (ARNAUTOGLU, 2003). 

 Além da manutenção do culto doméstico, no entanto, os gregos também tinham a 

preocupação com o patrimônio familiar. Os filhos tinham - a igual dos romanos - como razão 

de existência dar continuidade e integridade ao patrimônio paterno, conforme acentuam Álisson 

Melo e Tiago Temudo (2017).  

  Com estes objetivos, o legislador grego passou a aceitar três possíveis tipos de adoção: 
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a inter-vivos, a testamentária e a póstuma - esta última bastante controvertida, haja vista que 

podia ser utilizada como meio para retirar direitos dos descendentes legítimos, por meio de uma 

falsa adoção (BEAUCHET, 1897). 

  A adoção mais comumente usada pelos gregos, especialmente pelo respaldo que havia 

perante a população em geral, era a adoção entre vivos. Este tipo se dá em três etapas. A 

primeira é a manifestação da vontade do adotante. Sem uma vontade expressa do adotante e de 

uma aceitação, mesmo que tácita, por parte do adotado, não se configura a adoção. O segundo 

deles diz respeito à introdução do adotado no culto familiar, visto que será de responsabilidade 

dele a manutenção da religião familiar após o perecimento do pai, a quem deverá substituir, 

pois o culto doméstico é dirigido pelos homens, mais ainda, pelo chefe da família. O terceiro 

ponto era a intervenção da associação política imediata, que seria a validação da adoção pela 

fratria (BEAUCHET, 1897). 

 Para que se entenda, todos os gregos, ou melhor, os que gozavam de direitos irrestritos 

(homens), eram ligados a uma fratria, que intervinha de maneira direta no instituto, uma vez 

que tinha que concordar com a adoção para que esta viesse a ter valor legal de gerar obrigações 

para todos os envolvidos (BEAUCHET, 1897).  

 Fazendo uma análise sobre a apresentação do adotado na fratria, Coulanges (2007, p. 

129) afirma: 

 

O jovem ateniense era apresentando à fratria por seu pai, que jurava ser ele seu filho. 

A admissão era um culto religioso. A fratria imolava a vítima e fazia assar a sua carne 

sobre o altar, na presença de todos os seus membros. Se recusassem o récem-nascido, 

como era seu direito se duvidassem da legitimidade de seu nascimento, deviam tirar 

a carne do altar. 

 

 

  Cumpre ressaltar que a vítima, ora citada por Coulanges, era aquela imolada no 

momento de celebrar a chegada do novo membro da família. Se os membros da fratria não 

aceitassem a adoção, não deixavam a carne ser colocada na mesa de oração. Era o sinal de que 

o instituto não fora aceito pelo grupo. 

  De certo modo, era tal culto repetido para a recepção do filho adotivo, após regularizada 

a adoção e antes de sua inscrição nos registros públicos das cidades gregas. Somente após a 

aceitação da fratria é que se podia dizer que adoção estava consumada (COULANGES, 2007). 

  Todas estas situações precisavam estar ligadas e bem circunstanciadas, a fim de evitar 

a nulidade da adoção, inclusive com a inscrição nos registros legais, a mudança do nome e 

outras singularidades registrais (BEAUCHET, 1897). 

  A segunda modalidade de adoção era a testamentária, oportunidade em que o testador 
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manifestava interesse em adotar determinada pessoa em disposição de última vontade. Era mais 

simples do que a adoção inter-vivos, pois as formalidades exigidas eram bem menores. Não 

dava, porém, a certeza do resultado, como ocorria na adoção inter-vivos, porque a vontade do 

adotado também tinha que ser coincidente com a do adotante-testador, e isto podia não 

acontecer, o que faria com que a adoção não se concretizasse (BEAUCHET, 1897). 

  Uma vez aceita pelo adotado a disposição de última vontade do adotante, este assumia 

a lugar daquele no culto doméstico e era feita a inscrição de registro da adoção, a fim de que 

gozasse de respaldo legal e gerasse os efeitos civis esperados. Segundo Beauchet (1897), a 

adoção testamentária era utilizada em quase todas as Cidades-Estado da Grécia. 

  Por fim, havia a adoção póstuma, que era a mais combatida e discutida de todas as 

modalidade de adoção utilizadas em solo grego. Era a obrigação estabelecida de que o parente 

mais próximo do falecido, que não deixasse filhos e não fizesse disposição de última vontade, 

desse seu filho em adoção, a fim de evitar o perecimento da família daquele que morrera sem 

deixar qualquer pessoa que assumisse seu lugar na religião doméstica e nas obrigações para 

com a comunidade em geral (COULANGES, 2007). 

  Alguns legisladores não aceitavam a adoção póstuma pois entendiam que esta era um 

meio de burlar as leis estabelecidas e dar direitos sobre o patrimônio do falecido a alguém que 

jamais seria chamado a exercer tal múnus (BEAUCHET, 1897). 

  Antes de ser feito o registro, como também ocorria nas demais conformações adotivas, 

deveria ser confirmada por um tribunal, que analisaria a legalidade da disposição dos bens em 

favor do adotado e se não haveria prejuízo aos filhos legítimos do falecido, que não poderiam 

ser prejudicados nesta situação. Uma vez feita esta análise e confirmada a adoção póstuma, era 

levada ao registro das pessoas e confirmada, consequentemente, a adoção (BEAUCHET, 1897). 

  No último caso, havia uma participação mais ativa do poder público local, a fim de 

evitar que os parentes recalcitrantes ou descuidados não assumissem sua responsabilidade e 

deixassem toda a obrigação para o Erário. Após a adoção, era modificada toda a realidade da 

família civil do adotado, que passava a assumir nome e família do adotante. Deixava, pois, de 

pertencer à sua família de nascimento e passava ao contexto da adotante, em todos os sentidos 

(BEAUCHET, 1897). 

 Resta ainda deixar claro o fato de que o adotado podia futuramente querer voltar à sua 

família natural, perdendo a adoção todos os seus efeitos. Podia acontecer, após a morte do 

adotante, que o adotado fizesse a opção por voltar ao seio de sua família originária. Isto era 

plenamente possível, uma vez que a adoção não era irretratável. 
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2.2.1 Características dos adotantes 

 Desde a sua fundamentação original, seja em Roma, na Grécia, na Índia, ou qualquer 

país da Antiguidade que tivesse dado o direito da população de praticar a adoção, passou-se a 

determinar regras mínimas para que este instituto não fosse usado de maneira a prejudicar 

direitos de outros ou determinar a anulação do instituto em razão de alguma irregularidade na 

condução do procedimento ou na própria realização do ato, como os legisladores vislumbravam 

com maior nitidez na adoção póstuma. 

  Conforme exprime Beauchet (1897), os requisitos exigidos para o adotante, em qualquer 

das três modalidades aceitas na Grécia, eram semelhantes aos solicitados dos testadores, quando 

do fazimento de seus testamentos, pois se não cumpridas as exigências, a adoção poderia ter 

seus efeitos questionados. 

  O primeiro requisito e, quem sabe, o que garantia de modo mais incontestável a adoção, 

era o fato de o adotante não possuir filho. O filho (varão) era o perpetuador do culto familiar e, 

sem a existência dele, a família estava fadada à extinção. Para se evitar o exício da família, a 

adoção foi instituída e difundida em todo o solo grego e em muitos países da Antiguidade 

(COULANGES, 2011). 

  A existência de um filho legítimo que pudesse assumir a função do pai na religião 

doméstica era um impeditivo para o aceite da adoção pela sociedade em geral e vedada pela 

legislação, embora houvesse a possibilidade do filho se desligar da família originária, quando 

era adotado por outro grupo familiar, perdendo todo e qualquer vínculo com a natural, assim 

como no caso de abdicação do poder parental. Tais situações eram pouco ocorrentes na 

realidade prática, pois que o vínculo familiar foi sempre muito intenso entre os gregos 

(BEAUCHET, 1897). 

  Ponto delicado que aqui se põe foi a existência de filhos ilegítimos, aqueles tidos fora 

do casamento e que, segundo alguns relatos, tanto de Beauchet como de Coulanges, eram 

aceitos na Grécia, em formato de adoção, mesmo com a existência de filhos legítimos, sendo 

resguardado a todos o direito na divisão do patrimônio familiar.    

  Ressalte-se, apenas, que a filha não assumia o posto do pai na condução das obrigações 

familiares cultuais, cabendo a direção destas apenas aos filhos do sexo masculino, razão pela 

qual, mesmo quando existissem filhas legítimas, não havia impedimento legal para a adoção de 

um menino/homem que assumisse esta função (COULANGES, 2011). 

  Na Grécia era permitida, contudo, a adoção de mulher, prevendo que esta viesse a ter 

filho, que seria posteriormente dado em adoção ao pai e assumiria o culto familiar. Tal situação 

era impossível no Direito Romano. O legislador grego inovou, com o aceite da adoção para a 
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obtenção de um resultado futuro, já que a mulher adotada, assim que tivesse um varão, daria 

este filho em adoção ao seu adotante, como a maneira de retribuição por ter assumido os seus 

cuidados e o pagamento do dote para o casamento, quando este viesse a ocorrer (BEAUCHET, 

1897). 

 Resta, ainda, esclarecer que a entrega do varão ao adotante, somente ocorria após o 

casamento da adotada, pois, se não vindo do casamento, este filho não poderia ser adotado, por 

se buscar evitar a adoção dos filhos adulterinos (BEAUCHET, 1897). 

  A segunda característica estabelecida pelos gregos para a adoção era a idade. Só podiam 

adotar pessoas maiores de 18 anos, mas não havia uma exigência de diferença de idade entre 

adotante e adotado, o que se pode perceber no trecho de Beauchet (1897), onde ele assinala que, 

na lei ateniense, ao contrário da romana, que exigia um mínimo de 14 anos entre adotante e 

adotando, a fim de retratar uma família natural, este fato não era importante. Não se estabeleceu 

na Grécia, assim, aquilo que era uma exigência em Roma, de que a adoção deveria ser um 

reflexo do que acontecia na família natural. Em Roma, prevalecia a ideia de que a adoção 

deveria ser exercida de modo a que ficasse tão próxima ao natural, que em se tratando de 

pessoas distantes, não tivessem meios de saber se aquele filho era originário daquela família, 

ou se fruto de uma adoção. 

  A terceira distintiva é que o adotante devia ter a mente sã e ter plena liberdade. Por esta 

afirmação feita por Beauchet (1897, p. 38), percebe-se que apenas os gregos legítimos podiam 

adotar, porquanto os não gregos eram objeto de algumas restrições legais. Em Roma, a 

deficiência física era um impedimento legal para adotar, mas tal medida não se aplicava na 

Grécia. Assim, a deficiência física não era um fator impeditivo para se buscar a adoção; o 

impedimento somente ocorria quando havia deficiência mental. 

  A quarta particularidade está no fato de que o adotante não sofresse de alguma 

incapacidade contida no texto das leis, pois, se acometido desta, era impedido de adotar. 

Exemplo simples para entender tal regra era no caso dos estrangeiros. Por mais que inseridos 

no âmbito social grego, não gozavam de direitos plenos nas Cidades-Estado e, por esta razão, 

eram impedidos de adotar (BEAUCHET, 1897). 

 As características eram bem claras a fim de dar maior agilidade ao procedimento e para 

que não ocorresse nenhuma situação não prevista ou não possível, como a adoção por 

estrangeiro, como se verá adiante. 

 

2.2.2 Características dos adotandos 

 Da mesma maneira como somente quem podia adotar seria o cidadão grego, apenas 



32 
 

podia ser adotado um cidadão grego. Era indispensável, pois, o gozo dos direitos civis, que 

estivessem previstos. Qualquer um que tivesse limitações em seus direitos não podia ser 

adotado (COULANGES, 2011). 

  Existe a exceção específica da mulher, entretanto, que podia ser adotada. Tal adoção 

tinha por objetivo futuro que esta mulher adotada tivesse filho e este fosse dado em adoção ao 

adotante, passando o varão a assumir a titularidade da família e o culto doméstico, em momento 

ainda mais futuro, quando o pai viesse a falecer. Somente sob esta circunstância uma mulher 

poderia ser adotada (BEAUCHET, 1897). 

  Como representante da família, o pai também podia adotar um neto, filho de alguma 

filha, que jamais poderia assumir a responsabilidade da família. Em Roma, esta adoção era 

chamada de adoção plena, situação em que alguém da própria família era adotado, com o 

objetivo de que o culto doméstico ficasse em família, sem a entrada de pessoas estranhas ao clã 

originário. Na Grécia, esta adoção também era utilizada (VEYNE, 2009). 

   Podiam ser alvo de adoção tanto pessoas adultas, como crianças, de qualquer idade. E 

como não havia uma obrigatoriedade de diferença de idade entre adotante e adotado, é válido 

se pensar que o adotado pode, inclusive, ser mais velho do que o adotante, sem qualquer 

restrição ou possibilidade de anulação do instituto (BEAUCHET, 1897).  

  No caso de adoção de um maior, este tem que manifestar interesse em ser adotado. Caso 

a adoção seja de um menor, esta manifestação deve ser dada por seu responsável legal, embora 

isto possa parecer difícil, pois os vínculos familiares gregos eram muito fortes, daí por que se 

entende que a maioria das adoções recaía sobre pessoas da mesma família e, por consequência, 

traria isto alguma vantagem financeira para a família do adotado, possibilidade que não estava 

de todo afastada, uma vez que não se anulava adoção, em que havia uma repercussão financeira 

favorável à família de quem cedia um filho para este instituto (BEAUCHET, 1897). 

 Pelo que se observa dos trechos de escritos gregos que chegaram aos dias atuais, a 

adoção tanto podia recair sobre crianças como sobre adultos, pois não havia uma regra legal 

estabelecida para tal situação. 

  Para os gregos, a principal preocupação era não haver perecimento do culto doméstico 

e abandono dos ancestrais, que deviam ser alimentados e cuidados por quem quer que 

substituísse o pai nesta função. Como a condução desse culto só cabia aos homens, sendo a 

participação das mulheres apenas complementar, cabia ao filho legítimo, ou ao adotado, caso 

já tivesse ocorrido o falecimento do pai, assumir imediatamente o culto familiar. Para os 

infantes, tal situação se tornava quase impossível. Mesmo assim, estes eram adotados, 

especialmente quando não havia um risco iminente em relação à vida de quem adotava 
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(BEAUCHET, 1897). 

 Em regra, a adoção recaía sobre pessoas do sexo masculino, como já citado, para levar 

a descendência adiante e para manter vivo o culto doméstico. Beauchet (1897) assinala, 

contudo, que não havia vedação legal na adoção de pessoa do sexo feminino, sendo esta com 

objetivo de, com a prole futura, haver a adoção do filho (varão). Este tipo de adoção era 

utilizado por aqueles que esperavam certa longevidade ou os que se acercassem dos cuidados 

necessários a fim de a adoção póstuma ser praticada e, assim assegurando a perpetuação da 

família, nos moldes legais helenos.   

 

2.3 Comparativo entre a adoção romana e a adoção grega 

  Das sociedades antigas até hoje, as que mais referencial teórico trouxeram ao Direito, 

em todo o Mundo, foram principalmente o Direito Romano e o Direito Grego, embora o 

segundo seja transportado a um plano de menor desenvolvimento e aprofundamento de estudos. 

 O instituto da adoção desenvolveu-se nestas duas sociedades, mas de modelos 

diferentes, cabendo, portanto, fazer uma pequena distinção entre os dois, bem como apontar 

algumas semelhanças, para que se percebam as características de cada povo e, por conseguinte, 

a necessidade de reflexão sobre a adoção e a importância delas nas duas civilizações. 

 A principal similitude entre as adoções romana e grega é a do adotante. Em ambos os 

direitos, apenas o pater/pai tinha o direito de adotar. Isto se dava de maneira semelhante nas 

duas culturas, pela necessidade da perpetuação familiar e pela manutenção do culto religioso 

do lar, da idolatria do deus de cada família. 

 Outro ponto semelhante é a necessidade de o adotante estar no gozo dos direitos civis, 

não podendo ser objeto de restrição em qualquer deles. Deve também haver, tanto em Roma 

como na Grécia, a aceitação, por parte do adotado, de ser recebido em adoção, pois tal aceite o 

tiraria em definitivo de sua família natural, passando a gozar de direito na família adotante. Esta 

manifestação devia ser expressa, em se tratando de pessoa maior de idade e por seu 

representante, em sendo o adotado pessoa menor de idade. 

  A adoção, nas duas culturas, ocorreria perante um tribunal, que analisava a existência 

dos requisitos e a viabilidade do ato e, após a sentença/decisão, era que passava a gerar efeitos 

para a vida civil, especialmente a utilização do nome da família. 

 Ocorre que as semelhanças ficam nesta esfera, pois os demais pontos restam pontos de 

diferença. Em Roma, as adoções possíveis eram a adoção propriamente dita, Esta recaía sobre 

um alieni iuris e a adrogatio quando se tratava o adotado de um sui iuris, incorporado a todos 

os seus descendentes. Na Grécia, os tipos de adoção eram a inter-vivos, tratando-se de pessoas 
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vivas, a adoção testamentária, feita como disposição de última vontade, em testamento e a 

adoção póstuma, que era para evitar, a todo custo que aquele que não fizera adoção em vida por 

meio de testamento, morresse sem deixar família. 

 Em se tratando de idade para o adotante, em Roma, este tinha que ter 18 anos a mais do 

que o adotado e somente poderia fazer desde a maioridade. Já na Grécia, não havia disposição 

de diferença de idade entre o adotante e o adotado, apenas colocando como requisito que o 

adotante tivesse mais de 18 anos.  

 Ademais, segundo o legislador romano, a adoção deveria demonstrar os mesmos 

requisitos da filiação natural, o que sequer era cogitado na Grécia, pois era sabido que, na 

adoção grega, poderia não haver nenhuma diferença de idade entre adotante e adotado, inclusive 

podendo este último ser mais velho do que o primeiro. 

 No Direito Romano, apenas homens eram objeto de adoção, havendo vedação legal na 

adoção de mulheres. Na Grécia, a adoção recaía, preferencialmente, sobre homem, mas não 

havia impedimento legal na adoção de uma mulher, com o objetivo de procriação e adoção 

futura, pois esta daria o primeiro filho (varão), em adoção, para o seu adotante.   

 Também deve-se salientar que a figura do paterfamilias romano era diferente do pai 

grego, pois o primeiro centralizava todas as decisões e tinha um poder de vida e morte sobre 

todos os seus descendentes, o que não ocorria na Grécia, onde o direito do pai era menor e mais 

descentralizado. 

 Pode-se perceber, portanto, que, na Grécia, com a formação do Estado, depois das 

legislações estabelecidas por Sólon e Clístenes, o poder paterno foi modificado e moderado 

pelas leis civis, embora em nada alterassem a relação da família patriarcal. O poder do pater 

passou a não ser tão absoluto, seja sobre os bens e propriedades, seja sobre os demais membros 

da família (MELO e TEMUDO, 2017). 

 

2.4 A adoção na Idade Média 

 A Idade Média, período compreendido da queda do Império Romano do Ocidente, 

ocorrida em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, é conhecida 

como Idade das Trevas, em face do pouco desenvolvimento cultural e científico. Muitos 

associam a falta de desenvolvimento à atuação da Igreja1. 

 Na visão de Helen Crystine Corrêa Sanches e Josiane Rose Petry Veronese (2012, p. 1), 

 

                                                 
1 Pesquisa realizada no endereço eletrônico https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/idade-media-
idade-das-trevas-periodo-medieval-durou-dez-seculos.htm 
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Uma incursão histórica, mesmo que breve sobre a problemática referente aos cuidados 

com as crianças, é elemento indissociável para possibilitar a compreensão da 

complexidade das razões que, até os dias atuais, ainda explica o seu abandono e 

entrega a pessoas integrantes ou alheias ao núcleo familiar de origem, além do 

tratamento jurídico a elas dispensado. 

 

 

No contexto da adoção, o período da Idade Média foi marcado por um brusco declínio 

na utilização do instituto jurídico. Segundo Monteiro e Silva (2012, p. 399) a adoção entrou 

“em franco declínio”, uma vez que desapareceu a base religiosa que lhe dava sustentação. 

Afirmam, ainda, que na Idade Média, o desuso do instituto jurídico foi quase completo. 

  Para Sanches e Veronese (2012, p. 2) a perda do apoio religioso deu-se pelo pensamento 

em vigor no período. Segundo as autoras “[...] de acordo com os teólogos da época, ao nascer, 

a criança é um símbolo do mal e seria necessário retificar-lhe a natureza pela educação rigorosa, 

visando a salvar a sua alma do pecado”. 

 A adoção caiu em desuso, sendo ignorada pelo Direito Canônico, haja vista que a 

família cristã repousa no sacramento do matrimônio. Visto assim, trazer para o seio da família 

pessoa que não tivesse advindo daquele seio familiar era pecado. E, como o medo do pecado 

marcou sobremaneira a ação das pessoas, naquele período, era preferível não contrariar “[...] 

os desígnios de Deus” (GONÇALVES, 2014).   

 Para Maciel (2015, p. 84) o verdadeiro motivo da ameaça à existência da adoção na 

idade média foi que suas regras “[...] iam de encontro aos interesses reinantes naquele período, 

já que se a pessoa morresse sem herdeiros seus bens seriam herdados pelos senhores feudais ou 

pela Igreja”. Em assim sendo, tais pessoas passaram a proceder a comentários contra a adoção. 

Ainda consoante a autora há pouco mencionada, 

 

Foi nesta época escassamente praticada, sendo utilizada como um instrumento cristão 

de paternidade e proteção, e quase nenhum direito era conferido ao adotado. Ademais, 

como os filhos eram considerados uma bênção divina para o casal e sua falta, um 

castigo, a doutrina religiosa entendia que a esterilidade não devia ser compensada com 

a possibilidade da adoção. (2015, p. 84). 

 

 Percebe-se, com efeito, conquanto os ensinamentos de Cristo fossem voltados para o 

acolhimento e o perdão, a Igreja cristã se valia de dogmas preconceituosos para buscar impedir 

a adoção por casais estéreis. 

 Tal situação foi tão latente no período da Idade Média que, segundo Madaleno (2015, 

p. 668), sequer se permitia fosse herdado qualquer título nobiliárquico pelo adotado, já que 

somente poderia ser transmitido pelo direito sanguíneo. Depois, passou-se, segundo o mesmo 

autor, a restringir o direito sucessório entre adotante e adotado. E finaliza afirmando que “[...] 
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também refletiu a influência contrária da Igreja à adoção, porque a constituição de um herdeiro 

adotivo prejudicava as doações pós-óbito, deixadas pelos ricos senhores feudais que morriam 

sem deixar descendentes”.  

Vislumbra-se, pelo exposto, a razão do não estabelecimento do direito sucessório entre 

o adotado e o adotante, pois se assim fosse, todos os direitos ficariam para o adotado, numa 

situação em que o senhor feudal realmente adotasse um filho, contrariando as orientações 

religiosas da época.  

Muito embora a Igreja não encorajasse a adoção, tinha outra visão perante o abandono 

de crianças. Para Sanches e Veronese (2012), havia uma tolerância da Igreja para com o 

abandono, tentando dar continuidade às tradições judaico-romanas, porquanto, embora 

condenassem o abandono, criavam perspectivas de dever moral para a caridade que era receber 

esta criança, vez que tal ato vinha de uma família pobre, como era atribuída aos pobres a 

imagem do Cristo. 

Parece um contrassenso entre a aceitação do abandono e a ótica sobre a adoção, mas era 

o antagonismo destes posicionamentos e a severidade com que eram tratadas tais situações que 

faziam os fiéis temerem a revolta divina. Ainda complementam Sanches e Veronese (2012, p. 

17) expressando que “[...] durante a Idade Média, as crianças continuaram a ser abandonadas 

em grande número a pobreza dos pais era aceita como principal justificativa para se enjeitarem 

os filhos. Entre os séculos V e X, a Igreja teve importante papel no recebimento e na distribuição 

de bebês abandonados”.  

Divisa-se, pois, a razão de que, mesmo não aceitando a adoção, era a Igreja quem 

recolhia os filhos abandonados pelos pais, seja nos conventos ou nas santas casas de 

misericórdia, para depois encaminhá-los para a criação, cumprindo as determinações legais, 

por mais precárias que fossem, existentes naquele momento. Posto assim, acentuam Sanches e 

Veronese (2012, p. 19), 

 

Assim a necessidade de assistência social, em casos de doenças ou de abandono de 

crianças, desenvolveu-se muito durante a Idade Média, com o surgimento das 

primeiras instituições caritativas de proteção à criança órfã e abandonada e a criação 

dos hospitais gerais, conventos, asilos e hospícios, que também atendiam a mendigos, 

mulheres grávidas, prostitutas, leprosos, nobres e religiosos, cujo ambiente favorecia 

a promiscuidade. 

 

 

Com efeito, por mais tenebrosa que fosse a ideia da acolhida e adoção, era necessário o 

acolhimento das crianças abandonadas, pois isso era “bom aos olhos de Deus”. 

Na Idade Média, era comum que as crianças, logo após o nascimento, fossem entregues 
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a outras famílias que iriam cuidar de sua educação e desenvolvimento, o que tornava mais fácil 

a aceitação do abandono e dificultava o interesse pela adoção, pois se podia cuidar, em vez de 

ter como filho. Neste sentido, explicam Sanches e Veronese (2012, p. 2) que a criança, na 

família medieva, desde muito cedo deixava a própria família. Havia um hábito de entregar as 

crianças às famílias estranhas, para que sua educação se fizesse por meio de aprendizagem, 

com ou sem contrato. Com a chegada da idade adulta, o filho podia retornar para a casa dos 

pais e com eles permanecer enquanto quisesse.   

 O serviço doméstico e a aprendizagem eram confundidos, sendo visto o trabalho como 

um jeito comum de aprendizagem. Assim, a criança aprendia com a prática, valendo ressaltar 

que não havia um limite da profissão, bem como não se tinha um limiar entre o que era profissão 

e o que era vida particular. Cumpre, ainda, expressar que esse tipo de aprendizagem era 

difundido e praticado em todas as condições sociais existentes, indistintamente (SANCHES e 

VERONESE, 2012). 

 A afetividade, embora pudesse reger estas relações, não ficava tão clara, sob o prisma 

da criação, fazendo com que a família, no contexto da Idade Média, fosse vista como um local 

de acolhimento, de troca de amor e carinho, verdadeiro lar. Ressalte-se aqui uma certa 

contradição com os modelos de adoção romana e grega, em que a afetividade não tinha 

nenhuma relevância, embora não se possa estabelecer de tão claramente a existência destes 

aspectos sentimentais naquele momento histórico, ainda. Estes conceitos somente afloraram 

após o Renascimento, quadro marcante para a visão da nova família. 

 

2.5 A revitalização da adoção – Código Civil francês de 1804 

A revitalização do instituto da adoção somente veio a ocorrer após o final da Idade 

Média, com o início do declínio da influência da Igreja no âmbito de poder constituído, com 

suporte nos ideais levantados pela Revolução Francesa e com a implementação do Código Civil 

francês, em 1804. Este dispositivo trouxe de volta ao contexto legal o instituto da adoção, 

embora não tenha sido extirpado das demais legislações. (MACIEL. 2018)  

Madaleno (2015, p. 669) explica que “[...] a adoção teria ressurgido com as reformas 

sociais da Revolução Francesa e, por consequência, com o advento do Código de Napoleão e 

deste para os demais códigos que nele buscaram a sua inspiração”. E muitas das codificações 

civis, pós-Revolução Francesa, buscaram inspiração do Código Napoleônico, como ficou mais 

conhecido o Código Civil francês. 

  Venosa (2009, p. 271) expressa que “[...] na Idade Moderna, com a legislação da 

Revolução Francesa, o instituto da adoção volta à baila, tendo sido posteriormente incluído no 
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Código de Napoleão de 1804”. Esse diploma admitiu timidamente a adoção, a princípio, nos 

moldes da minus plena romana. Este tipo de adoção, ocorria quando o adotante era estranho à 

família do adotado. Convém assinalar, ainda, que o adotado permanecia sob o pátrio poder de 

seu pai, adquirindo o direito de sucessão do adotante (SCIASCIA e CORREIA, 1951). 

Como já expresso, um dos grandes símbolos desta visão foi o Renascimento, que 

marcou profundamente a sociedade europeia e trouxe novas luzes à adoção, quase perdida 

durante a Idade Média, em razão da influência marcante da Igreja e da visão do pecado, 

sobradamente aflorada na sociedade anterior, mas que perdeu a força no Período Renascentista. 

 Coube ao Código Civil francês retirar a adoção do esquecimento. Segundo os autores, 

sob inspiração de Napoleão, pois seus olhos estavam voltados para a sua sucessão. Daí, a adoção 

se irradiou para as mais variadas legislações modernas (MONTEIRO e SILVA, 2012). 

Complementando a asserção, Maciel (2018, p, 284) acentua que “[...] Napoleão foi um 

dos defensores da inserção da adoção no Código Civil então em elaboração, pois como não 

conseguia ter filhos com sua imperatriz, pensava em adotar”. Vê-se, pois, que o problema de 

Napoleão relativamente a adoção era estritamente pessoal, uma vez que, caso não viesse a ter 

filho, mediante a adoção, este poderia garantir a manutenção do poder por via de sua prole e a 

adoção lhe garantiria esta possibilidade. 

O fato é que, após a revitalizada a adoção, vinda no Código Napoleônico, com origens 

no ideal renascentista, o instituto jurídico auferiu notoriedade, sendo expandido para várias 

legislações posteriores. Apenas para não se esquecer, o instituto da adoção não deixou de 

existir, mas fora muito diminuído o seu uso, especialmente na Idade Média, pelas razões 

expostas no item anterior (MACIEL, 2018). 

 Também pode-se asseverar que, com esteio nos ideais renascentistas, houve uma 

modificação no conceito de família e na visão que as pessoas tinham de suas famílias, num 

renascimento ou num amadurecimento da vida familiar, especialmente sobre a visão que se 

tinha da criança, até então membro da família como qualquer outro, sem privilégios ou cuidados 

maiores a serem recebidos.  

Com a chegada do Renascimento, iniciou-se uma reformulação no contexto familiar, a 

começar com a privatização do espaço doméstico. Desde então se estabelece a divisão da casa 

em cômodos, assim como tratando de modo diferenciado as crianças, estabelecendo que a 

infância seria um período de preparativos para o futuro e para a vida adulta (SANCHES e 

VERONESE, 2012).  

Nota-se, pois, que não houve grande inovação no instituto da adoção, porquanto ainda 

se valia do estabelecido no Direito Romano para definir as regras procedimentais e de 
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utilização. Houve maior percepção de que, nos espaços internos da casa, passou-se a ter maior 

preocupação com os cuidados pessoais e isto ensejava certa afetividade entre os pais e os filhos. 

  Com o passar do tempo, a criança começou a ser vista em suas especificidades, e a ser 

coberta de mimos e paparicos, para, somente então, ser, finalmente, amada. Esta trajetória foi 

repleta de alterações na realidade familiar. Também se pode afirmar que, pela diminuição da 

mortalidade infantil, ocorreu o maior apego dos adultos pelos filhos (SANCHES e 

VERONESE, 2012). 

 Para solidificar esse pensamento, ainda entendem as autoras que o sentimento do ser 

familiar aflorado nos séculos XVI e XVII não mais se separa do senso de infância. E mais: que 

o sentimento passou a ser tão forte, que houve uma mudança nos contornos da família, pois 

esta passou a ser enxergada como formada pelos pais e por seus filhos. Neste mesmo compasso, 

passou a existir menos preocupações com a honra da linhagem, a manutenção do patrimônio 

familiar e a longevidade ou perpetuação do nome da familia. (SANCHES e VERONESE, 2012, 

p. 8). 

 Com a mudança de paradigma familiar e em relação à prole, houve a mudança da óptica 

da sociedade em geral relativamente à adoção, embora passasse o instituto duras críticas. O 

fato, porém, foi que o ressurgimento da matéria no Código Civil francês fez com que houvesse 

um renascimento da adoção e a proliferação desta pelo Mundo.  

 O retorno da adoção aos textos legais mostrou-se meio legal para dar filhos a quem não 

os tinha e àqueles que não os podiam ter. Conforme, porém, é comum aos institutos jurídicos, 

com o passar dos tempos e a necessidade de refletir a realidade onde está inserido, seu sentido 

se alterou. Nos dias de hoje, passou a ter como significado dar uma família a quem não a possui. 

A adoção, com efeito, evoluiu de um caráter potestativo para um teor assistencialista 

(MACIEL, 2015). 

Sobra, assim, fácil perceber as conotações experimentadas pela adoção no decorrer do 

reestabelecimento do conceito da legislação até os dias atuais, o que será objeto de análise neste 

trabalho, embora não seja o seu principal foco. 

 

2.6 A adoção no Brasil 

 No Brasil, a adoção chegou junto com os portugueses, trazida mediante sua legislação, 

aplicada no País até final do século XIX e início do século XX. Consoante informa Kátia Maciel 

(2015, p. 284) “[...] no Brasil, a adoção sempre foi prevista em lei. Existia nas Ordenações do 

Reino, que vigeram em nossa terra após a independência”. 

 Gonçalves (2014, p. 384), a seu turno, noticia que 
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No Brasil, o direito pré-codificado, embora não tivesse sistematizado o instituto da 

adoção, fazia-lhe, no entanto, especialmente as Ordenações Filipinas, numerosas 

referências, permitindo assim sua utilização. A falta de regulamentação obrigava, 

porém, os juízes a suprir a lacuna com o direito romano, interpretado e modificado 

pelo direito moderno.  

 

 

  Para entender melhor o contexto da adoção em terras tupiniquins, proceder-se-á uma 

separação histórica do instituto, começando pela adoção trazida nas Ordenações Filipinas, que 

nada se reportavam à adoção diretamente, apenas traziam os pontos relativos à sucessão. 

Depois, passando pelo período da Independência, com a manutenção do emprego das 

Ordenações do Reino, passando pelo Código Civil de 1916 e demais legislações posteriores, 

até chegar à Constituição Federal de 1988, marco de algumas mudanças no instituto sob escolio. 

 

2.6.1 A adoção – da Colônia ao período anterior ao Código Civil de 1916  

 No Brasil, como não havia abrigos e casas de recolhimento, as crianças abandonadas 

eram postas sob os cuidados de pessoas contratadas com este fim. Para tanto havia a 

contratação, apenas nas cidades onde houvesse necessidade, de funcionário que tinha a função 

de recolher os recém-nascidos abandonados em lugares públicos ou nas portas das residências. 

Esta pessoa responsável por tal função era conhecida como o pai dos meninos ou pai dos 

enjeitados. No século XVII, criou-se outra figura para dividir a responsabilidade com o pai dos 

enjeitados. Instituiu-se, pois, a figura da mãe dos enjeitados, funcionária também avençada pelo 

Senado da Câmara para exercer a mesma atividade do pai dos enjeitados (VENÂNCIO, 1999). 

Segundo a explicação de Sanches e Veronese, o problema transcende do período 

colonial para a quadra imperial. Complementam as referidas autoras: 

 

A criança desassistida continuou a ser considerada um problema durante o período 

imperial, cujo acolhimento, inicialmente atribuído à ação caritativa da Igreja Católica, 

passou a ser prestado também por instituições ligadas às associações civis da 

aristocracia rural e mercantilista da época, inaugurando a iniciativa filantrópica. 

(2012, p. 25). 

 

 

Era importante que as cidades tivessem esses personagens, com o objetivo de evitar que 

as crianças morressem ao abandono, pois como havia intensiva oposição da Igreja à adoção, 

bem como o medo dos castigos divinos, isto conduzia as pessoas a temerem pegar as crianças 

abandonadas. Complementa ainda Venâncio (1999) ao exprimir que, em virtude da contratação 

de pai e mãe para os enjeitados, se remediava a falta de estrutura para o acolhimento das 

crianças, em especial da expostas, pois estas eram jogadas nas ruas. Assim sendo, a residência 
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destes “funcionários” servia de local de acolhida e de referência para qualquer pessoa que 

tencionasse encaminhar filhos para a caridade pública.  

A necessidade de se ter uma assistência social, especialmente nas situações de doenças 

ou de abandono de crianças e adolescentes, teve certo desenvolvimento durante a Idade Média, 

principalmente, com o surgimento das instituições de caridade, que buscavam dar proteção às 

crianças órfãs e abandonadas, assim como tinham como objetivo “[...] a criação dos hospitais 

gerais, conventos, asilos e hospícios, que também atendiam a mendigos, mulheres grávidas, 

prostitutas, leprosos, nobres e religiosos, cujo ambiente favorecia a promiscuidade”. 

(SANCHES e VERONESE, 2012, p. 19). 

Como a estrutura dos pais e mães dos enjeitados era muito precária, houve a necessidade 

de se criar estruturas públicas para o recolhimento das crianças abandonadas. Inicialmente o 

recolhimento era feito nas santas casas de misericórdia. Isto, porém, não impedia o abandono 

em locais públicos e nas portas das casas, uma vez que os pais biológicos, especialmente as 

mães, tinham interesse em não serem reconhecidas, pois a gravidez, muitas vezes, era escondida 

da família e da sociedade como um todo (VENÂNCIO, 1999). 

Com o objetivo de cuidar das crianças expostas ou enjeitadas, conforme termos 

comumente usados naquela época para dizer que uma criança fora abandonada, criaram os 

orfanatos, imbuídos de um espírito cristão, buscando cercar a criança de amor e caridade, assim 

como para evitar a mortalidade infantil. As leis coloniais determinavam que todos os hospitais 

tivessem um setor destinado aos cuidados com as crianças abandonadas e, não havendo os 

hospitais, a obrigação ficaria a cargo das santas casas de misericórdia (MACIEL, 2015). 

Neste período, o instrumento criado e mais comum para o abandono de crianças e a 

possibilidade de adotá-las era por meio da roda dos excluídos ou enjeitados, como alguns 

escritos preferem chamar, fenômeno vindo dos países europeus, como visto em Portugal 

(VENÂNCIO, 1999). 

O recurso da Roda dos Exposto era determinado pela entrega do filho a uma instituição 

e que, assim sendo, tal caso era visto como abandono, embora muitos pais entregassem as 

crianças para que tivessem alimentação e abrigo. Além disso, transmitia-se a responsabilidade 

para a casa acolhedora, fato que ocorria não somente no Brasil, mas que também era praticado, 

há tempos, em Portugal. Mesmo assim, havia uma relutância das santas casas em prestar o 

dispendioso auxílio aos abandonados (VENÂNCIO, 1999). 

 É interessante perceber que o sistema da roda dos enjeitados existia em vários países e 

representava a possibilidade de abrigo dado a todas as crianças, fossem elas encaminhadas para 

adoção, fossem elas colocadas apenas para serem cuidadas e alimentadas. Havia esta distinção 
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clara em relação às crianças recebidas nos abrigos (MACIEL, 2015).  

Destaca Venâncio (1999) que, com o recolhimento da criança, fazia-se queixa de tal 

fato ao presidente da Câmara local. Cabia a este julgar o pedido, determinando a inscrição do 

nome do menor no Livro de Matrícula dos Expostos. Somente aquelas vistas como enjeitadas, 

no entanto, eram matriculadas no auxílio camarário, a fim de receber ajuda, e inscrita no Juizado 

dos Órfãos. Uma vez feita esta inscrição, o juiz responsável pelos órfãos indicava tutores para 

os enjeitados, cabendo ainda cuidar para que estes fossem encaminhados para estes tutores, 

velando para que eles não fossem transferidos para outros locais, sem o conhecimento do 

Juizado, como estava determinado nas Ordenações do Reino. 

 Depois que a criança fosse recolhida e, posteriormente, inscrita nos livros como 

enjeitada, esta era entregue a uma ama-de-leite, que era paga pela Municipalidade, por um 

período de três anos. Findo este tempo, havia uma redução do valor repassado e a criança era 

mandada para a casa da ama-seca, com quem permanecia até os sete anos de idade. Após, esta 

era entregue a lavradores para o trabalho, nada recebendo em troca de sustento e moradia 

(SANCHES e VERONESE, 2012). 

Desde o encaminhamento para o Juizado dos Órfãos era que começavam os 

procedimentos visando à adoção, caso houvesse demonstração de interesse por algum casal em 

receber aquela criança. As dificuldades no procedimento eram enormes e levavam muitos 

casais a desistirem do intento, com medo, sempre frequente, de estarem contrariando os 

desígnios de Deus. Confirmando essa situação, anota Venâncio (1999, p. 137) que “[...] as 

regras de adoção legal mais pareciam regras da “não-adoção”, tal era o grau de dificuldades 

impostas ao casal que quisesse integrar o enjeitado à própria família”.  

 Ainda complementa esse autor: 

 

As famílias dispostas a adotar legalmente os enjeitados deveriam enfrentar as normas 

restritivas herdadas do direito romano, que impediam de ser adotante: os que tinham 

menos de 50 anos, os que não tinham, aos menos, 14 anos de idade sobre a da pessoa 

que quisessem adotar; os que tivessem descendentes legítimos ou legitimados, ainda 

que por nascer; o marido sem o consentimento da mulher; os tutores, enquanto não 

dessem conta da tutela dos seus pupilos; duas pessoas conjuntamente, que não marido 

e mulher segundo as leis. (VENÂNCIO, 1999, p. 137). 

 

 

 A complexidade do procedimento e a dificuldade estabelecida pela legislação criaram 

uma dinâmica que popularmente ficou conhecida como “adoção à brasileira”, em que o casal 

levava a criança ao cartório de registros sem passar pelo processo de adoção, afirmando serem 

os pais naturais da criança. Essa prática se manteve na sociedade pátria até a chegada do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 e, mesmo vedada, permanece sendo utilizada 
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hoje, embora com menor incidência. 

 Assim sendo, a roda dos enjeitados era o meio mais comum de abandono das crianças. 

Lá se colocava a criança, do lado externo do prédio e rodava-se uma engenhoca que a levava 

para dentro do abrigo; engenho simples, que mantinha o desconhecimento de quem abandonava 

a criança e que garantia a vida de muitos dos recém-nascidos que, caso não tivessem este local 

de acolhimento, teriam a morte como destino (VENÂNCIO, 1999). 

 Maciel (2015, p. 285) descreve de maneira muito clara como se empregava a roda: 

 

Assim foram criadas as Rodas dos Expostos que ficavam nas Santas Casas de 

Misericórdias ou em conventos. Era uma grande mesa giratória que ficava com sua 

abertura virada para a via pública; na parte aberta da roda era colocada a criança e a 

pessoa que a levava girava a alavanca, fazendo com que a mesa girasse para o interior 

do prédio, fechando a parte externa. Após ser a roda girada, tocava-se um sino para 

acordar o funcionário ou a freira que ficava de plantão, que retirava a criança da mesa 

e a encaminhava para o orfanato. 

 

 

 Quando o enjeitado era inscrito no Juizado de Órfãos, passava-se a buscar um possível 

lar adotante para a criança. Aguardava-se que alguém manifestasse interesse em adotar a 

criança abandonada, embora não se esperasse por muito tempo. Fazia-se necessário que a 

criança passasse o menor tempo possível na Casa da Roda. Assim que se percebia que a criança 

estava em condições, esta era entregue a amas (de fora ou do termo), que levavam os enjeitados 

para suas casas e cuidavam deles até que completassem sete anos (VENÂNCIO, 1999). 

 Ainda complementa o autor que, não havendo ninguém interessado em adotar o 

enjeitado, devia o juiz dos órfãos encontrar locais para abrigo deste, fossem nas herdades, 

quintas ou casas que lhe parecessem mais abastadas e que fossem capazes de auxiliar na 

educação. Ao mesmo tempo, devia o menor praticar os serviços que lhe fossem destinados, 

devendo ser estes compatíveis com a sua idade (VENÂNCIO, 1999). 

 Pelo que se percebe dos trechos imediatamente anteriores, a criança enjeitada passava 

apenas um curto tempo na Casa da Roda, sendo, o mais breve possível, encaminhada para as 

quintas e fazendas do local, com o objeto de serem criadas, ressarcindo quem a recebia com o 

seu trabalho, labor este estabelecido justamente por quem a recebia, sem qualquer 

acompanhamento por parte de quem a entregava. Tudo isso era conforme as determinações 

contidas nas Ordenações do Reino.  

 Venâncio (1999, p. 27) destaca: 

 

Quando chegavam a dita idade da razão, os enjeitados submetidos a tutores e ao Juiz 

dos Órfãos deveriam ser dados a lavradores para, como mandavam as Ordenações, no 

livro I, título 88, poder “servirem-se deles em guardar gados e bestas e outros serviços, 
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quando lhes cumprir, com tanto que principalmente os ocupem na lavoura. 

 

 

 Toda esta situação era prevista no Código Filipino, ao disciplinar que “[...] até 

completarem 14 anos de idade, as crianças submetidas a tal sistema de trabalho nada deveriam 

receber em troca do sustento e da moradia”. (Livro i, tit. 68, nota I). 

 Também existia a perfilhação, trazida também pelas Ordenações do Reino e mantida em 

utilização no Brasil-Império, por via de lei. Segundo Maciel (2015, p. 284) “[...] a figura da 

perfilhação vigorou no Brasil. Por lei do ano de 1828, a competência para a concessão das cartas 

de perfilhação passou a ser dos juízes de primeira instância”. Complementa a autora, 

exprimindo que, mesmo assim, as adoções pouco aconteciam.  

 Infere-se destas afirmações a ideia de que, na realidade, não existia uma adoção de fato 

e de direito. Realmente acontecia era que a criança enjeitada era encaminhada para uma casa, 

onde necessariamente não seria acolhida como filho(a) e passaria a exercer atividades laborais 

constantes, conforme a determinação do dono(a) da casa. No exercício destas atividades, não 

tinha direito a qualquer remuneração, pois tal situação era vedada pelas Ordenações. 

 O encaminhamento de crianças e adolescentes enjeitados para trabalhos era situação 

comum, com maior ênfase nas regiões rurais, porquanto muitas cidades não tinham centros 

desenvolvidos para receber o trabalho destes. Nas regiões rurais, a mão de obra pobre e livre, 

seja na juventude, seja na fase adulta, era utilizada em atividades características do local, como 

o troperismo ou o trabalho nas monoculturas. Estas atividades exigiam maior mobilidade ou, 

em certos casos, era instalada em áreas improdutivas dos “senhores”, onde trabalhavam para 

manter a sobrevivência, tudo baseado numa relação de reciprocidade (SANCHES e 

VERONESE, 2012). 

 Ainda se faz importante esclarecer que, na maioria dos casos, além da burocracia do 

processo, da discussão religiosa e do temor do pecado, também havia nesse contexto o problema 

racial, pois a maioria dos enjeitados era de negros ou mestiços, o que tornava a adoção ainda 

mais improvável. Ficavam estas crianças nos abrigos ou nas casas dos criadores e, em alguns 

casos, eram estes que criavam definitivamente o abandonado. Ainda havia a revolta dos 

menores com a situação vivenciada, porquanto, 

 

A todo momento, porém, pairava a possibilidade de a criança se revoltar diante desse 

destino, fugindo para as ruas e reingressando no mundo do abandono. Além disso, os 

expostos deviam enfrentar perigos decorrentes da sociedade escravista. Não é 

necessária muita perspicácia para compreender em que consistiam tais riscos; sem a 

proteção dos pais e circulando de lar em lar, meninos e meninas mulatos e negros 

tornavam-se presas fáceis para mercadores de escravos. (VENÂNCIO,1999, p. 123). 
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 A salvação vinha, muitas vezes, quando os criadores se afeiçoavam à criança e 

assumiam a paternidade/maternidade. Assim sendo, quando estas crianças, de qualquer dos 

sexos, caíam na afeição das amas, passavam a ser criados e tratados como filhos adotivos. Já 

aqueles que não tinham a mesma sorte podiam ser tratados como verdadeiros escravos. Segundo 

Venâncio “[...] a tomar pelos dados das Santas Casas, a maioria esmagadora das crianças que 

sobreviviam tinham uma dessas duas possibilidades como destino inevitável”. (1999, p. 141).  

  Anota, ainda, Venâncio (1999, p. 137): 

 

Nem todas as criadeiras e os criadores alimentavam a intenção de escravizar os 

expostos. Em inúmeros casos, constata-se mesmo o inverso: a integração da criança à 

família que a acolhia. Infelizmente as Santas Casas não registravam sistematicamente 

o número de enjeitados adotados. Tais ocorrências, porém, não deviam ser frequentes, 

pois a entrega da criança à Casa da Roda não implicava a perda do pátrio poder. Só 

podiam ser adotados os meninos e as meninas acompanhados de documentos que 

comprovassem seu estado de orfandade. 

 

 

 Outro modo de serem adotadas vinha por parte das pessoas escolhidas para 

apadrinharem os menores abandonados. O vínculo que se formava, embora não fosse de sangue 

e sim espiritual, fazia com que muitas crianças fugissem da triste sina de permanecer 

trabalhando sem parar para aqueles que a abrigavam, ou, que vivessem perambulando pelas 

ruas das cidades, como indigentes. Nesse sentido, exprime Venâncio (1999) que o compadrio 

era um meio de realizar a integração da criança a uma família, neste caso, a dos padrinhos, 

como se fosse uma família adotiva, vínculo este constituído no ato do batismo, à beira da pia. 

Além desta, havia outra modalidade ainda mais sutil, que ocorria quando a ama ganhava 

verdadeira afeição pelo enjeitado, muitas vezes estabelecido pelo longo período de convivência, 

trançando entre os dois, ama e criança, laços de amor e afeição. 

  Embora não existisse de fato um parentesco, por questões religiosas, os padrinhos 

assumiam a responsabilidade de cuidar dos seus apadrinhados, na ausência dos pais, fosse por 

viagem, fosse por morte. Essa relação se tornava muito forte, em virtude da situação de 

necessidade vivenciada pelo apadrinhado. Em toda a sociedade brasileira, esta relação era muito 

respeitada, daí Venâncio (1999, p. 138) entender que,  

 

Por reconhecer a importância social do parentesco espiritual, os senhores e as 

autoridades agiam com cautela quando se tratava da escolha dos pais espirituais. Para 

os enjeitados, tal vínculo abria caminho para a integração familiar. Não é absurdo 

considerar o compadrio, portanto, como uma espécie de “adoção popular”, uma 

adoção que não chegava a ser registrada em cartório, mas que implicava 

compromissos semelhantes aos gerados pela adoção legal. 
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Além dessas possibilidades, também existia o fenômeno da criação. Pelas palavras de 

Sanches e Veronese (2012), percebe-se que a maioria das crianças expostas provinham de 

famílias muito pobres e estas eram criadas em casas de famílias que possuíam melhores 

condições de sobrevivência, pois nas instituições de abrigo, existia grande índice de 

mortalidade. Mais do que a sobrevivência fugindo da morte prematura, a criação em um lar, 

abaixo de proteção da família acolhedora, poderia se traduzir em maiores oportunidades para 

aprenderem um ofício ou habilidades domésticas, assim como para que quando chegassem à 

idade adulta, tivessem maiores possibilidade de encontrar casamento. 

 Pelo que se depreende do ensinamento supra, era o encaminhamento para o trabalho, de 

certo modo, menos precário à saúde de crianças e jovens do que serem mantidas em regime de 

internato, uma vez que a chance de sobrevivência era maior fora dos muros dos conventos e 

santas casas.  

  Em regra, a possibilidade de sobrevida de uma criança posta em família guardiã era 

superior à daquela deixadas em instituições. Tal fato não significava, contudo, que seriam 

tratadas com maior zelo ou cuidado, menos ainda como filhos legítimos. Pelo contrário, a 

análise de elementos históricos encontrados demonstra que os filhos de criação eram objeto de 

maus-tratos e de violência (SANCHES e VERONESE, 2012). 

As crianças e adolescentes enjeitadas, muitas vezes, não encontravam no local para a 

qual eram encaminhados o acolhimento que buscavam. Assim como destacam Sanches e 

Veronese (2012, p. 37) que “Os registros históricos citados também permitiram inferir que 

poucos jovens criados por outras famílias se tornavam filhos legítimos dos guardiões, isto é, 

foram adotados na forma da lei”. 

Mesmo depois da Independência do Brasil, as Ordenações continuaram a ser aplicadas 

em todo o território nacional, uma vez que não existia nenhuma codificação específica sobre 

adoção, ou acerca da situação dos enjeitados. Mesmo depois de algumas legislações esporádicas 

que foram sendo criadas, a Casa da Roda continuava a ser o meio mais utilizado pelas famílias 

que resolviam abandonar uma criança (MACIEL, 2018). 

 Com efeito, conforme Venâncio (1999, p. 142)  

 

A legislação brasileira pós-independência, reafirmou o antigo alvará português: Os 

expostos que pela forma sobredita houverem de sair da Casa da Roda, serão 

submetidos aos Juízes de Órfãos do termo do domicílio das pessoas que o receberem 

(...) o qual será obrigado a proceder a respeitos dos mesmos expostos pela forma 

determinada no sobredito alvará de 31 de janeiro de 1775, declarado em vigor pela 

provisão de 23 de fevereiro de 1823. 
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  Com o passar dos anos e pela criação de legislações específicas tratando do problema 

dos abandonados e da adoção no Brasil, foram surgindo, na segunda metade do século XIX, 

outras instituições de abrigo, tais como clínicas pediátricas e orfanatos, que ofereciam outras 

oportunidades aos enjeitados das famílias pobres, restringindo o número daqueles que eram 

impelidos a recorrer às rodas. Assim sendo, as tradicionais modalidades de auxílio à infância 

abandonada entraram em declínio, embora ainda permaneçam sendo utilizadas (VENÂNCIO, 

1999, p. 167). 

 Complementa, ainda, o autor exprimindo que, embora tenham ocorrido estas inovações, 

as rodas dos enjeitados demoraram muitos anos para serem desativadas. A lei determinou o 

fechamento e a condenação das rodas em 1927, mas este modelo de recepção somente foi 

legalmente abolido em 1938, no Rio de Janeiro, e em 1934, na cidade de Salvador 

(VENÂNCIO, 1999). 

  O declínio da utilização da Roda dos Enjeitados também foi impelido pela criação de 

legislações mais específicas tratando do abandono e, por consequência, da adoção no 

ordenamento jurídico brasileiro. Não se pode, contudo, negar a importância das Ordenações do 

Reino para regular a situação dos órfãos brasileiros, no Período Imperial e após a 

Independência, especialmente, em se tratando da Roda dos Enjeitados, que foi o grande 

repositório dos abandonados e do encaminhamento destes para possíveis adoções, durante 

quase 300 anos.  

 

2.6.2 A adoção pelo Código Civil de 1916 até a Constituição de 1988 

 A primeira legislação brasileira que estabeleceu o instituto da adoção no ordenamento 

jurídico pátrio, assim como fixou toda a base procedimental para o emprego da adoção pelos 

cidadãos, foi o Código Civil de 1916, também conhecido como Código Bevilacqua, em alusão 

ao jurista viçosense (CE) – Clóvis Bevilacqua - que sistematizou referida lei. 

 Neste sentido, afirma Martha Silva Beltrame (2005) que o Código Civil, de 1916, trouxe 

a disciplina, pela primeira vez pelo legislador brasileiro do instituto da adoção. Mencionado 

códex determinou claras diferenças entre os filhos naturais e os adotivos, especialmente, em 

relação aos direitos de sucessão. O modelo familiar garantia que crianças órfãs ou abandonadas 

tivessem um teto, mesmo que mantivessem posição de inferioridade perante os filhos legítimos.  

 O instituto da adoção estava disposto, no Código Civil de 1916, do artigo 368 ao artigo 

378, em um capítulo específico. Tinha base muito robusta no Direito Romano, utilizando esta 

codificação como base para todos os dispositivos.  

 Conforme exprime Gonçalves (2014, p. 384),  
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O Código Civil de 1916 disciplinou a adoção com base nos princípios romanos, como 

instituição destinada a proporcionar a continuidade da família, dando aos casais 

estéreis os filhos que a natureza os negara. Por essa razão, a adoção só era permitida 

aos maiores de 50 anos, sem prole legítima ou legitimada, pressupondo-se que, nessa 

idade, era grande a probabilidade de não virem a tê-la.  

 

 

 Percebe-se que a nova legislação ficou apegada demais às condições do passado, 

estabelecidas pela codificação romana, tornando a adoção ainda de utilização difícil, assim 

como não firmava condições para que o adotado pudesse ser considerado como filho, em todas 

as suas acepções. 

Amorim (2016), assinala que o Código Civil de 1916 trouxe ao lume jurídico apenas a 

adoção simples ou restrita, uma vez que o adotado não passava a integrar totalmente a família 

dos adotantes, continuando ligado aos seus parentes consanguíneos. A exceção era referente ao 

pátrio poder, hoje poder familiar, que era transmitido para o adotante.  

A adoção passou, segundo Madaleno (2015, p. 669) por “[...] fortes resistências e 

restrições”. Complementa afirmando que muitos advogaram a eliminação do instituto do 

Código, refletindo o caráter muito rígido e fechado da adoção, tornando a prática muito difícil 

e pouco producente.  

Vale ressaltar a disposição do art. 372 do Código Civil de 1916, que assim dispunha: 

“[...] não se pode adotar sem o consentimento do adotado ou de seu representante legal se for 

incapaz ou nascituro”. Estabelecia, assim, o referido diploma legal a oitiva dos representantes 

legais de crianças e de adolescentes para que a adoção pudesse se efetivar. Neste compasso, 

eram ouvidos os genitores da criança para que estes anuíssem à vontade dos adotantes e esta 

anuência era considerada importante para efetivar a adoção, seguindo, ainda, os comandos do 

Direito Romano, que assim o exigia. 

Tal situação também reflete uma realidade sociocultural vivenciada, ainda sobre uma 

intensiva influência da Roda dos Enjeitados, ainda muito utilizada, e que, pelo fato do não 

reconhecimento dos pais biológicos, dificultava o processo de adoção, por não se ter condições 

de ouvir os genitores, a fim de que estes confirmassem o interesse de dar a criança em adoção. 

A isto se adita a influência da Igreja, ainda questionando o instituto, por não haver vínculo de 

sangue entre o(s) adotante(s) e o adotado (MACIEL, 2018). 

Cumpre salientar que a adoção era divisada como simples meio de transmissão de nome 

familiar e patrimônio, especialmente nas famílias consideradas aristocráticas. Uma vez se 

utilizando do instituto da adoção, podiam ser introduzidos na comunidade familiar os filhos 

incestuosos ou adulterinos, ludibriando-se a proibição estabelecida pelo Código Civil e a 
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legislação vigente naquele momento histórico, criando-se uma situação incompatível 

relativamente à família legítima (MONTEIRO e SILVA, 2009).  

Em decorrência do desvirtuamento da adoção, afastando-a do seu objetivo principal, é 

que muitos advogaram contra ela, tendo neste contexto o consistente amparo da Igreja. 

Concluem Monteiro e Silva: 

 

Ela era ainda causa de muitas ingratidões e arrependimentos. Por fim, remata-se, 

cuidava de instituto supérfluo, porque dele não carecia o adotante, absolutamente, 

para acolher e amparar os filhos de outrem, ou para proteger criaturas desvalidas e 

abandonadas  (2009, p. 399).  

 

Esse vigoroso sentimento de que a adoção não tinha importância jurídica nem social, e 

que se podia ajudar as pessoas sem necessariamente ter que adotá-las, fez com que muitas 

famílias criassem, em suas casas, os filhos alheios, mas sem qualquer cuidado que uma 

verdadeira família teria para com eles, sem qualquer garantia de direitos, sejam eles pessoais 

ou patrimoniais. 

Ademais, a este pensamento somava-se a noção de que impunha o Código Civil regras 

tão exigentes para que pudesse ocorrer a adoção que o instituto não foi muito utilizado. Foram 

exigências como a não existência de filhos biológicos, idade mínima de 50 anos para quem 

queria adotar, diferença de 18 anos entre adotante e adotado, vínculo apenas entre adotante e 

adotado, apenas para citar algumas (BELTRAME, 2005). 

Desta feita, as críticas à implementação do instituto ficaram mais intensas e ganharam 

o apoio daqueles que tencionavam uma modificação capaz de tornar viável a adoção. De efeito, 

Madaleno (2015, p. 669) assevera ter logo restado claro que as grandes exigências estabelecidas 

pela lei se tornariam um entrave para a incremento da adoção e, em virtude dessa situação, 

surgiram movimentos solicitando modificações no texto da lei, visando a motivar a população 

à prática do instituto jurídico. A adoção era pouco praticada, pela dificuldade em se cumprir as 

exigências estabelecidas pelo texto legal, fazendo com que os possíveis adotantes desistissem 

do seu intento. 

Cumpre não se esquecer de que o Código Civil de 1916 também permitia a adoção de 

pessoas maiores de 18 anos. Conforme explicação de Amorim (2016) o Código Civil regulava 

a adoção de maiores de 18 anos, que era denominada adoção civil, com tramitação diferenciada 

em relação à adoção de menores. 

Apenas com o passar dos anos e com o abrandamento do sentimento da comunidade em 

geral para com a adoção, o instituto tomou novas cores e passou a ser visto sob outro espectro 

e uma nova perspectiva pelo mundo do Direito. Tal fato, segundo a visão de Sanches e Veronese 
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(2012) veio no final da Primeira Guerra Mundial, quando inúmeras crianças ficaram órfãs, e o 

sentimento de proteção da comunidade em geral ficou mais aflorado. Tal asserção é corroborada 

por Maciel (2015, p. 284) ao informar que “[...] no século XX seu incremento veio a se dar com 

o final da 1ª Guerra Mundial. A tragédia causada pelo conflito internacional acarretou um 

grande número de crianças órfãs e abandonadas, o que veio a comover a população, fazendo 

com que a adoção retornasse à ordem do dia”.  

No momento posterior ao período das Grandes Guerras, houve aumento substancial de 

crianças órfãs, o que ensejou nas pessoas o sentimento de assistencialismo, de modo a cuidar e 

encontrar melhor destino para estas. Isto fez, também, de certo modo, aflorar outra visão sobre 

o instituto e passou-se a cobrar leis que ajudassem a implementação definitiva da adoção no 

meio social (MACIEL, 2018). 

 Em razão de tal circunstância, anota Gonçalves (2014, p. 384): 

 

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

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

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

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

sendo adotado, pudesse ter um novo lar. 

 

  

 Pela lição ora exposta, percebe-se que a adoção passou a ser vista de uma maneira 

diferente pelas pessoas, divisada não mais como um instituto preocupado com a manutenção 

da família e do patrimônio, como ocorria até então. Acolheu o caráter de filantropia, de querer 

o bem do outro, de buscar preservar a vida e de cuidar das pessoas simples e desamparadas. Era 

uma nova formulação da estrutura social do instituto da adoção, agora mais voltado para a 

afetividade, para a solidificação dos laços de amor e companheirismo entre pais e filhos - uma 

família como hoje se vê e entende. 

Neste passo, a sociedade brasileira entende que a adoção tinha também um caráter maior 

do que aquele lobrigado pelo Direito Romano, de apenas perpetuar a família e evitar a perda 

do patrimônio em favor do Estado. Evoluída a adoção, esta foi avistada como um instituto 

filantrópico, marcadamente de caráter humanitário, que constitui válvula preciosa para 

casamentos estéreis, assim, dando aos cônjuges os filhos que a natureza lhes negara. 

Transpondo o confronto moral, a adoção representava fonte de benemerência, porque, muitas 

vezes, se socorriam crianças/adolescentes desemparados, oriundos de pais desconhecidos e sem 

recursos (MONTEIRO e SILVA, 2009). 

 Tais alterações no pensamento e no sentimento da comunidade geral em referentes à 

adoção precisavam ser refletidas no texto da lei, especificamente no Código Civil, pois tal 
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posicionamento retirava o interesse dos pretensos adotantes em seguir as determinações legais 

e ir pelo caminho da “adoção à brasileira”, fazendo o registro indevido das crianças como filhos 

legítimos nos cartórios de registro (MACIEL, 2018). 

 Mesmo com toda a evolução do instituto, da visão que muitos em sociedade tinham da 

questão assistencialista desta e do interesse em adquirir filiação legal, exprimem Sanches e 

Veronese que “[...] a adoção legal, até os anos de 1950, estava associada muito mais aos 

negócios da família do que à caridade, às relações de trabalho ou à construção de vínculos 

afetivos”. (2012, p. 37). 

 Demonstra tal afirmação que, embora tenha havido, uma evolução nos conceitos sociais 

sobre a adoção, ainda era inegável que muitos se valiam do instituto por pretextos outros que 

não a vontade de ajudar o próximo ou de garantir uma filiação e o pleno desenvolvimento da 

família. 

 Paralela ao desenvolvimento da adoção, permanecia ainda viva, como acontece ainda 

hoje, a criação. Para Sanches e Veronese (2012, p. 28) “[...] mesmo diante dessa nova etapa da 

proteção legal e assistencial à infância desvalida, a prática do filho de criação ainda 

representava uma alternativa, muitas vezes a única disponível, às famílias que não tinham 

condições para atendê-los”. 

 Seguindo a linha evolutiva da adoção no ordenamento jurídico brasileiro, é inegável que 

a contribuição para a modificar o Código Civil foi operada pela Lei 3.133/57, que reduziu a 

idade dos possíveis adotantes dos antes 50 anos para trinta. Tal inovação permitiu, 

sobremaneira, que casais pudessem preencher o vazio da falta de filiação bem mais cedo. Ainda 

havia, no entanto, uma complementação - de que, se fossem casados, tinham que ter pelo menos 

cinco anos de matrimônio. Sobre este tempo de carência, anotam Monteiro e Silva (2012), serve 

este período para assegurar a firmeza do propósito dos adotantes e, consequentemente, evitar o 

arrependimento posterior, especialmente se sobreviesse ao casal um filho natural.  

 Além destas, a Lei 3.133/57 ainda trouxe outras alterações, como a possibilidade de 

adoção, mesmo quando já tivesse prole, pois na sua versão original, o Código Civil somente 

permitia a adoção por casal que não tivesse filhos. E, diga-se, a eliminação se deu em relação 

aos filhos legítimos e aos legitimados. Amorim (2016, p. 308) expressa que “[...] caso tivesse 

filhos consanguíneos, a relação de adoção não envolveria a sucessão hereditária”. Assim sendo, 

o adotado não tinha direito ao patrimônio adquirido pelo(s) adotante(s), havendo filhos 

legítimos, ficando estes últimos com todo o patrimônio deixado pelo adotante. Existia, desta 

feita, uma clara proteção à filiação legítima, em detrimento da adotiva. 

A supracitada lei também estabeleceu a redução da diferença de idade entre os adotantes 
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e adotado, originalmente estabelecida em 18 anos, e, desde a legislação retrocitada, se fixou a 

diferença de idade em 16 anos (GONÇALVES, 2014). 

Todas estas alterações no texto do Código Civil trouxeram maior operacionalidade ao 

instituto da adoção, deixando mais liberdade e possibilidades aos adotandos de serem 

efetivamente adotados por alguém. Ainda precisava, porém, de algumas melhoras no texto do 

Código Civil, vindo a ser oferecidas pela Lei 4.655/65. 

Com a promulgação desse conjunto legal, que institui a legitimação adotiva ao menor 

abandonado, houve garantia de igualdade de direitos entre os filhos legítimos, inclusive os 

supervenientes e os legitimados. Também fixou a idade mínima para assegurar esta igualdade 

em sete anos. Em virtude dos avanços, a mencionada lei foi considerada um marco na legislação 

brasileira sobre adoção (BELTRAME, 2005).  

Esta mudança no pensamento legislativo, refletido na sociedade, faz com que haja uma 

equalização entre os direitos dos filhos, sejam eles legítimos ou adotivos. Para tanto, havia a 

necessidade de regularizar esta situação perante o Poder Judiciário, objetivando que não fosse 

discutida posteriormente. Acrescenta Amorim (2016) que, com a legitimação adotiva, esta 

dependia de decisão judicial, pois tornava a adoção irrevogável e quebrava todos os vínculos 

de parentesco entre o adotado e sua família natural. Com efeito, o parentesco passava a ser 

exclusivo com o(s) adotante(s), não sendo transferido apenas o pátrio poder (hoje poder 

familiar).  

Nesta mesma linha de raciocínio, acentua Gonçalves (2014, p. 385): 

 

A Lei n. 4.655, de 2 de junho de 1965, introduziu no ordenamento brasileiro a 

“legitimação adotiva”, como proteção ao menor abandonado, com a vantagem de 

estabelecer um vínculo de parentesco de primeiro grau, em linha reta, entre adotante 

e adotado, desligando-o dos laços que o prendiam à família de sangue mediante a 

inscrição da sentença concessiva da legitimação, por mandado, no Registro Civil, 

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

fora do prazo (art. 6º). 

 

 

 Tal inovação estabelecia o direito ao filho adotivo de herdar o patrimônio do(s) 

adotante(s) em igualdade de condições com os filhos legítimos, garantindo o não abandono do 

adotado após o falecimento dos pais, pois nem sempre a adoção era do agrado dos filhos 

legítimos. Na perspectiva de Maciel (2015, p. 286) “[...] se baseava na ideia de que não 

houvesse nenhum resquício de lembrança da família biológica, pois desejava uma inclusão mais 

efetiva da criança na família adotiva”.  

 Com todas estas evoluções, restaram estabelecidas no Código de Menores (Lei n. 

6.697/79) a adoção simples e a adoção plena, porquanto foi necessário sistematizar, de modo 
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muito claro e objetivo, a distinção entre estes dois tipos de adoção. Ressalte-se que já havia esta 

previsão no Direito Romano e no Direito Grego. 

 Em concomitância à regra tradicional estabelecida pelo Código Civil, a denominada 

“adoção simples” passou a existir, estabelecida pelo Código de Menores de 1979. A “adoção 

plena”, tinha formato mais abrangente, desde que aplicável somente ao menor em “situação 

irregular”. O primeiro tipo de adoção dava origem a um parentesco civil, que se estabelecia 

somente entre adotante e adotado, não havendo a quebra do parentesco sanguíneo do adotado 

com sua família de sangue. A medida era revogável pela vontade das partes e, como não havia 

a perda do vínculo sanguineo, não extinguia os direitos e deveres do parentesco natural. Já a 

segunda modalidade, ao contrário, possibilitava que o adotado ingressasse na família do 

adotante com todas as características de um filho natural, modificando-se o seu registro de 

nascimento com esse objetivo, de modo a apagar o parentesco antes existente com a família 

natural (GONÇALVES, 2014). 

  Essa nova concepção mostrava o avanço do instituto da adoção na sociedade brasileira, 

que não mais estava satisfeita com a adoção simples, sem garantir maiores direitos ao adotado. 

Foi, então, apreciada a necessidade de haver uma vinculação não somente entre adotante e 

adotado, mas também de estender para toda a família, que vivenciava toda uma mudança 

estrutural com a chegada do adotado. 

 Com a entrada em vigor do Código de Menores (Lei n. 6.697/79) ficaram disciplinadas 

no sistema legal pátrio a adoção simples e a adoção plena. A primeira, aplicada aos menores de 

18 anos, em situação irregular, utilizando-se os dispositivos do Código Civil no que fossem 

pertinentes, sendo realizada por meio de escritura pública. A de teor pleno era aplicada aos 

menores de sete anos de idade, mediante procedimento judicial, tendo caráter assistencial, 

vindo a substituir a figura da legitimação adotiva. A adoção plena conferia ao adotando a 

situação de filho, desligando-o totalmente da família biológica (MACIEL, 2018). 

  Assim, o Código de Menores, embora utilizando uma expressão pejorativa para os dias 

atuais, trouxe grande evolução para o instituto jurídico, especialmente garantindo a 

possibilidade da adoção plena, que quebrava todos os paradigmas da adoção aplicados em solo 

brasileiro em toda a sua história. 

 Com a Constituição Federal de 1988 houve nova modificação no instituto, uma vez que 

as regras referentes ao Direito de Família foi objeto de uma grande alteração, especialmente a 

que cuida sobre filiação.  

 A Constituição Federal de 1988 eliminou qualquer distinção entre adoção e filiação, ao 

conceder idênticos direitos e qualificações aos filhos, proibindo o uso de nomenclaturas de 
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cunho discriminatório, conforme previsão contida no art. 227, § 6º. Com essa medida, de 

aparência tão simples, o legislador criou uma igualdade mais tangível entre a realidade 

vivenciada pelos filhos adotivos, pois era assim que ficavam nominados na certidão de 

nascimento, o que incentivava, ainda mais, a “adoção à brasileira” ou “adoção simulada”. Nesta 

condição, o filho era chamado de legítimo, não sobrando qualquer rastro que pudesse mostrar 

que o filho era “adotado”. (DIAS, 2013). 

 Ainda precisa ser feita a análise da adoção dos maiores, uma vez que sempre foram 

tratados de maneira muito diferenciada da dos menores. Acerca desse assunto Dias (2013, p. 

497) anota: 

 

Como esta norma está inserida no dispositivo constitucional que trata de crianças e 

adolescentes, inúmeros questionamentos surgiram em sede doutrinária sobre tal 

equiparação, quanto a adoção de maiores. A justiça, no entanto, é uníssona em impedir 

distinções. Mesmo que tenha sido a adoção de maiores levada a efeito antes da 

vigência da norma constitucional, não mais existem diferenciações.   
 

 

 Assim sendo, a Constituição Federal quebrou todos os tabus sobre o instituto da adoção, 

equiparando a filiação legítima à filiação adotiva, a última barreira para que os filhos adotados 

tivessem a sensação plena de serem membros efetivamente de uma família. 

 Fora o Código Civil de 1916, entretanto, não foi operada nenhuma novidade sobre a 

manifestação de vontade dos pais biológicos ante o processo de adoção. Ficou o vazio do 

disciplinamento desta vontade, pois, mesmo não sendo capazes de criar os filhos, os pais 

biológicos teriam o direito de opinar em relação aos pretensos adotantes, numa clara 

demonstração de evitar o abandono inconsciente.  

 O assunto voltou a ser tratado de maneira mais evidente após editada a Lei 8.069/90, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que será abordado no próximo capítulo deste 

ensaio.  

 Pelo que se pode perceber, a adoção, criada e aplicada na Antiguidade pelos povos mais 

variados, percorreu um processo de grande evolução, superando a preocupação com o culto 

doméstico, a perpetuação do nome da família e a manutenção do patrimônio familiar. Nos dias 

atuais, a adoção tem caráter assistencialista e de vínculos intensos entre pais e filhos, com esteio 

na troca de amor, de cuidados e de carinho, além dos critérios legais estabelecidos. 

Mesmo que ainda haja o caráter patrimonial, capitaneado pelo Direito das Sucessões, 

este não é, no entanto, o fator mais importante, seja para os pais, como para os filhos. Assim, a 

importância transcendeu para se dar mais relevância aos vínculos afetivos, fazendo com que o 

instituto ganhasse ainda mais prestígio em todas as comunidades do Mundo.  
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3 ADOÇÃO – UMA TENTATIVA DE CONCEITUAÇÃO 

 

 A adoção, como já relatado, é um dos institutos jurídicos mais antigos que chegaram 

aos nossos dias e que, durante milênios, foi passando por modificações, buscando se adequar à 

realidade prática vivenciada pelas mais diversas comunidades no Mundo. Em decorrência da 

diversidade cultural, cada povo modificou a adoção em alguns aspectos essenciais, deixando, 

sobretudo, de servir à perpetuação familiar e à manutenção do culto doméstico. 

 No Brasil, o instituto chegou com as Ordenações Portuguesas, permanecendo, por 

séculos, setorizada nestas legislações, sendo posteriormente substituída pelo Código Civil de 

1916 e outras leis que foram alterando alguns pontos deste instituto, fazendo com que ela se 

tornasse mais moderna e pudesse atender às necessidades da população interessada, sejam 

adotandos ou adotantes (ISHIDA, 2018). 

 A Constituição Federal de 1988 foi um marco muito importante neste quadro de 

evolução, pois trata todos os filhos como iguais, não fazendo mais distinção entre os naturais e 

os advindos da adoção, além de mudar bastante o perfil e essência da adoção, uma vez que 

adotou o princípio da proteção integral da criança, mudando o foco dos adotantes para os 

adotandos. Esse perfil foi mantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e pela 

Lei Nacional de Adoção, de 2007. Ressalte-se que, nessa evolução, o seu conceito foi mudando, 

com o objetivo de assentar nas necessidades práticas da sociedade, não podendo mais ficar 

atrelada a valores tradicionais, como o da família patriarcal, ou o da impossibilidade de adoção 

por casais do mesmo sexo, apenas para citar como exemplo. 

 Segundo Maria Berenice Dias (2013), a adoção é ato jurídico em sentido estrito, cuja 

efetivação fica dependendo de uma aceitação e confirmação do Poder Judiciário. Afirma que a 

adoção cria um vínculo fictício de pais e filhos entre pessoas estranhas, numa clara analogia ao 

que é resultado da filiação biológica. Já para Rossato, Lépore e Sanches (2018) a adoção é uma 

medida de proteção que visa a situar criança ou adolescente em família substituta, 

estabelecendo-se entre adotantes e adotado o parentesco civil.  

Pode-se perceber que os conceitos formulados pelos autores, há instantes referidos, 

pouco abordam situações, comuns de acontecerem na realidade de uma adoção, que 

transcendem o simples ato formal. Cite-se como conjunto de exemplos a vontade de proteger, 

o carinho e o amor. Analisados juridicamente, estes conceitos não podem ser condicionados ou 

cobrados das partes envolvidas, mas, de fato, eles é que vão se estabelecer, de maneira mais 

efetiva, entre adotantes e adotandos, e que, efetivamente, vão fazer com que o instituto seja 

buscado. 
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Bordallo (2018), valorizando outros fatores, assinala que, na adoção, serão exercidas a 

paternidade e maternidade amplas, pois que será objeto do afeto e do amor. Ele complementa, 

relatando que apenas uma pessoa suficientemente madura poderá ter condições de adotar, de 

fazer escolhas para que possa ter um filho do coração, uma vez que está ligada ao desejo de ser 

pai/mãe e de efetivamente ter um filho inserido na ambiência familiar. 

Neste conceito, percebe-se a preocupação do autor com os fatores que são mais 

determinantes para a adoção nos dias atuais, que é a verdadeira inserção de alguém na vida de 

quem adota, com o objetivo precípuo de tê-lo(a) como filho(a) e dar as melhores condições de 

desenvolvimento a este(a), principalmente no aspecto emocional, garantindo amor e carinho, 

embora, como dantes afirmado, não seja um fator passível de ser condensado ao texto da lei, 

mas é o que na prática leva a maioria dos adotantes a buscar esta medida judicial. Afirmam 

Sanches e Veronese (2012) ser necessário se vislumbrar que a finalidade mais importante da 

adoção, na atualidade, não é garantir descendência para pessoas sem filhos. Hoje, os adotantes 

devem entender que o objetivo é oferecer a crianças ou adolescentes um ambiente familiar 

saudável ao desenvolvimento deste e que a adoção tem por escopo atender às reais necessidades 

deste, proporcionando um lar onde será amado, educado e protegido. 

Em aditamento, vêm, ainda, Sanches e Veronese (2012) expressar a noção de que, na 

realidade vivenciada entre as partes, o afeto se torna uma necessidade cada vez mais premente, 

assumindo relevância muito forte, que vai além do estabelecimento do parentesco ou da filiação 

civil, que era o fator mais importante na história da adoção. Assim sendo, merece total proteção 

jurídica, uma vez que mobiliza a atuação do Direito nos dias atuais. 

Neste mesmo compasso, não se pode esquecer de que a escolha, se é que existe uma 

escolha no ato de adotar, não pertence aos adotantes, embora sejam estes que busquem o 

instituto. A escolha, porém, é da criança ou do adolescente. É este último que opta pela família, 

embora quem ingresse com a ação seja(m) o(s) adotante(s). Neste enlace de vidas, os principais 

ingredientes são o amor, a confiança e a vontade de ser feliz. Esta escolha não se dá como uma 

compra ou um contrato, em que as pessoas querem estar ali e pinçam os melhores produtos ou 

serviços. Na adoção, o envolvimento é sentimental, é de olho no olho, é visceral. A escolha 

ocorre sem se perceber, numa simbiose de vários fatores, como um toque, um sorriso, uma 

troca de palavras. 

Analisar a adoção apenas pelas regras legais, sem perceber outras possibilidades e 

circunstâncias que podem modificar a avaliação do instituto, é retirar a possiblidade de um 

pleno desenvolvimento da criança/adolescente fora de um abrigo, mesmo quando, à primeira 

vista, parece haver tão somente uma escolha feita pelos pais biológicos do menor, que preferem 
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escolher quem irá assumir a paternidade/maternidade dos filhos e não deixar que isso seja feito 

pelo Poder Público, por meio das pessoas cadastradas no sistema de adoção. É preciso  

perscrutar em outras situações associadas que, porventura, podem fazer alguém se interessar 

pela adoção e a se “pegar de amor” pelo adotando. Fechar os olhos para isto será de uma 

flagrante injustiça, em muitos casos. 

 A seguir, foi procedida uma análise das regras da adoção, com esteio no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, sem deixar de ver a Lei Nacional de Adoção, a fim de verificar as 

situações impostas por lei para a utilização do instituto jurídico sob análise, bem como de 

levantar possibilidades fora do contexto legal e deitar novas visões sobre estas situações, não 

perdendo o norte de que se procura da adoção em sua plenitude, não havendo aqui qualquer 

apologia à adoção à brasileira ou outro tipo de situação irregular, que possa prejudicar a adoção. 

Por esse pretexto, em tudo o que se passa a discutir, são demonstrados o lado positivo e a parte 

negativa, segundo a visão da doutrina pátria e jurisprudência consolidada, a fim de evitar que 

seja esposada uma perspectiva maniqueísta.  

 

3.1 A adoção, na ótica da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) 

Após promulgada a Constituição Federal de 1988 e no esteio das regras cidadãs 

estabelecidas naquele momento de abertura política, surgiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, adentrando o mundo jurídico brasileiro por via da Lei 8.069/90. Conforme 

explicam Rossato, Lépore e Cunha (2018), as principais características do instituto da adoção 

podem ser resumidas assim: a adoção é um ato personalíssimo, pois depende da presença física 

da figura do adotante, que vai demonstrar, ao Poder Judiciário, sua disposição em adotar; é 

medida excepcional, porquanto se deve tentar fazer a inserção da criança e do adolescente na 

família extensa e, somente após isso, poderá ela ser encaminhada à adoção; uma vez proferida 

a sentença concedendo a adoção, esta se torna irrevogável, uma vez que não mais será desfeita, 

não havendo possibilidade de retorno do poder familiar para a família natural, mesmo com a 

morte; é medida que não caduca, pois perduram seus efeitos, mesmo após a morte do(s) 

adotante(s); é plena, porque transmite todos os direitos inerentes da filiação; assim como deve 

ser constituída por ato judicial, já que este é o meio único de se efetivar legalmente uma adoção. 

Como bem destacam Sanches e Veronese (2012), a garantia de uma convivência 

familiar e comunitária não pode estar condicionada a um só modelo, mas impõe-se deixar que 

esta possa se evidenciar das mais diversas maneiras, nas mais diversificadas organizações 

familiares e situações socioculturais. As determinações constitucional e do Estatuto da Criança 

e do adolescente exprimem que os esforços devem ser empregados para que se demande a 
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manutenção dos vínculos familiares, sempre que possível, e que estes esforços sejam realizados 

pelo Estado e por toda a comunidade. 

Todas estas regras trazem proteção legal ao instituto da adoção, para que este cumpra, 

legalmente, todos os seus efeitos. Consoante Ishida (2018) “[...] o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é considerado mundialmente um dos melhores textos legais sobre a matéria 

relacionada à proteção de crianças”.  

Conforme disposição de Mário Luiz Ramidoff (2009),  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) 

para além de regulamentar a proteção integral que se destina a proteger a 

infância e a juventude (art. 1º), bem como a designar criança e adolescente 

como sujeitos de direito (art. 3º), e, assim, conceituá-los (art. 2º), também lhes 

reconhece a titularidade de garantias fundamentais (art. 4º). A titularidade 

desses direitos e garantias advém da qualidade jurídico-legal (constitucional e 

estatutária) de poder ser sujeito de direito. A capacitação de crianças e 

adolescentes para a titularidade e o exercício de direitos individuais e das 

garantias fundamentais requer criação e manutenção das estruturas sociais 

(familiar e comunitária) e estatais (equipamentos, instituições e órgãos 

públicos) que lhes assegurem o pleno desenvolvimento de suas potencialidades 

humanas. 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, com efeito, representa um 

grande avanço do ordenamento jurídico brasileiro, iniciado com a carta cidadã de 1988. Fruto 

da luta da sociedade, o ECA veio garantir a todas as crianças e adolescentes um tratamento com 

atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolverem e se tornarem adultos conscientes 

e participativos no âmbito do processo inclusivo, especialmente pela inclusão do princípio da 

proteção integral, estabelecido no art. 1º da supracitada lei.  

A edição do ECA representa o estabelecimento de garantias, da instituição do 

contraditório nos procedimentos da infância e da juventude, pois antes não havia uma 

preocupação com tais garantias. Assim que houve a supressão do denominado “entulho 

autoritário”, passou a ser o Estatuto da Criança e do adolescente um diploma compatível com 

o Estado Democrático de Direito (ISHIDA, 2018). 

Estabelecendo a nova realidade de cuidados para as crianças e os adolescentes, já que o 

Código de Menores de 1979 era amparado pela doutrina da situação irregular, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente adotou o princípio da proteção integral, visando criar regras de 

proteção mais pungentes, estabelecendo que tal agir era, e é, uma obrigação, não somente da 

família, mas também da sociedade como um todo, não esquecendo dos poderes públicos 

constituídos (ISHIDA, 2018). 

A doutrina da situação irregular ocupou o cenário legal por quase um século e 
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compreendia o menor privado de condições essenciais a sua vida, como saúde e instrução 

obrigatória, seja pela omissão dos pais ou de seus responsáveis, os que eram vítimas de maus-

tratos, os que se encontravam em perigo moral, por estarem localizados em ambientes ou 

desenvolvendo atividades consideradas contrárias aos bons costumes e ainda aqueles que eram 

autores de infração penal ou que tinham algum desvio de conduta, em face de uma clara 

inadaptação ao contexto familiar ou social (AMIN, 2018).   

Com efeito, a doutrina da situação irregular do menor encontra-se ultrapassada, por não 

atender a todas as necessidades envolvendo crianças e adolescentes, e, em seu lugar, surgiu a 

da proteção integral. O ensinamento da proteção integral é baseado no reconhecimento dos 

direitos específicos para todas as crianças e adolescentes. Assim sendo, a doutrina da proteção 

integral privilegia a criança e o adolescente, de modo a garantir seu correto desenvolvimento 

psicológico, físico e social, e determina que se criem meios para este desenvolvimento. Dentre 

estes institutos de proteção das crianças e dos adolescentes está a adoção, estabelecendo o 

estatuto, meios para que, em caso de abandono ou de retirada de crianças e adolescentes do 

contexto de suas famílias originárias, sejam postos em famílias substitutas, garantindo um pleno 

desenvolvimento familiar (ISHIDA, 2018). 

A opção pelo sistema da proteção integral adotado pelo legislador fundou-se na 

interpretação sistemática das disposições constitucionais, sendo que estas fizeram a elevação 

de validade e eficácia das normas referentes às crianças e aos adolescentes a um nível máximo. 

Estas disposições tiveram como inspiração a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança e a Convenção sobre os direitos da Criança 

(ROSSATO, LÉPORE e SANCHES, 2018). 

Tais exigências estão amparadas pela Convenção Internacional dos Direitos das 

Crianças, que estabeleceu o princípio do melhor interesse da criança, reconhecida no Decreto 

no 99.710, de 21 de novembro de 1990, pelo Brasil, prevendo, em sua cláusula 3, que “[...] todas 

as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar 

social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 

primordialmente, o interesse maior da criança”. 

  Se faz necessário que seja observado por todos, inclusive pelo Poder Judiciário, o fato 

de que o princípio do melhor interesse deve ser considerado como o fundamento primário e 

absoluto de todas as ações e procedimentos direcionados à população infanto-juvenil. Todas as 

ações visando ao andamento do processo, qualquer orientação ou decisão que trate dos direitos 

destes, obrigatoriamente, há que levar em conta o que é melhor e mais adequado para o 

desenvolvimento da criança ou do adolescente, observado o caso concreto vivenciado. É preciso 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
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garantir as necessidades e interesses dos menores, que se sobrepõe a quaisquer outros, inclusive 

dos pais e dos responsáveis, visando sempre à sua proteção integral e à concretização dos seus 

direitos fundamentais (SANCHES e VERONESE, 2012). 

A precedência ou rapidez na tramitação do processo tem sentido, uma vez que se busca 

dar maior celeridade aos procedimentos que envolvam crianças e adolescentes, pois a demora 

no andamento, pode prejudicar a finalização da ação protetiva. É o que se observa, por exemplo, 

nos casos de adoção, em que a demora estatal pode decretar a perda do interesse do casal 

adotante pelo possível adotando, haja vista o avanço da idade, fator ainda muito preponderante 

na opção pelo instituto.   

A doutrina da proteção integral, juntamente aos princípios do melhor interesse do menor 

e da dignidade da pessoa humana, faz parte da tríade principiológica que forma o ECA e que 

condiciona todo o tratamento dispensado aos processos em que são partes crianças e 

adolescentes, inclusive o cadastro de casais no sistema de adoção e da própria adoção. 

Segundo a lição de Ishida (2018, p. 25), “[...] a doutrina da proteção integral e o 

princípio do melhor interesse são duas regras basilares do direito da infância e da juventude”. 

Não se pode esquecer de que tais princípios vão consubstanciar todas as ações que visem à 

proteção de crianças e adolescentes, dando-lhes prioridade na tramitação, assim como terão 

maior proteção por parte do Estado. Afirma, ainda, o supracitado autor que tal proteção se “[...] 

trata da admissão da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente”. E esta 

prioridade foi estendida a grande parte das leis brasileiras e institutos jurídicos que cuidam de 

direitos destes, dentre eles, a adoção. 

Com as novas disposições expressas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas 

modificações foram trazidas ao universo jurídico que envolvia a situação de crianças e 

adolescentes, em suas mais variadas facetas. Com efeito, também, o instituto da adoção foi alvo 

de grandes alterações, uma vez que as regras de proteção integral disciplinaram novos modelos 

de tratamentos em relação às crianças e aos adolescentes que estavam disponíveis para serem 

adotados, bem como para as pessoas interessadas em adotar. 

Nesta situação, o legislador quis que o ato de disposição, legalmente conhecido como 

consentimento, seja um ato solene, seguindo as formalidades previstas na lei, não se admitindo 

que seja feito extrajudicialmente. A lei exige que pais biológicos, tutores ou curadores sejam 

ouvidos e que concordem com a adoção. Tal situação está prevista no art. 45 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ISHIDA, 2018). A vedação do procedimento extrajudicial é para 

evitar a entrega direta de crianças e adolescentes para adoção, a partir da escolha dos pais, sem 

interferência do Poder Público. 
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É preciso entender que estes avanços foram necessários para garantir maior e melhor 

proteção de crianças e adolescentes, a fim de evitar mais infortúnios em seu desenvolvimento 

físico, mental e emocional, garantido, deste modo, que pudessem ser inseridos na sociedade de 

maneira ampla, estabelecendo regras claras e objetivas de como deveriam se portar todas as 

partes envolvidas neste cuidado, inclusive o Poder Judiciário, que, em muitos casos, toma a 

decisão final sobre o meio adequado de proteção das crianças e dos adolescentes. 

Estas mudanças foram corroboradas, posteriormente, pela Lei Nacional de Adoção, Lei 

nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, com o objetivo primordial de dar celeridade e clareza aos 

procedimentos de adoção. 

Embora se saiba da necessidade de padronizar os procedimentos e criar regras de como 

se processam perante o Poder Judiciário as situações envolvendo a adoção, é do conhecimento 

público geral a existência de situações que fogem a esta realidade e, pelo contexto fático, nem 

sempre têm o desfecho mais propício ou mais benéfico para a criança ou adolescente. Existe 

um apego exacerbado à lei, especialmente envolvendo o cadastro de casais e crianças, que 

impede ou dificulta que determinadas situações sejam resolvidas de modo a, efetivamente, 

haver uma proteção integral da criança ou do adolescente, mesmo havendo posicionamentos 

doutrinários, muitos deles tomados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, garantindo a 

possibilidade de que vínculos afetivos possam fazer uma mudança na premissa legal de 

cadastro, seja de crianças ou de adolescentes, mais especificamente, de crianças, seja dos 

adotantes, na avaliação de cada caso.  

Ademais, o cadastro foi criado e estabelecido por lei para as situações em que não exista 

qualquer relação anterior entre adotando e adotante, não havendo justificativa, para situações 

diversas, como no caso de um pedido judicial de uma adoção consentida e esta, pelas razões já 

expendidas, constitui uma modalidade especial de adoção, a exigir tratamento igualmente 

especial (PEREIRA JÚNIOR e CARVALHO, 2018). 

Neste sentido, DIAS (2013) acentua que “Existe uma exacerbada tendência a sacralizar 

a lista de preferência e não admitir, em hipótese nenhuma, a adoção por pessoas não inscritas”. 

E continua lecionando que a intransigência se torna tão cega, buscando uma obediência sem 

fim à ordem de preferência, que se deixa de observar e atender a situações da vida cotidiana em 

que, mais do que necessário, é recomendável deferir a adoção sem estar tão atento à listagem. 

E, em muitos casos, a pessoa interessada em adotar não realizou seu cadastramento ou seu 

procedimento de inscrição, pelo fato de jamais haver pensado em adotar e a situação que se lhe 

foi apresentada fez mudar esta visão e, levando em consideração as regras de adoção atuais, 

não há tempo para realizar o cadastro, pois já se encontra, de fato, com a criança ou o 
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adolescente inserido no âmbito familiar. 

Em certa parte, a doutrina e, especialmente, a jurisprudência flexibiliza o cadastramento, 

especialmente em situações de fato já vivenciadas pelas partes envolvidas na adoção. Dispõem 

Rossato, Lépore e Cunha (2018) que “[...] concordamos com a flexibilização jurisprudencial, 

pois é de todo desarrazoado, por exemplo, que uma criança que esteja convivendo por mais de 

um ano com guardiães de fato não possa ser adotada por eles”. Não se pode esquecer de que, 

mesmo em tempo menor, já existe o vínculo de afetividade, que não pode ser quebrado, pois 

isto propiciaria nova situação traumática de entrega da criança/adolescente a outra família, pelo 

simples fato de cumprir o cadastro de adotantes e sua ordem cronológica. 

Decisão tomada no REsp: 837324 RS 2006/0073228-3, tendo como relator o ministro 

Humberto Gomes de Barros, julgado em 18/10/2007, T3 - Terceira Turma, e com publicação 

no DJ 31/10/2007 p. 325, menciona, claramente, a flexibilização, tendo assim decidido: 

 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. COMÉRCIO DE MENOR. 

INEXISTENTE. FAMÍLIA AFETIVA. INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. 

OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ADOÇÃO. - Mesmo em havendo aparente quebra 

na lista de adoção, é desaconselhável remover criança que se encontra, desde os 

primeiros dias de vida e por mais de dois anos, sob a guarda de pais afetivos. A 

autoridade da lista cede, em tal circunstância, ao superior interesse da criança (ECA, 

Art. 6º). 

 

Ainda é muito comum, contudo, a atitude tomada por juízes e promotores de Justiça, 

em sua atuação processual, com o pedido de retirada imediata da criança dos pretensos 

adotantes, impondo às pessoas não cadastradas o impedimento à adoção, fazendo com que haja 

um tratamento diferenciado para os não cadastrados para a adoção, numa cristalina falta de 

sintonia em relação ao princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal e em diversos 

textos legais, que estabelece uma igualdade de tratamento entre todas as pessoas. 

Existe um posicionamento muito substancioso, especialmente de alguns juízes e 

promotores de Justiça, em tratar situações de não cadastramento como ilegalidade, seja por 

“compra” da criança ou do adolescente ou pela criança estar sofrendo maus-tratos. 

  Em artigo intitulado Da impossibilidade jurídica da "adoção intuitu personae" no 

ordenamento jurídico brasileiro à luz da Lei nº 12.010/2009 e da Constituição Federal de 1988, 

do promotor de Justiça no Estado do Paraná, Murillo José Digiácomo (2010)2, ele se posiciona 

e encerra seu texto com a seguinte afirmação: 

 

E é precisamente esta a postura firme e corajosa que se espera da Justiça da Infância 

e da Juventude, que especialmente após o advento da Lei nº 12.010/2009, não mais 

                                                 
2 Disponível em http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1081.html. Acesso em 21/12/2018. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1081.html
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pode continuar a agir de forma similar à antiga "Justiça de Menores", dando guarida 

a "adoções intuitu personae" e a outras práticas ilícitas consagradas pelo "menorismo" 

que, apesar de juridicamente inadmissíveis à luz do moderno Direito da Criança e do 

Adolescente, ainda hoje são verificadas, sendo que por não trazerem benefício algum 

aos adotandos, e ainda servirem de desestímulo à adoção legal, devem 

ser erradicadas, agora em definitivo do mundo jurídico, permanecendo apenas nos 

livros de história, como uma triste lembrança dos tempos em que crianças eram 

tratadas como simples objetos por seus pais, pelo Poder Judiciário, e pela própria 

sociedade. 

 

 

Deve-se concordar com o posicionamento do representante do Ministério Público de 

que se deve dar prioridade aos interesses de crianças e adolescentes. É certo, porém, que há de 

ser entendido com cautela o tratamento da adoção direta como ilícita, pois para que haja a 

ilicitude, deve haver má-fé, e esta precisa ficar configurada na análise de cada caso. 

Levar todas as situações de adoção direta para uma vala comum de irregularidade e 

descumprimento do preceito legal é uma temeridade. Ocorre que, muitas vezes, a situação 

expressa é criada pelos pais biológicos que escolhem pessoa(s), as quais, no entendimento 

deles, serão responsáveis pela criação e educação daquele filho que não poderá cuidar e ajudar 

a desenvolver. Tratar todos os casos como crime é banalizar a situação e fechar os olhos para 

uma realidade vivenciada há muitos anos e em que as pessoas não tem consciência nenhuma 

de estar cometendo ato irregular. 

Ademais, nestas circunstâncias, há o vínculo afetivo criado entre os interessados em 

adotar e a criança ou adolescente, o qual não pode ser esquecido ou minimizado pelo texto da 

lei. Em se assim agindo, pois, está se dando prioridade à lei, em detrimento do princípio do 

melhor interessa da criança. Este assunto será mais discutido com maior zelo em momento 

posterior deste trabalho. 

Não se está aqui a fazer apologia ao descumprimento da lei ou do cadastro de adotantes. 

Na realidade, busca-se proceder a uma análise sobre situações não previstas em lei, mas que, 

de fato e corriqueiramente, ocorrem em sociedade e estas não podem, nem devem, ser 

analisadas conforme a letra fria e inflexível da lei, pois existe toda uma conjuntura diferente e, 

como tal, não pode ser tratada como qualquer situação, como ocorre no caso da adoção direta, 

em que os pais biológicos escolhem quem deve assumir a paternidade/maternidade dos filhos 

de quem não poderão cuidar e que não tencionam que sejam entregues a alguém desconhecido. 

 Antes, no entanto, se faz necessário fazer uma análise nos critérios de adoção vigente, 

levando a efeito um estudo sobre cada procedimento, assim como elevar as vantagens e tecer 

algumas críticas ao modelo, uma vez que é imperfeito, como alguns atos humanos, havendo 

uma necessidade de avaliação de cada característica, doravante mostrada. 
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3.2 Condições exigidas para a adoção 

 O instituto da adoção sempre foi cercado de muitas regras, tudo isso visando a que esta 

se perfaça legalmente. As mudanças na lei de adoção tentaram manter esta dinâmica, impondo 

algumas condições básicas para que pessoas interessadas em adotar pudessem, efetivamente, 

exercer regulamente o direito de adotar. Como assinalado no capítulo imediatamente anterior, 

a adoção está em vários ordenamentos jurídicos da Antiguidade, especialmente da Grécia e de 

Roma, e as regras da adoção foram passando por transformações no curso da história, visando 

à adequação do instituto ao povo, em suas peculiaridades e condições.  

 Para evitar uma avaliação individual de cada uma das características como um módulo 

específico, serão estas analisadas num mesmo contexto, mas buscando esclarecer cada uma das 

principais especificidades, clareando as regras para tal procedimento, dentro dos ditames da lei 

e/ou disposições doutrinárias relevantes, em caso de dissonância em relação ao texto legal. 

 Uma das regras mais importantes estabelecida pelo ECA foi retirar a idade mínima para 

se poder adotar. O Código Civil de 1916 somente aceitava a adoção por pessoa que tivesse mais 

de 50 anos, o que limitava os interessados no instituto.  Após o avanço da idade, numa época 

em que a expectativa de vida do brasileiro não era tão larga, somente uns poucos 

“sobreviventes” optavam pela adoção, sendo afastadas deste instituto jurídico todas as pessoas 

que, mesmo comprovando a impossibilidade da paternidade, estavam rigorosamente distantes 

da medida, fato explicado no segundo capítulo deste trabalho. 

 Como a busca pela adoção era bastante reduzida, ao longo do século, o legislador foi 

repensando o limite de idade e, gradativamente, o foi reduzindo, a fim de englobar um número 

maior de pessoas dispostas a adotar. Com o passar dos anos e o estabelecimento de novas leis 

que tratavam de adoção, a idade foi, inicialmente, reduzida para 30 anos. Isso já demonstrou 

maior sensibilidade do legislador em perceber e proteger, não somente, os interessados, mas 

também as crianças e os adolescentes, que povoavam os abrigos institucionais até a maioridade, 

fato ainda comum nos dias correntes. Conforme se observa no site do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, a maioria das pessoas com intenção de adotar está na faixa dos 21 aos 50 anos 

de idade3. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente acabou com o critério da idade mínima, não 

estabelecendo nenhum outro limite para se exercer o direito de adotar senão o da maioridade 

civil ou 18(dezoito) anos de idade, haja vista a pessoa já ter condições de, por si, tomar decisões 

e ser responsabilizado nas más ações. Este avanço foi muito positivo, pois pessoas mais jovens 

                                                 
3 Informação disponível no endereço eletrônico http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/58284-cna-mostra-perfil-
dos-pretendentes 
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sempre foram afastadas do exercício do instituto da adoção, embora desde cedo detectassem o 

interesse em adotar, previsão contida no art. 42.  

Estabelecendo um limite mínimo de idade, as pessoas que desde logo percebessem o 

interesse na adoção perdiam o interesse no instituto pela passagem de longo período de espera. 

A expectativa ia sendo esquecida com o passar dos anos, bem como a necessidade de manter 

viva a vontade de receber no seio familiar uma criança ou um adolescente. A demora fazia com 

que a pessoa perdesse o interesse na maternidade/paternidade e o sonho se perdia no decurso 

dos anos. 

 Outra característica modificada nesse período e mantida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi a diferença de idade entre adotante e adotando. No ordenamento jurídico 

brasileiro, durante muitos anos, permaneceu a regra de que a diferença de idade entre as partes 

envolvidas na adoção deveria ser de 18 anos, buscando, como estava previsto no Direito 

Romano, uma aproximação da família adotiva com uma família real, a fim de evitar qualquer 

tipo de preconceito para com os membros familiares.  

O ECA passou a adotar a idade - limite diferencial de 16 anos, entre adotante e adotando, 

diminuindo ainda mais este patamar em relação a legislações anteriores, valorizando o interesse 

de crianças e adolescentes dispostos a serem adotados. Pode parecer pouco, mas a diferença de 

dois anos para menos fez com que aumentasse o interesse pela adoção de crianças de mais idade 

e para com adolescentes, que sempre sofreram com a pouca procura de adoção nestas faixas 

etárias, uma vez que ficavam mais fáceis o relacionamento, o estabelecimento do diálogo e o 

preenchimento das necessidades dos adotantes, que nem sempre buscavam bebês recém-

nascidos ou crianças de tenra idade.  

 Hoje em dia, com as mudanças ocorridas com o passar dos anos, e a maior incidência 

desde a Lei 12.010, de 2009, não mais existe a exigência legal da adoção feita exclusivamente 

por casais, entendido este último termo como pessoas legalmente casadas. Durante muitas 

décadas, no entanto, a adoção era terminantemente vedada a solteiros, viúvas, pessoas 

divorciadas e aos casais homoafetivos, estes, ainda objeto de debate jurídico. Primeiramente, o 

legislador deixou de lado a regra de casal “casado”. Passou a aceitar a adoção por casais que 

viviam uma convivência estável e que tivessem interesse em adotar. Isso já demonstrou um 

grande avanço, mas ainda deixava muitas pessoas interessadas em adotar fora do contexto de 

possíveis adotantes. Em seguida, e com base no princípio da igualdade, passou a aceitar a 

adoção feita por pessoas solteiras, viúvas e divorciadas. Com este simples gesto, o legislador 

abriu a porta de muitas casas para o recebimento de crianças e adolescentes, porquanto nem 

todas as pessoas dispostas a adotar, tinham a disposição de contrair casamento ou ter qualquer 
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tipo de relacionamento amoroso. 

 Para Dias (2013), qualquer pessoa que esteja inserida no corpo da sociedade pode 

adotar. Sejam pessoas sozinhas, mesmo que casadas, solteiros, divorciados, viúvos. A lei não 

impõe nenhum tipo de restrição quanto à orientação sexual do adotante, nem poderia fazê-lo. 

A possibilidade de adotar também não depende do estado civil do(s) adotante(s). Finaliza Maria 

Berenice Dias (2013) assinalando que “[...] quem é casado ou vive em união estável também 

pode adotar, sendo que a adoção não precisa ser levada a efeito pelo casal”, criando vínculos 

familiares apenas com aquele que busca a adoção. 

 Por fim, mas não menos importante, o Poder Judiciário, mediante as decisões 

jurisprudenciais e depois o ordenamento jurídico, pois o legislador inseriu a permissão no texto 

da lei, passou a aceitar a adoção feita por casais homoafetivos, fossem eles vindos de um 

relacionamento estável e, mais recentemente, casados nos termos da lei. Foi com suporte na 

possibilidade de adoção por casais homoafetivos que se abriu definitivamente a possibilidade 

de crianças, desde sete anos e de adolescentes de poderem ser adotados e passarem a ter uma 

família de fato, porque muitos destes casais buscavam um filho, independentemente de idade 

ou sexo. 

Nos primeiros processos de adoção, quando se percebia a condição sexual do(a) 

adotante requerente, o pedido era julgado improcedente, sob a justificativa de que “[...] a vida 

que o adotante levaria e os exemplos que a criança/adolescente teria na convivência doméstica, 

seriam prejudiciais para seu bom desenvolvimento como pessoa”. (BORDALLO, 2018). Em 

face das mudanças sociais, contudo, assim como tendo por sustentáculo os princípios da 

dignidade humana e do melhor interesse da criança/adolescente, assim como da não 

discriminação, os tribunais passaram a conceder as adoções. 

 Todas essas mudanças vieram estimular e valorizar o instituto da adoção em sociedade, 

diminuindo cada vez mais o preconceito e a temeridade em face deste instrumento jurídico que, 

durante muito tempo, só tinha a intenção de garantir o culto familiar ou o prolongamento do 

nome de família, assim como a manutenção do patrimônio, pois, sem representante, todos os 

bens adquiridos eram recolhidos pelo Poder Público. Essas modificações ajudaram na mudança 

do foco que, nos dias atuais, é de uma preocupação integral em dar a crianças e adolescentes a 

possibilidade de ingressarem em um contexto familiar que as ajude a se desenvolverem física, 

mental e emocionalmente. 

  

3.3 Quem não pode adotar 

 Para tentar facilitar o procedimento de adoção, assim como foram estabelecidas regras 
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sobre quem podia adotar, também o legislador impôs vedações para algumas pessoas, com o 

objetivo de impedir que exercessem o direito de adotar. Em regra, os impedimentos 

estabelecidos pelo legislador dizem respeito à manutenção das relações familiares, 

principalmente, buscando manter os elos intactos, não fazendo com que haja troca de papéis e 

personagens, mantendo preservados os status familiares, em sua essência natural, como por 

exemplo, no caso de um irmão mais velho adotando um irmão mais novo. A preferência foi 

pelo laço já existente, pois a mudança transformaria um irmão em pai ou mãe e o outro em filho 

ou filha, modificando, completamente, os papéis familiares.  

 Uma das primeiras regras é que ascendentes não podem adotar descendentes. Mais 

especificamente, avós ou bisavós não podem adotar netos ou bisnetos, já que isto faria ser 

modificada a teia familiar. Essa regra foi edificada com o intuito de impedir que, por questões 

meramente familiares e previdenciárias, os avós e bisavós assumissem a paternidade de seus 

netos e/ou bisnetos, modificando todo o contexto sucessório aí envolvido. O impedimento está 

previsto no §1º do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 No mesmo parágrafo, também existe o impedimento de irmãos realizarem adoção entre 

si. Isso porque uma das linhas familiares que o legislador mais buscou preservar foi a da 

fraternidade, porquanto, no caso de irmãos dispostos em adoção, a regra geral é que sejam 

adotados pelo(s) mesmo(s) adotante, mantendo os irmãos unidos. Nesta mesma condição, 

tornou impossível a adoção de um irmão por outro. Mesmo que efetivamente um irmão seja 

responsável pelo outro, assumindo o papel de pai/mãe deste, jamais poderá adotá-lo. Este 

impedimento busca manter viva a linha fraternal, não a fazendo confundir com a linha 

ascendente. A manutenção dos irmãos em mesma família substituta ajuda no desenvolvimento 

da personalidade das crianças, assim como um apoia o outro no processo de separação da 

família natural, principalmente, na fase inicial de convivência no novo lar (XAVIER e 

OLESCO, 2013). 

  Os irmãos devem ser mantidos sempre unidos, mas como irmãos, inclusive se impondo 

a tentativa de mantê-los unidos no momento de serem disponibilizados em adoção, sendo dada 

preferência a quem aceitar mantê-los unidos, demonstrando, assim, a preocupação do legislador 

em preservar os laços fraternais. Com efeito, mesmo que um irmão perfaça todas as condições 

necessárias a adotar, inclusive estando devidamente cadastrado com este objetivo, em seu 

reconhecido laço de irmandade, não poderá exercer a adoção. 

  Também ficam impedidos de adotar o tutor e o curador do menor, até que, efetivamente, 

finalizem suas atividades, prestem contas de tudo o que realizaram durante seu munus, mostrar 

que agiram com zelo e correção em seus atos. A determinação está contida no art. 44 do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente. O impedimento tem como objetivo principal proteger o pupilo de 

uma má administração de seus bens, por parte do tutor ou do curador, que pode buscar a adoção 

como meio de maquiar suas reais intenções de se apropriar do patrimônio daquele que lhe é 

posto sob cuidado. É claro que existe a possiblidade de que, além do cuidado patrimonial, se 

crie um elo entre as partes envolvidas, fazendo que com surja uma relação de verdadeira filiação 

entre tutor/curador e pupilo, fazendo nascer o interesse pela adoção.  

  O impedimento para exercer a adoção, contudo, somente se encerra após a prestação de 

contas de todo o período em que o tutor/curador esteve cuidando do patrimônio do pupilo e, 

uma vez analisado pelo Judiciário que não houve qualquer má ação e após a nomeação de novo 

tutor/curador, ou no caso da maioridade, a entrega do patrimônio ao pupilo, se poderá retirar a 

restrição, dando liberdade a que se possa utilizar o instituto da adoção. 

 Não se pode deixar de dizer, no entanto, que, mesmo com o impedimento imposto pela 

lei, existem decisões, ainda que poucas, que dão aos avós a situação jurídica de pais, mediante 

o processo de adoção, analisando situações fáticas que levam alguns magistrados a aplicarem 

o juízo de equidade, em vez da lei, por entenderem ser uma situação que foge da regra e que, 

portanto, se deve conceder a medida. É necessário que o Poder Judiciário analise cada situação 

em suas características peculiares, a fim de encontrar a melhor solução, implicando uma efetiva 

proteção às garantias de desenvolvimento adequado de crianças e adolescentes. Não se deve 

tratar todos os casos de igual maneira e com a mesma visão, sob pena de se estar sendo injusto 

na análise da situação já vivenciada pelas partes.  

 Situações de avós ou de irmãos mais velhos que assumem a responsabilidade, 

emocional, financeira e social de seus netos/irmãos, assumindo total responsabilidade paternal 

destes é extremamente comum em sociedade, principalmente quando ocorre uma gestação 

indesejada, seja pela falta de interesse do pai em assumir a paternidade, da mãe ter interesse ou 

condições de cuidar do seu filho sozinha, assim como a gestação advinda de uma violência 

sexual, fazendo com que a mãe rejeite, por completo, o filho.  

  Explica ainda Bordallo (2018) que a proteção que se busca estabelecer ao se colocar 

uma criança ou adolescente em família substituta, com suporte no instituto da adoção, já poderá 

ser suprida pelos avós, paternos ou maternos, assim como pelos irmãos mais velhos, quando 

estes assumem o cuidado dos netos/irmãos, não os deixando desamparados. A situação de 

assumir a criação do neto/irmão pode advir da morte do(s) genitor(es), desaparecimento total 

deste ou nos casos de irresponsabilidade com perda do poder familiar. Assim ocorrendo, de 

regra, os parentes mais próximos assumem toda a responsabilidade pelos menores, podendo ser 

os avós ou os irmãos, que se utilizam dos institutos da guarda ou da tutela, conforme exigir a 
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situação fática que se apresente.  

 Nestas condições, é muito comum toda a responsabilidade pela criação do bebê ficar a 

cargo dos avós ou dos irmãos mais velhos, que, efetivamente, assumem a condição de pais e 

que, por todo o envolvimento afetivo/emocional com o neto/irmão, solicitam da Justiça a 

condição de os ter como filhos.  Embora não seja corriqueiro, alguns pedidos são concedidos, 

numa clara demonstração de cuidado com o interesse do menor, que deve preponderar sobre 

qualquer outro, inclusive do implacável texto da lei, como se poderá observar na decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se verá mais adiante. 

  Não se pode esquecer, como anota Bordallo (2018, p. 368/389), que 

 

A regra de impedimento é específica para ascendentes e irmãos, não se estendendo a 

outros membros da família. Apesar de não ser aconselhável a adoção por nenhum 

membro da família, pelas razões já expostas com relação aos avós e irmãos, não há 

impedimento legal para aqueles. Assim, as crianças e adolescentes podem ser 

adotados por tios e primos.  

 

 

 Assim sendo, outros parentes podem solicitar a adoção, por mais distante que seja o 

grau de parentesco. Isso pode parecer estranho, mas, como dantes afirmado, a ideia é manter 

vivos os elos parentais, especialmente os mais próximos, como nos casos de avós e irmãos. 

Para se observar a possiblidade de adoção por avós, traz-se à colação decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça - STJ, como modo a comprovar que os julgamentos existem e, 

principalmente, em contraposição ao expresso texto da lei. 

 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. ADOÇÃO POR AVÓS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DO MENOR. PADRÃO HERMENÊUTICO DO ECA. 01 

- Pedido de adoção deduzido por avós que criaram o neto desde o seu nascimento, 

por impossibilidade psicológica da mãe biológica, vítima de agressão sexual. 02 - 

O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a interpretação 

de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, de retirar a 

peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança ou do 

adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da situação 

específica que é analisada. 

 

Na decisão proferida pela ministra Nancy Andrighi, com data de julgamento em 

27/02/2018, T3 - Terceira Turma, com publicação no DJe de 02/03/2018, a julgadora aponta 

que os principais elementos apontados como justificativa para a impossibilidade de adoção 

por ascendente são a confusão que pode vir a ocorrer na estrutura familiar, as questões 

hereditárias e seus problemas posteriores, o aspecto previdenciário e a inocuidade da medida 

em termos de transferência de amor/afeto para o adotando.  
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Aponta a Ministra, em continuidade, observar-se na vivência das partes que o arranjo 

familiar está consolidado e a anuência dos demais herdeiros com a adoção existe, devendo-se 

dar prioridade à proteção do menor, ou, ao revés, vai contra os seus interesses. Aplicar a 

norma prevista no art. 6º do ECA criaria uma situação fora do normal, de a lei estar ratificando 

a ruptura de uma família socioafetiva, constituída ao longo de quase duas décadas com o 

adotante vivendo, sem qualquer dificuldade, os papéis de filho e irmão, razão pela qual deu 

provimento ao recurso interposto 

 Percebe-se, nitidamente, pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que 

atentar para o princípio do melhor interesse da criança, mesmo contrariando texto de lei, é 

justificável, garantindo, assim, a concessão adotiva solicitada, como, na situação acima, pedida 

pelos avós. Além disso, a questão de manter os vínculos familiares já consolidados é 

imprescindível, porquanto rompê-los poderia ensejar uma situação de tensão, que poderia 

quebrar todo o equilíbrio já vivenciado pela família. Se um neto não é reconhecido assim pelo 

grupo familiar, sendo necessariamente visto como filho e a situação é aceita por todos, não 

caberia ao Poder Judiciário modificar a situação consolidada, sob pena de prejuízo para a 

criança ou adolescente. 

 

3.4 A adoção e o princípio da proteção integral 

 Na atualidade, se busca, em qualquer situação que envolva crianças e adolescentes, a 

proteção destes em detrimento de quaisquer outras pessoas e situações, inclusive dos seus pais 

biológicos, de sua família extensa, ou de qualquer pessoa que tenha poderes decisórios sobre o 

menor. Esta preocupação foi levada, também, para o instituto da adoção, em face de que deve 

ser priorizado o interesse de crianças e adolescentes sobre o interesse do(s) adotante(s). 

Não se pode esquecer de que pelas regras da adoção, ela transforma a 

criança/adolescente em membro da família, em todos os sentidos e direitos, fazendo com que a 

proteção que será dada ao adotando seja muito mais integral, nos termos expressos por Bordallo 

(2018). Assim sendo, tornam-se filhos, na acepção estabelecida pela Constituição Federal, não 

sendo possível qualquer distinção dos filhos havidos, sejam eles naturais, dentro ou fora do 

casamento e os adotados. 

 Falar de escolha em adoção não é necessariamente como se fosse a uma determinada 

loja e se fizesse a aquisição de um produto, pois a criança e o adolescente são protegidos de 

qualquer perigo ou ameaça que venham a correr no curso do procedimento de adoção. A 

escolha, neste caso, se dá pela aceitação do casal em receber, de braços, coração e mente 

abertos, uma nova pessoa no contexto familiar, bem como pela própria criança ou adolescente 
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em acolher este amor. Daí a importância do estágio de convivência, para que se possa observar 

se o vínculo de almas vai se dar entre as partes envolvidas, conforme previsto no art. 46 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Sabe-se que o fim clássico do instituto da adoção, que sempre foi dar um filho a quem 

não podia tê-lo de modo natural, foi modificado para o de se conceder uma família para quem 

não a possui, uma vez que a prioridade mudou de polo, saindo de quem adota para quem é 

adotado. Em assim sendo, passou o instituto a ter uma visão assistencialista e protecionista da 

adoção, pois se buscará uma família para aquela criança ou adolescente que não a possua, com 

o objetivo de estabelecer o direito à convivência familiar, conforme disposição estampada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 19 (BORDALLO, 2018). 

No ensinamento de Rossato, Lépore e Cunha (2018), conforme disposição no art. 19 do 

ECA, a criança ou adolescente ser criado e educado em um meio familiar é um direito 

fundamental; estando aí presente o direito a uma convivência familiar ampla, com o objetivo 

de que o menor possa alcançar uma plenitude de desenvolvimento, do modo mais completo e 

sadio possível. Na avaliação deste direito, o juiz deverá utilizar-se dos melhores elementos que 

formem o seu convencimento, não perdendo de vista o melhor interesse da criança/adolescente. 

 Nem sempre esta relação é fácil ou se manifesta desde o primeiro momento, uma vez 

que, em regra, pelos ditames da legislação, somente existe o vínculo pessoal entre adotante e 

adotado após o transcurso de um tempo, um lapso não estipulado em lei ou quando isto for 

determinado pelo juiz que responde pela Vara da Infância e da Juventude responsável por 

analisar o processo de adoção.  

 Para Bordallo (2018), a importância da adoção, relativamente às pessoas envolvidas – 

adotante(s) e adotando(s), é tão grande, especialmente por se tratar, precipuamente, de um gesto 

de amor, que também deve ser demonstrado pelo Poder Público, pois é por meio deste que o 

instituto se perfecciona, sendo imprescindível que o(s) adotante(s) se faça presente ao ato, uma 

vez que se trata de ato personalíssimo, impossível de ser realizado por procuração. E 

complementa, afirmando que “[...] é preciso que o Estado se convença da presença do 

sentimento justificativo de tão importante passo, a assunção de um filho”, para que a medida 

judicial seja, ao final, deferida, assegurando uma família para o(s) adotado(s) e o amor de 

filho(s) para o(s) adotante(s), garantido, efetivamente, o cumprimento do princípio da proteção 

integral, tão importante nos atos que envolvam crianças e adolescentes. 

 Deve-se também ter atenção, entretanto, pois que a proteção integral do menor esbarra 

no próprio texto legal e, por essa razão, tem que haver um cuidado por parte do julgador e do 

Ministério Público para que não faça preponderar o rigor do texto da lei sobre o sobrecitado 
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princípio. O apego exagerado ao texto da lei faz com que o aplicador do Direito não perceba 

ou não queira perceber outros fatores agregados ao caso concreto, especialmente aqueles que 

ocorrem sem qualquer má-fé. Deve haver clara avaliação de cada situação concreta, a fim de 

que se avalie a má ação dos adotantes e, caso comprovado, deve-se impedir a concretização da 

adoção. Em não sendo, porém, observada qualquer irregularidade, o fato de o(s) interessado(s) 

não ser(em) cadastrado(s), não seria um impedimento à adoção. Ainda com maior sorte, no 

caso de uma entrega direta, em que os pais biológicos escolhem quem deve assumir a 

responsabilidade pela paternidade/maternidade.   

Cite-se como exemplo o caso de Conceição de Sousa da Costa, que encontrou um bebê 

recém-nascido envolto em um amontoado de tecidos. Logo que encontrou a criança, deu-lhe o 

nome de Abgail e demonstrou interesse em adotá-la4. Naquele momento surgiu a vontade de 

proteger aquele ser e imediatamente aflorou um sentimento vinculando o acolhedor e a criança 

abandonada e este passou a ter interesse em adotar. Pela dicção da lei, contudo, não pode a 

acolhedora adotar, pois não está cadastrada, nem a criança está institucionalizada, obrigando a 

entregar à autoridade competente, mesmo que não se encontre na família alguém disposto a 

cuidar de Abgail, esta não poderá ser adotada pela Sra. Conceição. 

Neste contexto, Dias (2018, p. 518) explica: 

 

Ainda que haja a determinação de que sejam elaboradas as listas, deve-se atentar ao 

direito da criança de ser adotada por quem já lhe dedica carinho diferenciado, em vez 

de priorizar os adultos pelo só fato de estarem incluídos no registro de adoção. Não 

sendo a pretensão contrária ao interesse da criança, injustificável negar a adoção por 

ausência de prévia inscrição dos interessados. Principalmente quando a criança de há 

muito convive com quem reconhece como seus pais. 

 

 

Uma situação de retirada abrupta de uma criança ou adolescente de um contexto de 

guarda de fato pode fazer com que a criança perca a oportunidade de ter uma família, um lar 

efetivo, onde será zelada e cuidada da melhor maneira possível, por mais pobre que seja aquele 

ambiente. Numa situação assim, não poderia o juiz ou Ministério Público entender que o melhor 

lugar para o menor seja um abrigo, caso não seja encontrado qualquer indício de troca de 

favores ou de comercialização da criança, pois, como se sabe, por mais bem tratada que seja 

naquele ambiente institucional, não receberá o carinho, a atenção e o amor de filho, que poderia 

estar recebendo no lar da pessoa que a encontrou e que manifesta o interesse em sua adoção. 

Assim decidiu a ministra Maria Isabel Gallotti, no AREsp 853694 RN 2016/0019856-

                                                 
4 Notícia veiculada no Correio Brasiliense, disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/01/25/interna_cidadesdf,287468/mulher-
que-encontrou-bebe-abandonado-quer-adota-lo-e-ja-a-chama-de-abigail.shtml. 
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0, publicado no Diária da Justiça em 01/08/2017: 

  

No caso concreto, o infante foi entregue à parte autora, tendo esta auxiliado 

imediatamente a mesma afetividade e materialmente, inclusive procedendo aos 

cuidados e exames médicos necessários ao salutar desenvolvimento da menor, 

conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. 

 

 

Mostra-se, no caso analisado, que a criança, assim que foi recebida pela parte autora, 

esta já passou a tomar atitude de mãe, criando uma proteção para com o filho recebido.  

Continua a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, afirmando: 

 

O exame do lastro probatório reunido revela o carinho e atenção dispensados à 

criança, bem como sua inserção como parte integrante da família, estando garantida 

sua condição de dignidade para a construção de laços familiares e afetivos válidos. 

(...) em que pese o louvável interesse do Ministério Público apelado, observadas 

suas asserções em confronto com os documentos que compõem os presentes autos, 

não observo que sejam suficientes para desconstituir a premissa de que a 

continuidade do processo de adoção é a melhor forma de preservar os interesses da 

menor e garantir a efetividade do princípio da proteção integral. 

 

 

De tal modo, analisar friamente a lei, muitas vezes, sem avaliar certas situações e não 

ouvindo pessoas que, por circunstâncias fáticas específicas, possam se mostrar interessadas em 

adotar, é deixar de pensar na proteção integral da criança, como uma possibilidade clara de 

adoção. Embora se entenda a preocupação do Ministério Público, somente quando ficar 

comprovada a má-fé dos genitores ou dos acolhedores da criança/adolescente, é que se 

justificaria a retirada da criança do novo contexto familiar. 

A burocracia em excesso no processo de adoção, torna as crianças “inadotáveis”, que 

significa crianças que ninguém quer adotar, uma vez que já não são bebês, seja porque não têm 

as características escolhidas pelos adotantes cadastrados, como não são brancas, não são 

perfeitas, ou são portadoras de necessidades especiais. De fato, no final das contas, o que 

ninguém se lembra é de que as crianças que ficam em abrigos pelo fato de terem sido 

abandonadas, ou os pais foram destituídos do poder familiar por maus-tratos ou por abuso 

sexual. Na última situação, aliás, é bem mais difícil que sejam adotadas (DIAS, 2013). 

O que ocorre, no entanto, em grande monta, nos tribunais brasileiros, é o apego ao 

cumprimento inflexível da lei, determinando que todos os atos que não a seguirem de maneira 

objetiva e específica sejam vistos como irregulares, levando à imediata retirada da 

criança/adolescente do contexto familiar de fato onde se encontrar inserida, sem, muitas vezes, 

se preocupar com a formação dos vínculos afetivos entre as partes envolvidas, causando novo 

trauma à criança ou ao adolescente, que verá o fato como novo abandono.  
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Embora exista a ideia da adoção dirigida e esta pareça natural, há uma tese segundo a 

qual o ordenamento pátrio não autoriza a consecução da adoção consentida, por não respeitar a 

ordem dos cadastros prévios, estabelecidos pelo art. 50 do ECA. Em razão desta perspectiva, 

toda pretensão que a considere deve ser havida como improcedente (PEREIRA JÚNIOR e 

CARVALHO, 2018). 

Outro exemplo que se pode observar é quando os pais biológicos “escolhem” os pais 

adotivos. Entender que sempre que tal situação ocorra é em virtude de troca de favores ou 

negociação da criança, seria colocar todas as pessoas numa vala comum de iniquidade ou de 

criminalidade. Por que não se pensar que, numa situação dessas, é uma forma de os pais 

biológicos não se sentirem tão mal pelo fato de abandonarem a criança? E por que não pensar 

que esta escolha trará um benefício para a criança, que efetivamente terá uma oportunidade de 

desenvolvimento familiar, educacional e emocional satisfatório? Assim sendo, quando 

apurasse que não houve irregularidade na entrega, dever-se-ia manter a criança naquele 

contexto familiar no qual já foi aceita e onde já vem recebendo os cuidados e atenção de um 

verdadeiro filho. Caso haja a certeza de que houve algum tipo de irregularidade, a 

criança/adolescente deve ser retirada do convívio do(s) adotante(s), muito embora isto possa 

lhe causar novo trauma, mas não se pode permitir manter-se uma situação tão absurda quanto 

a venda ou troca de favores por um filho. 

Precisa é a lição de Bordalo (2018, p. 389/390) ao perceber que 

 

Há que se afastar a ideia de que todas as pessoas que receberam as crianças 

diretamente de seus pais biológicos as compraram. A grande maioria dessas pessoas 

recebe diretamente as crianças de seus pais biológicos porque foram por eles 

escolhidos, escolha que os pais biológicos podem fazer, eis que não há nenhuma 

vedação legal a tal coisa e, se escolhem a família substituta para onde seu filho vai, 

estão realizando esta escolha dentro do permitido pelo poder familiar que exercem. 

Isso deve ser respeitado.  

 

 

 O respeito a uma situação de entrega direta poderia se dar mediante uma adoção, 

legitimamente estabelecida, que possa averiguar a possibilidade de que alguém na família 

extensa se mostre interessado em cuidar da criança, assim como que se possa fazer o estudo do 

caso, para efetivamente se poder tirar a dúvida se houve, na situação, uma compra ou uma troca 

de favores entre os pais biológicos e o(s) pretenso(s) adotante(s). Não se está a defender a 

“adoção à brasileira” como se pode pensar no primeiro momento, mas a garantia da 

possibilidade de escolha pelos pais, uma vez que não existe nenhuma lei impedindo tal situação, 

o que a doutrina costuma chamar de adoção direta ou, ainda, adoção intuitu personae. Esse 

assunto será abordando com maior cuidado em capítulo subsequente.  
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 A decisão de se desvincular da criança e a entrega desta a quem entender que poderá 

cuidar dela, pode significar, para a genitora, a aceitação da impossibilidade de criá-la, seja por 

questões financeiras, seja por aspectos afetivos, assim como a rejeição ao filho, por não ter 

desejos maternos ou pela frustração pelo relacionamento finalizado (MOTTA, 2008). 

Embora exista a determinação de obrigatoriedade de consulta ao cadastro e de respeito 

à ordem por ele estabelecida, em situações específicas, como no caso de entrega direta da 

criança aos pretensos pais adotivos, feita pelos pais biológicos, assim como considerando a 

aplicação do princípio do superior interesse, a preferência para adoção de determinada criança 

não deverá ser feita para pessoas inseridas no cadastro. Segundo Bordallo (2018, p. 389) “Isso 

se dará quando a pessoa que postular a adoção já tiver vínculo afetivo com a 

criança/adolescente, neste momento o vínculo afetivo prevalecerá sobre a letra fria da lei, com 

o intuito de minorar as consequências da medida (art. 28, § 3º, do ECA”.  

É claro que se deve tomar cuidado com estas situações, a fim de evitar comercialização 

de crianças e de adolescentes, inclusive com a imposição de sanções legais trazidas tanto pelo 

ECA como pelo Código Penal, a depender do caso concreto. Tratar, porém, todas as situações 

como criminosas e prejudiciais ao desenvolvimento destes é muito temeroso e generalizante, e, 

consequentemente, prejudicial para a criança/adolescente, que perderá a oportunidade de, desde 

muito cedo, ser cercada de amor e carinho de filho(a), tendo que permanecer num abrigo até 

que seja institucionalizada e possa vir a ser adotada. 

Não se pode também esquecer de que, “[...] quando não lhes é concedido o direito de 

ter uma família, ao completarem a maioridade são simplesmente despejados na rua”. Nesta 

situação de “despejo”, o destino da criminalidade é quase certo, seja com envolvimento em 

situações de prostituição, tráfico de drogas, roubos/furtos. O jovem é lançado ao mundo, sem 

qualquer cuidado com a sua situação e sem nenhuma previsão futura, o que contraria, 

sobremaneira, as intenções do instituto da adoção e a busca do Estado em proteger crianças e 

adolescentes do abandono, que se tornam esquecidas, quando do ingresso destes na vida adulta 

(DIAS, 2013). 

 Tal situação é muito corriqueira na vida dos adolescentes que permanecem nos abrigos, 

uma vez que a adoção tardia, ainda com maior gravidade para os adolescentes maiores, ocorre 

poucas vezes, na realidade jurídica pátria. 

 

3.5 Adoção e princípio da dignidade da pessoa humana 

 Tão importante quanto o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, tem-

se também o princípio da dignidade da pessoa humana, que não pode ser esquecido no contexto 
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da adoção, visando a um melhor cumprimento do instituto e à garantia plena de crianças e 

adolescentes envolvidos e que precisam ser protegidos, em face de serem pessoas em situação 

peculiar de desenvolvimento.  

  Segundo entendimento de Maria Berenice Dias, (2013, p. 520), 

 

Quando se trilha o caminho que busca enlaçar no próprio conceito de família o afeto, 

desprezá-lo totalmente afronta não só a norma constitucional que consagra o princípio 

da proteção integral, mas também o princípio maior que serve de fundamento ao 

Estado Democrático de Direito: o respeito à dignidade de crianças e adolescentes. 

Assim, independentemente da ocorrência de eventual vício de consentimento em 

relação à mãe biológica, comprovada a boa-fé dos adotantes, há que se preservar os 

interesses do adotando.  

 

 

  A dignidade de crianças e adolescentes deve ser respeitada, especialmente em 

circunstâncias em que a lei estabelece situação diversa do que efetivamente está sendo 

vivenciado por estes. Assim sendo, podem e devem ser retirados do convívio familiar, quando 

este é nocivo ao desenvolvimento pessoal, afetivo e intelectual de uma criança ou adolescente, 

procurando-se na família estendida alguém interessado em assumir este cuidado e, não 

havendo, ser encaminhada para adoção.  

 Neste sentido é a decisão do RHC: 39184 SC 2013/0214715-0, tendo como relator o 

ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com julgamento em 08/10/2013, pela T3 - Terceira 

Turma do STJ, data de publicação DJe em 14/10/2013, que assim define: 

 

Recurso ordinário em habeas corpus. Adoção irregular de recém-nascida. Suspeita 

de tráfico de criança. Busca e apreensão. Acolhimento institucional. Riscos 

concretos à integridade moral e psicológica da infante, que fora negociada pelas 

partes envolvidas. Dúvida quanto aos padrões éticos dos pretensos adotantes. 

Violação à dignidade da pessoa humana. Superveniência de decisão no sentido da 

procedência da ação de destituição do poder familiar c/c anulação de registro civil 

e da improcedência da ação de adoção. Guarda da infante deferida à casal 

devidamente habilitado para adoção. Preservação da estabilidade das circunstâncias 

em que vive atualmente a menor. Necessidade. Paciente que deve ser mantida com 

a família que há três meses detém sua guarda. Recurso ordinário em habeas corpus 

desprovido. 

Sabe-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido 

constitucionalmente, funda e orienta a nova realidade vivenciada pela família, causando muitas 

modificações nas relações entre as pessoas integrantes do contexto familiar, abandonando a 

formação desigual e discriminatória, inspirada em objetivos patrimoniais, políticos e religiosos, 

para contemplar a sua finalidade precípua de realização dos seus membros, especialmente os 

filhos, que devem ser cuidados e protegidos, tendo por amparo o amor, o afeto e a solidariedade, 

sentimentos estes que conformam e amoldam a família constitucional atual. (VERONESE e 



77 
 

SANCHES, 2012). 

 Não se pode esquecer, no entanto, o fato de que, em certas circunstâncias, esta criança 

ou adolescente já está em um convívio familiar de fato, reconhecendo as pessoas ali envolvidas 

como sua família, já com laços pessoais e afetivos firmados. Por uma questão de respeito à 

dignidade da pessoa humana, especialmente deste ser em fase de desenvolvimento, não se deve 

fazer uma retirada deste novo contexto familiar, de maneira atabalhoada e sem o cuidado de 

um estudo feito pela equipe interprofissional, cuja formação é de responsabilidade do Poder 

Judiciário, em sua esfera jurisdicional. Somente em caso de se perceber que houve alguma troca 

de favores entre os pais biológicos e os adotantes de fato é que se deve fazer a retirada da 

criança ou do adolescente deste novo lar, pois tal fato pode produzir um novo trauma pessoal. 

 Adverte Bordallo (2018, p. 358) que “[...] o princípio da dignidade humana há que ser 

o norte para as relações de parentesco, qualquer que seja a sua origem”. E complementa, 

afirmando que a determinação constitucional não estará sendo cumprida se não houver uma 

busca para incrementar a colocação de crianças e adolescentes em família substituta, quando 

estas se encontrarem abrigadas e sem nenhuma possibilidade de reintegração familiar. 

 Já no contexto da exigência de cadastramento de pessoas interessadas em adotar, 

também são estabelecidas regras que, em vez de incentivarem a adoção, fazem o papel inverso, 

além de, sob certas circunstâncias gerarem um clima de indignidade humana. Neste sentido, 

acentua Dias (2013, p. 521) que “[...] 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 §4.º). Tal situação, ao expor 

crianças e adolescentes a uma visitação, pode criar neles falsas expectativas de que serão 

adotados pelos visitantes, além de gerar nestes últimos as mesmas falsas expectativas. Afinal, 

a visita é tão só para candidatar-se à adoção, não para adotar.  

 Outro aspecto que pode vir a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana é quando 

a adoção é realizada por pessoa ou casal homoafetivo, assim como nos casos de adoção de 

pessoas de raça diferente. Embora já exista uma rede de incentivo à adoção de 

crianças/adolescentes que não estão no perfil mais buscados pelos casais adotantes, realizados 

pela equipe multiprofissional, conforme disposição do § 1º do art. 197-C do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, estas ainda são pouco realizadas, pois pessoas sem o devido esclarecimento 

ainda acreditam que a condição sexual é fator de criação, e que crianças e adolescentes criados 

por gays, lésbicas, travestis e transexuais serão afetados diretamente por este comportamento.   

 Neste sentido, com precisão, afirma Bordallo (2018, p. 362) que 
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Nenhuma restrição em relação à idade, sexo, cor, religião, situação financeira, 

preferência sexual poderá ser utilizada, seja pelo legislador, seja pelo aplicador da lei, 

sob pena de estar violando o princípio constitucional da igualdade, decorrente do 

princípio constitucional da dignidade humana. 

 

 Outra situação que afronta diretamente o princípio da dignidade humana de crianças e 

adolescentes é o da duração do processo de adoção, especialmente pelo temor de que algo dê 

errado e que perca a oportunidade de ser recebido como filho em uma nova família, 

principalmente na adoção daqueles que já têm percepção do que está acontecendo. E, como se 

sabe, ainda não existe uma agilidade no processo de adoção, capaz de cumprir o prazo 

estabelecido por lei, de 120 dias de tramitação, com apenas uma possibilidade de ampliação do 

prazo, por igual período. Tal inovação foi trazida pela Lei 13.509, de 2017, e inserida no § 10, 

do art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Neste diapasão, anota Dias (2013, p. 517) que, “[...] 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 afirma que, se o andamento do processo de 

adoção é alvo de obstáculos, sobra um grande número de crianças/adolescentes a quem é 

negado o direito à convivência familiar. E, continua: “[...] agilizar as adoções deveria ser a 

maior preocupação de todos, pois não há solução pior do que manter crianças, adolescentes e 

jovens abrigados”. Deixar uma criança/adolescente chegar à idade adulta em um abrigo ou 

instituição é um total desrespeito ao princípio da dignidade humana, devendo ser buscados 

meios para garantir a concretização do instituto, inclusive, dando a possibilidade de ocorrer a 

adoção direta, tão combatida por juízes e promotores de justiça, mas que daria a efetiva 

condição de crianças e adolescentes não ficarem esquecidas em abrigos, até que, ao 

completarem 18 anos, deixem de ter a proteção estatal e sejam lançadas nas ruas para 

encontrarem os seus próprios caminhos. 

Não se pode esquecer de que, nas situações processuais que envolvam 

crianças/adolescentes, a dignidade humana dessas deve ser levada a um contingente máximo, 

porque além de serem pessoas em fase de desenvolvimento, também se exige prioridade de 

tramitação, além de uma proteção integral, voltada a garantir o estabelecimento de todos os 

direitos que lhe são necessários a um saudável desenvolvimento físico, mental e emocional. 

 

3.6 A necessidade de cadastramento dos adotantes e suas repercussões 

Uma das grandes mudanças estabelecidas pelo Estatuto da criança e do Adolescente em 

face do instituto da adoção foi prescrever regras para cadastros de pessoas interessadas em 
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adotar, assim como das crianças e adolescentes aptos a adoção, que devem ocorrer em plano 

municipal, estadual e federal, objetivando a rapidez de informações, cruzamento de dados e 

celeridade no processo de localizar famílias aptas a adotar e a rapidez do próprio procedimento 

de adoção. 

De início, determina o ECA, em seu artigo 19-A, que as equipes de atendimento à 

gestante devem observar o interesse de entregar o filho para adoção e, nesses casos, informar 

às autoridades competentes para que haja o acompanhamento da evolução do caso e, havendo 

confirmação da vontade de dar a criança, que seja, logo após o nascimento, recolhido o bebê e 

entregue em abrigo para que sejam tomadas as medidas legais pertinentes, visando a conceder 

melhor resolução ao caso. 

Em relação à grávida, interpreta Maria Berenice Dias (2018, p. 523) que “[...] a gestante 

ou a mãe que deseje entregar os filhos à adoção tem direito a assistência psicológica no período 

pré e pós-natal (ECA 8.º § 5.º). Precisa ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude 

(ECA 13 parágrafo único)”. O consentimento em entregar o filho par adoção deve ser precedido 

de esclarecimento sobre a irrevogabilidade da medida, após decisão judicial, sendo que esta 

informação deve ser apresentada por equipe interprofissional. Tal medida se impõe para dar 

acompanhamento e prestar os esclarecimentos à genitora de tudo o que poderá acontecer, após 

a entrega da criança.  

Ainda assevera Maria Berenice Dias (2013, p. 523), explicando o que se determina por 

lei, que “O consentimento prestado por escrito precisa ser ratificado em audiência (ECA 166 § 

4.º) e não pode ocorrer antes do nascimento do filho (ECA 166 § 6.º)”. Este consentimento se 

configura como um documento feito para se dar a certeza de que a entrega da criança ocorreu 

por livre e espontânea manifestação de vontade da genitora ou dos genitores em dispor da 

criança. Mesmo que resguardados os cuidados legais, contudo, o consentimento será 

novamente colhido em audiência pelo juiz, perante o Ministério Público.  

Para tanto, se faz necessário que sejam realizados todos os esforços em manter a criança 

junto à família natural ou extensa (ECA 166 § 3.º). Em não havendo possibilidade desta 

mantença, a criança será entregue em adoção, após seu cadastramento. Ressalte-se que no 

processo de adotar se faz necessário que os pais biológicos ou as pessoas responsáveis pela 

criança/adolescente, que se destina a adoção, concordem com o instituto.  

Afirma Ishida (2018, p.189) que, “[...] na verdade, ao concordarem, os pais dispõem 

dessa filiação”. Em sendo assim, por que não se pode aceitar que os pais entreguem uma criança 

para ser adotada, diretamente a quem entenderem tenha condições de exercer tal mister? É um 

contrassenso, pois poderia vir em juízo e confirmar a entrega, explicando as razões de fato pelo 
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qual fez a entrega, devendo ser respeitada essa decisão, quando não sobrar nenhuma dúvida de 

que houve um ato de barganha ou pagamento pelo fato e deixando de observar, em cada 

situação concreta, de modo tão cego, o cadastro. 

 Convém se dizer que, embora não tenha sido utilizado de modo específico desde a 

promulgação do ECA, o cadastramento passou a ser um critério obrigatório nas adoções, 

fazendo com que casais que não estejam devidamente inseridos nos cadastros municipais, 

estaduais ou federais sejam preteridos de se utilizar da adoção, somente sendo aceita para 

aqueles que estejam cadastrados, sob a alegação de que os não cadastrados estavam retirando 

o direito dos cadastrados de exercerem o instituto. 

 Para se cadastrar, a pessoa ou casal interessado deve procurar uma das varas da Infância 

e da Juventude e exibir a documentação necessária e exigida por lei para realizar a adoção, 

podendo, inclusive, ser recusado o cadastro quando não preenchidas as condições mínimas 

estabelecidas. No procedimento cadastral, a pessoa interessada deve informar as características 

do adotando sob seu interesse, como sexo, idade, aspectos relacionados a saúde e deficiências, 

Estado da Federação onde a criança pode estar, visando a facilitar e agilizar o procedimento. 

Ressaltam Rossato, Lépore e Cunha (2018, p. 213) que 

 

O novo conteúdo do art. 50 do Estatuto determina ainda que a inscrição de postulantes 

à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado 

por equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio 

dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito 

à convivência familiar.  

 

 

 O processo de cadastro nem sempre tem a celeridade prevista na lei. Em algumas 

comarcas do País, o tempo de espera pela visita da equipe multidisciplinar chega a demorar 

vários meses e todo o cadastramento leva mais de um ano para ser finalizado e o(s) 

interessado(s) ingressar(em) na fila de espera e depois a espera de ser(em) chamado(s) a adotar 

e, por fim, do processo de adoção, a fim de ser proferida sentença constitutiva, finalizando o 

procedimento judicial. Em face dos enormes percalços impostos à adoção e de se sujeitar a anos 

de espera, alguns casais estão buscando a reprodução assistida, o que impede que muitas 

crianças possam ser incluídas em uma família (DIAS, 2013). 

 O primeiro cadastro é na circunscrição territorial onde reside(m) o(s) interessado(s) na 

adoção. Uma vez inserido no cadastro, o(s) interessado(s) fica(m) em uma fila de espera, 

aguardando ser(em) chamado(s) a afirmar sobre o seu interesse sobre uma determinada criança 

ou adolescente que já foi institucionalizada. Nesse momento, é ouvido aquele que se encontra 

no primeiro lugar da lista, somente passando ao próximo, caso o primeiro decline da adoção, 
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em face de a criança ou adolescente não perfazer o perfil de interesse buscado. Muitos veem 

nessa atitude negatória falta de interesse em adotar. Não há, porém, nenhuma sanção prevista 

na lei sobre a recusa, permanecendo no cadastro, na mesma posição em que se encontrava 

anteriormente, esperando pela próxima criança ou adolescente que seja institucionalizado. 

 Conforme explicam Rossato, Lépore e Cunha (2018), o ECA determina que cada 

autoridade judiciária mantenha em todas as comarcas ou foros regionais um registro de todas 

as crianças e adolescentes que estejam em condições de serem adotados, assim como deve 

manter um cadastro, separado, com as pessoas interessadas em adotar. Esta determinação visa 

a facilitar e possibilitar o cruzamento de informações, assim como a imediata identificação de 

crianças e adolescentes institucionalizados para encaminhá-los aos interessados, quando um 

perfil daqueles é conveniente para estes. Tal fato auxilia que as comarcas ou foros possam dar 

celeridade ao procedimento. 

 Existe também o cadastro estadual, em que são inseridas todas as pessoas que, 

necessariamente, não encontrem na comarca onde reside a criança ou adolescente que possua 

o perfil procurado. Esta lista é alimentada com os mesmos dados e documentos do cadastro 

municipal. Ao ser inserido, contudo, nesta nova lista, recebe outra posição, que obedece a 

ordem de chegada. O cadastro nacional perfaz os mesmos parâmetros dos anteriores, mas no 

nível do País, onde o interessado em adotar terá que se deslocar para outra cidade ou outro 

Estado da Federação, a fim de buscar uma criança ou adolescente, com as especificidades 

estabelecidas no momento do preenchimento do cadastro, tais como sexo, cor e idade do 

adotando, apenas para citar alguns exemplos possíveis. O cadastro nacional agrega todas as 

pessoas interessadas em adotar e todas as crianças disponíveis à adoção, em todo o Brasil. 

 O Conselho Nacional de Justiça – CNJ é o órgão que tem a função de fiscalizar o 

cadastro nacional de adotantes e corrigir as possíveis falhas que possam ter acontecido no 

processo de cadastramento. Sustentam ainda Rossato, Lépore e Cunha (2018) a ideia de que a 

medida de cadastramento de crianças e adolescentes, bem como a de pessoas interessadas na 

adoção dinamiza o sistema, em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, sendo estes 

últimos uma inovação legislativa, não prevista quando da criação do cadastro. 

A respeito da discussão sobre o cadastro e o impedimento em adotar de pessoas não 

cadastradas, Dias (2013) anota que os cadastros têm por função organizar os interessados em 

adotar, buscando a agilidade do cruzamento de dados, facilitando a concessão da medida. Não 

deveria ser vista como um obstáculo à adoção. E acentua que, uma vez estabelecido vínculo 

afetivo entre adotante(s) e adotando(a), seria perversidade negar o pedido de que não está 

inserido no cadastro e entregar a criança ao primeiro inscrito na lista de adoção cadastral. Tal 
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posicionamento, afronta, assim como desatende, aos interesses prioritários de quem deve ser 

protegido constitucionalmente. Inclusive o STJ vem relativizando a ordem de preferência nos 

cadastros, mostrando a importância de se analisar cada caso e, na medida certa, deferir a adoção 

direta. 

Em decisão datada de 19/06/2012, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.289.318 - RN 

(2011/0256843-0), tendo como impetrante o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte, assim se posicionou o ministro Marco Buzzi, a respeito do cadastro: 

 

A satisfação destes direitos, ou melhor, a aplicação do "princípio do melhor interesse 

do menor" não pode estar condicionada à mera observância de um cadastro, pois, não 

há de se limitar a preservação de tal princípio basilar a uma exigência que, apesar de 

legal, é injusta, quando muitos outros são os meios viáveis para tanto. 

 

 

 Neste ponto, o julgador assevera, de modo muito claro e direto, que o cadastro não 

suplanta o princípio do melhor interesse da criança/adolescente e termina por afirma que: 

 

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 e o pretendente à adoção, ainda que este não se 

encontre sequer cadastrado no referido registro. 

 

 

Embora o novo artigo acrescentado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

especificamente o art. 197-E, determine que o interessado será inscrito nos cadastros, e sua 

convocação para exercer o direito de adotar será feita seguindo uma cronologia de habilitação, 

assim como conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes, passíveis de serem 

adotados, tal posicionamento já se encontra flexibilizado, como se vê no decisum retro. Junte-

se a isto a existência de uma ressalva, prevista no § 13 do art. 50 do referido diploma legal, 

estabelecendo que a ordem cronológica das habilitações poderá deixar de ser observada pela 

autoridade judiciária nas disposições estabelecidas, bem como quando restar comprovado que 

é a melhor solução para o caso concreto, observado o interesse prioritário do adotando. 

Com efeito, resta claro que o legislador previu a possibilidade de ressalvas ao 

dispositivo legal, abrindo a probabilidade de ser desconsiderado o cadastro nas situações 

concretas, especialmente, nas situações em que há vínculo entre as partes. O objetivo principal 

do cadastro é evitar a comercialização das crianças e adolescentes, assim como dar 

oportunidade a todos os interessados de terem uma real possibilidade de adoção, uma vez que 

em algum momento será apresentada ao(s) interessado(s) uma situação real de receber um(a) 
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filho(a), dentre aquelas disponibilizadas no cadastro das crianças e adolescentes 

institucionalizados. 

  O cadastro, de um mecanismo criado para ser um instrumento que buscasse a agilidade 

do procedimento de adoção, passou a ser um fim em si mesmo. No lugar de ter se transformado 

em um meio que tornasse o processo menos burocrático e acelerasse o procedimento, foi, na 

realidade um fator de inibição e limitativo da adoção, segundo palavras de Maria Berenice Dias. 

Completa a referida autora (2013, p. 519/520): 

 

Com isso, olvida-se tudo o que vem sendo construído pela doutrina e já é aceito pela 

jurisprudência, quando se fala em vínculos familiares. Filiação socioafetiva, “adoção 

à brasileira”, posse do estado de filho são novos institutos construídos pela 

sensibilidade da justiça, que tem origem no elo afetivo e levam ao reconhecimento do 

vínculo jurídico da filiação. É de tal ordem a relevância que se empresta ao afeto que 

se pode dizer que a filiação se define não pela verdade biológica, nem pela verdade 

legal ou pela verdade jurídica, mas pela verdade do coração. 

 

 

 Ocorre que não existe um programa governamental eficaz, buscando esclarecer para a 

população em geral acerca da necessidade do cadastro para que se possa adotar, bem como da 

existência de um cadastro de crianças e de adolescentes a serem adotados. Faltam políticas 

públicas voltadas para dar maior conhecimento às pessoas desta previsão legal, o que, por 

vezes, faz com que pessoas interessadas em adotar não possam exercer o instituto, por não 

estarem devidamente cadastradas. 

 Além do mais, conforme destacam Sanches e Veronese (2012), o processo que seleciona 

os candidatos à adoção “[...] deve orientar e preparar os casais para o desenvolvimento de 

habilidades que possibilitem a aceitação plena da criança, indo além de suas motivações”. Não 

se pode esquecer de que quem goza de proteção integral são as crianças e adolescentes adotados 

e não os interessados na adoção, e isto precisa ser esclarecido desde o primeiro momento, no 

caso, no instante da inserção no cadastro de adotantes.  

 Assim, também, ocorre na situação, vista como abandono, dos pais biológicos, após o 

nascimento do bebê, não informarem às autoridades a intenção de dar a criança em adoção, 

entregando-a diretamente a(s) pessoa(s) escolhida(s) por estes para “adotar”. Não existe, no 

entendimento das pessoas que assim agem, um ato de ilegalidade ou o entendimento de que 

estão cometendo um crime, pois estão dando a oportunidade ao recém-nascido de ter uma vida 

melhor do que teria se permanecesse com o(s) pai(s), ou ainda pela possiblidade de proximidade 

com o filho, mesmo que sem contato direto.5 Ao contrário, existem casos em que há 

                                                 
5 A informação foi coletada em audiências, manifestada pelas genitoras das crianças entregues, onde se atuou 
como advogado, em processos de adoção direta.   
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comercialização da criança/adolescente ou troca de favores entre os pais biológicos e os 

interessados em “adotar”. 

 Em muitos casos, como o há pouco descrito, não existe a intenção do abandono ou 

qualquer ato de maldade no agir. Apenas a busca de melhor qualidade de vida para a criança, 

pensando, mesmo que sem conhecimento específico, no melhor interesse desta. Tal fato, 

todavia, não é assim interpretado pela maioria dos membros do Ministério Público ou pelos 

juízes das varas da Infância e da Juventude que, apegados ao determinado em lei, só entendem 

ser o ato ilegal e contrário ao texto da legislação vigente, devendo ser discutido e analisado com 

cuidado, em virtude das exceções expressas na própria legislação (Art. 50, § 13, I, II e III), 

assim como da possibilidade, ainda que não estabelecida por lei, mas aceita pelo doutrina e 

jurisprudência, da adoção dirigida. 

 No Brasil, faltam estudos específicos e científicos, visando a examinar as circunstâncias 

da mãe que entrega seu filho para adoção. Isso impede que se possa estabelecer uma ideia sobre 

o significado para esta a separação do filho, assim como das repercussões, em sua vida, gerada 

por este abandono (MOTTA, 2008). Tais pesquisas ajudariam a entender as vicissitudes do 

abandono e as consequências, na vida pessoal, deste gesto, pela visão de quem “abandona”. 

Talvez esses estudos levassem ao entendimento do porquê de as mães, muitas vezes, 

entregamem seus filhos diretamente a alguém, em vez de entregá-los às autoridades 

competentes, seguindo as disposições legais estabelecidas. 

 Assere Bordallo (2018) que, caso seja observado durante o curso do processo, no 

período da instrução processual, que a adoção beneficiará aos interesses do adotando, 

precipuamente, e que há fundamentos legítimos para que ela seja garantida, deve ser deferida. 

Se existe sentimento de pais-filho estabelecidos, a adoção garantirá vantagens para a criança 

ou adolescente, uma vez que este deixará a situação de abandono e será recebido no seio de 

uma nova família, para que possa receber amor, carinho, atenção e proteção de todos os seus 

membros. E os laços afetivos serão formados, independentemente de quaisquer circunstâncias, 

como sexo, cor, religião ou idade. 

 É óbvio que se deve manter a determinação legal na maioria dos casos. Embora, em 

alguns, se deva estabelecer o juízo de equidade, pois não é uma situação comum, devendo ser 

vista conforme a diferença existente. Por exemplo, é muito comum a pessoa que encontra uma 

criança na rua, abandonada efetivamente, se tomar de carinho e dó por aquele pequeno ser e 

desejar, a partir daquele momento, tê-la como filho. Conforme as regras, no entanto, não podem 

exercer seu intento, porque não estão cadastrados. Assim posto, estão impedidos de adotar. 

Relate-se o ocorrido com Wellington Alexandre de Araújo, conselheiro tutelar, que 
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acompanhou o caso de uma criança abandonada na rua Surubim, Casa Amarela, Recife-PE. O 

conselheiro afirma que “Tenho uma filha de 9 anos e sempre quis adotar”. E finaliza sua 

entrevista dizendo “Quisera eu puder ficar com ela”.6 A fala do Conselheiro Wellington 

demonstra claramente o posicionamento da imposição do cadastro, nas situações de abandono. 

 A avaliação deve acontecer em cada situação concreta que for mostrada ao Poder 

Judiciário. Não se pode esquecer, entretanto, a medida imposta no § 14 do art. 50 do ECA, na 

qual é exigido que o candidato interessado em adotar comprove, no curso do procedimento para 

adoção personalíssima, que os demais requisitos legais estão preenchidos, sejam eles objetivos 

ou subjetivos, necessários à garantia da medida, e que não existe nenhum impedimento legal 

que possa determinar o indeferimento da medida (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 2018). 

 É imprescindível dizer-se que doutrinadores e jurisprudentes que adotam 

posicionamento de radicalidade em relação ao seguimento obrigatório da habilitação prévia e 

da inscrição indiscutível no cadastro de todas as pessoas que busquem a adoção, certamente, 

não estão observando os princípios basilares do direito de crianças e adolescentes, 

especialmente dos princípios da proteção integral, dignidade humana e interesse superior. Ao 

se tratar a obrigatoriedade do cadastramento de modo reverencial e quase santificado, 

necessariamente, não se está atuando em prol de garantir aos adotandos o direito de serem 

inseridos numa família, mas apenas preocupado com a lei, num posicionamento positivista 

puro. O cadastro não é um dogma religioso que não possa ser questionado e, sempre que 

necessário, afastado. É preciso estar atento ao uso da equidade, do juízo de equidade, nas 

situações nas quais a fria aplicação do texto da lei é flagrantemente injusta. Acreditam também 

que o Poder Público é que deve dizer a última palavra, pois teria condição de avaliar o caso 

com maior respeito e mais atenção, o que nem sempre ocorre. 

Defender a posição de que crianças sejam arrancadas dos braços daqueles que detêm 

sua guarda de fato, que já despendem em relação a elas todo o carinho e afeto, visando ao seu 

pleno desenvolvimento, apenas pelo fato de não estarem previamente inscritos no cadastro, 

representa enorme violência contra estas crianças, pois não pensam no vínculo de afeto que já 

formaram com seus guardiões de fato. Fazem as crianças sofrerem apenas por um temor 

reverencial à lei e a uma interpretação errônea desta (BORDALLO, 2018). 

 Desta feita, deve-se analisar, em cada situação concreta que chega ao conhecimento do 

Poder Judiciário, quando se deve seguir ou não o cadastro. Ressalte-se que não se demanda 

                                                 
6 Notícia disponível no endereço 
eletrônicohttps://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/10/24/bebe-abandonada-em-
rua-de-casa-amarela-e-levada-a-abrigo-359397.php. 
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aqui fazer apologia ao descumprimento do cadastro. Este deve ser feito e aplicado no quadro 

geral de adoções, quando não houver uma situação especial, em que se deve manter um olhar 

menos técnico e mais voltado para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes envolvidos.  

 Em toda a história do Direito, sempre houve, e vão continuar existindo, situações nas 

quais se discute a efetividade da lei em detrimento de situações sociais, devendo ora se aplicar 

a lei com maior rigidez, ora tendo que fazer um trabalho interpretativo, para se encontrar uma 

melhor solução, segundo o caso concreto. O próprio legislador previu o juízo de equidade, na 

Constituição Federal, no Código Civil e no Código de Processo Civil. Assim sendo, pode-se 

afirmar que nem tanto ao cadastro, nem tanto ao afastamento deste para aplicação do juízo de 

equidade.  

 

3.7 A adoção de crianças institucionalizadas e a situação das não institucionalizadas 

A determinação legal impõe que todas as crianças e adolescentes disponíveis para 

adoção devam estar devidamente cadastradas e institucionalizadas, a fim de agilizar o 

procedimento e facilitar a colocação em família substituta, conforme previsão do caput do art. 

50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se deve esquecer de que a existência do 

cadastro e sua constante alimentação são bastante úteis ao processo de adoção, pois viabilizam 

uma agilidade que se faz necessária ao seu melhor andamento, solução das pendências, 

facilitação da apuração dos requisitos legais determinados, assim como a análise da 

compatibilidade/incompatibilidade entre adotante e adotando, regras estabelecidas pelos § 7º e 

9º do mesmo art. 50 da lei retro. A avaliação será empreendida pela equipe interprofissional, 

que, reconhecendo as semelhanças ou diferenças entre as partes envolvidas, terá melhores 

condições de fazer uma otimização do procedimento, o que tornará mais célere o processo de 

adoção. 

 Serão perfilhados dois procedimentos distintos, mas que visam ao mesmo resultado. O 

primeiro deles envolve crianças e adolescentes abandonados pelos pais, ou aquelas cujos pais 

não querem assumir a paternidade. A segunda hipótese é mais voltada para recém-nascidos, 

quando a mãe biológica afirma não querer o bebê após o parto. Já o segundo, envolve os casos 

de crianças e adolescentes que são retirados, por ordem judicial, do convívio familiar, por ser 

este nocivo ao seu desenvolvimento no aspecto moral, educacional e afetivo. 

 Tanto no primeiro como no segundo caso, os pais devem ser destituídos do poder 

familiar, que, como é cediço, é o poder de guarda e cuidados que exercem sobre os filhos. Nesse 

procedimento, vai se investigar a situação vivenciada pela criança ou pelo adolescente e discutir 

o prejuízo ou nocividade que o conjunto familiar representa para o crescimento pessoal deste, 
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tanto o exercido pela família natural – pai e mãe – assim como o da família extensa, que é onde 

o Poder Judiciário, preferencialmente, deve colocar o filho. 

Conforme disposição contida no art. 8º, § 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

se gestante ou a mãe quiser entregar o filho a nascer ou os filhos já havidos para serem 

encaminhados à adoção, esta tem direito a um acompanhamento psicológico. Para a gestante, 

este procedimento é feito durante o pré-natal e perdura também na fase pós-natal. Este 

acompanhamento é importante porque o abandono, normalmente, pode deixar traumas na mãe, 

os quais precisam ser minimizados e, o legislador, pensando nesta situação, determinou o 

acompanhamento. 

Ademais, esta mãe ou pais, caso este seja reconhecido e também intente o 

encaminhamento para a adoção, assim como a criança, devem ser encaminhados ao Juízo da 

Infância e da Juventude. Esta situação está prevista no Art. 13 do ECA e tem como finalidade 

que seja tomado o consentimento da mãe ou dos pais para o encaminhamento da criança à 

adoção. Este consentimento, ainda conforme determinação estabelecida no Estatuto, 

precisamente no art. 166, § 2º, deve ser precedido de esclarecimento, para que a mãe e os pais 

sejam conscientizados de todas as possibilidades oriundas desta situação. Para tanto, o 

esclarecimento precisa ser prestado por equipe interprofissional, em particular, abordando a 

irrevogabilidade da medida, em se tratando do instituto da adoção.  

Após o consentimento, deve-se buscar fazer a alocação da criança na família estendida 

e na impossibilidade do acolhimento familiar, deve esta ser encaminhada para adoção, 

lembrando que é medida excepcional, somente buscada após a impossibilidade de manutenção 

da criança/adolescente no contexto da família sanguínea. 

Posteriormente, e após todos os esforços para a permanência em família, o 

consentimento é colhido em audiência pelo juiz, com a participação do Ministério Público, 

determinando a perda do poder familiar dos pais, caso ainda não tenha sido determinado e a 

entrega ao casal que se encontre mais bem colocado na lista de adotantes, analisada a 

compatibilidade da medida, deste que, também, não haja nenhuma situação de vínculo afetivo, 

que possa mudar a ordem da vocação cadastral ou seu afastamento. 

O Conselho Nacional de Justiça faz exigência de que haja o trânsito em julgado da 

decisão que determina a perda do poder familiar para que possa haver o cadastro. Uma das 

sugestões dos juízes das varas da Infância e da Juventude, no entanto, é que a inclusão pudesse 

ser efetivada já no início da ação de destituição do poder familiar, se fosse deferida a tutela de 

urgência da suspensão do referido direito (ISHIDA, 2018). 

 Nesta circunstância, a situação pede que haja uma celeridade no procedimento, inclusive 
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que a criança/adolescente seja prontamente retirada do convívio familiar. Normalmente, fatos 

como este ocorrem em razão da alta nocividade que os pais podem estar apresentando para os 

filhos, sendo absolutamente necessária a imediata desvinculação entre estes. 

Em se percebendo que os pais precisam ser impedidos de ter contatos com os filhos, 

pois lhes são prejudiciais ao desenvolvimento, mas antes da retirada definitiva do poder 

familiar, deve-se conceder uma oportunidade aos pais para se manter este convívio, inclusive 

fazendo o encaminhamento deste para fazer cursos e assistir a palestras sobre família e suas 

implicações, assim como mostrar o que pode ocorrer após a perda do filho. Realizados estes 

esforços e uma vez percebida a impossibilidade de manter o convívio entre os envolvidos, a 

criança e o adolescente devem ser institucionalizados, para que possam ser levados ao convívio 

das famílias extensas ou que sejam encaminhados para adoção. 

 Este procedimento é muito complexo, uma vez que a criança ou adolescente, mesmo 

sofrendo vários tipos de violência, está muito ligada aos pais e isto dificulta a retirada do 

convívio. Menos doloroso é quando alguém na família extensa, entendida esta como os demais 

membros da família, aceita ficar com o menor, assumindo o poder familiar. Quando não existe 

esta possibilidade, a criança é encaminhada para adoção. 

 Quando a criança está em vias de ser abandonada, porquanto os pais biológicos desde 

muito cedo informam que não querem ficar com o recém-nascido, tão logo este nasça, já é 

encaminhada para um abrigo, para que seja o procedimento de destituição do poder familiar 

dos pais e, posteriormente, seja esta levada à família extensa ou para adoção, a depender das 

situações concretas observadas. 

 O abandono, neste contexto, embora seja logo ao nascer, segundo estudos realizados 

por diversas ciências, como a Psicologia, por exemplo, traz danos ao desenvolvimento da 

criança, que enfrenta uma rejeição imediata. Não se pode esquecer de que, para muitos dos pais 

que abandonam, também existe um dano de reparação difícil, que os acompanhará pela vida 

inteira, especialmente quando do abandono por parte da mãe, por falta do apoio do pai da 

criança, assim como da família extensa, em dar condições para que esta possa assumir a 

maternidade; assim como nos casos de abandono por extrema pobreza.  

 Neste abandono, como antes citado, embora seja visto e entendido como voluntário, de 

fato, as mães passam por situações de pressão e, não sabendo lidar com esta, abandonam o 

filho. Esta pressão pode vir de situações diversas, tais como: problemas econômicos, pressão 

da família ou dos profissionais envolvidos, do estigma ainda forte da maternidade ilegítima, da 

falta de apoio, seja do companheiro, seja da família (MOTTA, 2008). 

 Também existe, entretanto, o abandono nas ruas, praças, lixeiras e nos mais diversos 
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locais públicos e privados. Este sim é um ato criminoso, pois se deixa a criança, muitas vezes, 

ainda envolta em seu cordão umbilical, totalmente desassistida e indefesa. Nessa situação, a 

criança está completamente disposta tanto às intempéries da natureza como a ataques por 

animais. Muitas mães, ao tentarem evitar o abandono literal, preferem entregar seus filhos a 

pessoas conhecidas, a fim de que estas possam cuidar deles e conceder-lhes um futuro mais 

consistente e um melhor desenvolvimento.  

 Existem possibilidades para dinâmicas familiares alternativas que, embora não sejam 

vistas como modelos de família tradicionais, são facilmente aceitas e gozam de popularidade e 

até de legitimidade em determinados setores da sociedade. Tais situações devem fazer parte de 

debates jurídicos, sob pena de preterir a proteção integral aos seus titulares, crianças e 

adolescentes que circulam por famílias. (SANCHES e VERONESE, 2012). 

 Como dantes frisado, não se está aqui a fazer apologia à irregularidade ou à chamada 

“adoção à brasileira”. Demanda-se é suscitar uma maior discussão sobre o fato social conhecido 

como adoção direta, pelo Poder Judiciário, da manifestação de vontade de uma mãe ou dos pais 

que, buscando dar melhores condições aos seus filhos, os entregam aos cuidados de pessoas 

que podem dar esta condição. Este fato, ainda corriqueiro, embora não previsto pela lei, mas 

afastado de análise por grande parte dos juízes e membros do Ministério Público, evita que 

crianças e adolescentes sejam simplesmente largados nas ruas, lixões ou praças públicas. As 

circunstâncias de cada caso concreto é que deverão ser usadas para a solução do conflito, 

observando o melhor interesse da criança/adolescente. Decisões jurisprudenciais são 

constantes, sendo comuns aquelas que privilegiam as famílias substitutas, depois de 

comprovados o vínculo afetivo e a adaptação da criança à família (NEVARES, 2010). 

  Em qualquer situação que envolva a circulação de crianças e adolescentes, devem ser 

observados certos fatos e se buscar assegurar o melhor. Afirmam Sanches e Veronese (2012, p. 

201) que “[...] mesmo não havendo o consentimento dos pais biológicos ou a manifestação da 

vontade de quem recebe a criança ou o adolescente, caberá ao ordenamento jurídico reconhecer 

o seu estado de filho”. Tal fundamento se consubstancia na tentativa de se resguardar os direitos 

destes, concedendo-lhe, pela adoção, todos os direitos decorrentes da filiação, devendo-se 

considerar os fins sociais da Lei e a condição peculiar de crianças/adolescentes como pessoas 

em desenvolvimento. Não devem ser tratados como empregados ou como subalternos, pois, 

nestas condições, estaria sendo violado o direito de serem reconhecidos como filhos, o que deve 

ser coibido e repudiado.  

Não se pode aceitar também que crianças e adolescentes vivam eternamente em 

condições de irregularidade, visto que são cuidados como filhos, mas sem gozar dos benefícios 
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legais estabelecidos, assim como impedir que sejam tratados como subalternos ou como 

empregados domésticos. Deve-se reconhecer os direitos destes de filhos ou, caso assim não 

seja, que sejam efetivamente institucionalizados e encaminhados para adoção, a fim de que 

sejam recebidos como filhos no seio de uma família que o intente nessa condição. 

  Neste passo, explica Maria Berenice Dias (2013, p. 526): 

  

Outra forma de livrar-se do filho não planejado é abandoná-lo, quando do nascimento, 

em qualquer lugar. Assim, com uma frequência assustadora, recém-nascidos são 

encontrados em lixões, rios e praças públicas. Na maioria das vezes, já mortos. Só 

ganham o noticiário quando são achados com vida. 

 

 

  É por demais robusta de significação essa asserção da autora, que mostra a triste 

realidade de uma gravidez indesejada ou não programada, comum em todas as regiões do País, 

independentemente da condição social da gestante. 

 Não se pode deixar de mencionar que, quando do abandono do recém-nascido, quando 

este não é encontrado rapidamente, pode vir a óbito, o que existe com certa constância. As 

crianças vivas encontradas nestas situações de abandono são imediatamente recolhidas e se 

busca encontrar seus genitores, para que respondam legalmente pelo ato cometido, assim como 

sejam destituídos do poder familiar. Depois disso, segue o procedimento-padrão, pelo qual se 

busca encontrar alguém na família extensa que queira abrigar e cuidar da criança, assumindo o 

poder familiar ou sendo esta encaminhada para a adoção, na ausência de interesse familiar. As 

medidas de proteção estão previstas nos arts. 98 a 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

somadas a todas as medidas estabelecidas na referida lei. 

Bordallo (2018) alvitra que a redação atual do § 1º do art. 39 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente tem causado uma grande dificuldade no deferimento das adoções. Segundo o 

autor, a demora no deferimento das adoções pode ser vista como certa covardia dos operadores 

do Direito, causando prejuízo às crianças e adolescentes envolvidos. Explica que estão sendo 

adotados posicionamentos de manutenção ou de tentativa de manutenção de crianças e 

adolescentes no contexto familiar biológico, até mesmo em casos em que a família natural não 

tem a menor condição de manter os filhos em sua companhia. 

 Não se pode esquecer neste ato de “abandono” é que alguns pais preferem, ao saber da 

impossibilidade de ficarem com o bebê, seja pelo desapego afetivo, seja pela falta de condições 

financeiras, em entregar o filho diretamente para uma pessoa ou um casal que possa e queira 

assumir a paternidade.  

  Como tal fato, porém, não está previsto na legislação vigente e, em razão de que, durante 
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muito tempo, isso facilitou a aquisição indevida de crianças, abrindo espaço para um comércio 

ilegal dessas, inclusive gerando um nome pejorativo de “adoção à brasileira”, em virtude dessa 

situação criada pela má ação, seja de “pais” interessados em vender seus filhos e de “adotantes” 

interessados na compra destes, o legislador pensou um modo de evitar que tal evento 

continuasse a acontecer e, por tal pretexto, foram criadas as regras do cadastro de crianças e 

adolescentes e das pessoas interessadas em adoção. Ocorre que não se pode tratar todos os casos 

de entrega da criança como um ato comercial, uma vez que nem todas as situações são havidas 

desta maneira. 

Impende, por absolutamente necessário reforçar que o processo de cadastramento deve 

ser defendido, respeitado e valorizado, pois a noção de ajuda na solução de muitos casos de 

adoção, mas não deve ser aplicado em todos, especialmente quando já existe um vínculo de 

afetividade entre adotando e adotantes. Por isso, em certas situações fáticas levadas aos juizados 

da Infância e da Juventude devem ser vistas e analisadas em benefício de crianças e 

adolescentes, única e exclusivamente, colocando em segundo plano a obrigatoriedade imposta 

por lei ou o interesse do(s) adotantes. Acentua Bordallo, nesse sentido, que: 

 

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. (2018, p. 389).  

 

 

 Existem situações, e não se pode dizer que se trate de uma exceção à regra, de pais 

biológicos que escolhem “pais” para seus filhos, seja porque acreditam que aquele(s) irá(ão) 

exercer a paternidade de forma correta e que o bebê terá uma vida melhor na companhia dos 

“pais escolhidos”, seja porque poderão, de algum modo, manter vivo o contato com o filho, 

futuramente, pois o(s) escolhido(s) poderá(ão) abrir espaço para o contato, ou, pelo menos, 

saberá(ão) onde a criança está e poderá(ão) vê-la, mesmo que de longe. 

 Em mais uma decisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp: 1353581 RN 

2012/0120007-3, tendo como relator o ministro Raul Araújo, e publicação no DJ em 

09/09/2016, afirma que se mostra sem subsistência o fundamento adotado pelo tribunal de 

origem, afirmando, que pelo fato da criança contar menos de um ano de idade, não haveria 

vínculo afetivo, o que poderia afastar a formalidade do cadastro, mas na expressa situação, o 

vínculo de afetividade da infante com o casal adotante está presente, demonstrando, mais uma 

vez, a flexibilização do posicionamento legal do ECA.  

  O ministro Raul Araújo, em seu julgamento, afirma que, no caso analisado, mesmo 
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faltando a inscrição do casal adotante no cadastro nacional de adoção, o prosseguimento do 

feito, determinando a manutenção do menor sob os cuidados dos autores, pois atende ao 

princípio do melhor interesse da criança, não se justificando a esta altura e, após o transcurso 

de seis anos de convivência e estabelecimento de relação afetiva, modificar a situação fática 

já consolidada em benefício da criança. Assim, negou provimento ao recurso impetrado pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 

 A entrega direta de crianças pelos pais biológicos ainda é muito comum no Brasil, muito 

embora, pela falta de legislação específica, a criança vá permanecer por longo período em 

situação de clandestinidade, até que some tempo suficiente de convívio, para que o Poder 

Judiciário possa entender que existe um vínculo de afetividade, Neste caso, a pessoa ingressa 

com um pedido de guarda judicial e, após a nomeação como guardiã, ingressa com o pedido de 

adoção. Quando isso acontece, o próprio ECA permite que a criança possa ser adotada, regra 

estabelecida no art. 50, § 13, III, mesmo a(s) pessoa(s) não estando devidamente cadastrada(s) 

e o adotando institucionalizado. 

De fato, assim como ocorre na adoção, na realidade social, as relações de afetividade 

assumiram grande relevância na constituição e configuração das famílias, bem como da filiação, 

sendo, hoje, mais importantes inclusive do que as advindas da relação de consanguinidade, pois, 

o entendimento majoritário é de que pais são aqueles que criam o filho, assumindo todas as 

funções inerentes ao exercício da função parental, e não os que geram (SANCHES e 

VERONESE, 2012). 

 Por fim, é importante perceber que quem não está devidamente cadastrado, pela atuação 

do Poder Judiciário, simplesmente não pode adotar, pois este, mediante atuação de juízes e de 

promotores de Justiça, tentam manter a cega obediência às listas de cadastramento, que tinham 

como objetivo precípuo agilitar a adoção e realizar o cruzamento de informações que 

facilitariam o resultado final do procedimento e não para obstaculizar a adoção. Embora 

reconhecendo a importância do cadastro, para as situações gerais, uma vez que facilita a 

localização dos adotantes e adotados, não pode esta regra ser utilizada como absoluta, conforme 

já estão decidindo os tribunais pátrios. Tal situação deve ser repensada e, observado cada caso 

concreto, flexibilizar esta obediência ao cadastro, como no caso da adoção intuitu personae que 

é vilipendiada processualmente, muito embora exista na prática e devesse ser aplicada, nas 

situações peculiares previstas. 

 

3.8 A adoção intuitu personae 

Um dos tipos de adoção mais questionados e pouco praticados na atualidade, a adoção 



93 
 

intuitu personae, não foi estabelecido pelo legislador na redação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Envolve esta adoção um halo de preconceito, ainda muito intenso, voltado a 

acreditar que há uma troca de favores entre a mãe ou os pais biológicos e o(s) adotantes, pois 

nela ocorre a entrega direta da criança/adolescente para aquele(s) que vai(ão) ingressar com o 

pedido de adoção. 

A adoção intutiu personae, ou adoção dirigida ou direta, é aquela em que os pais 

biológicos escolhem a pessoa para quem querem conceder a adoção de seu filho. Esta escolha 

é feita sem a intervenção do Poder Judiciário (TRENTIN e REINEHR, 2017). A pessoa 

indicada ou casal apontado é determinada e os pais biológicos dão consentimento para estas 

ingressarem com a adoção (MADALENO, 2015). 

A adoção intuitu personae pode ser avaliada por diversos ângulos. Deve-se considerar 

que a adoção consentida já conduz em seu bojo o vínculo afetivo, pois a formação voluntária 

dos laços entre adotando e adotantes se inicia antes mesmo do procedimento judicial, fator 

sobradamente benéfico para o adotado, pois já será cuidado e protegido como filho, não 

necessitando estar recolhido em abrigo ou instituição de acolhimento ou mesmo em família 

substituta, porquanto após certo tempo, pode também vir a perder os laços com esta. E mais: 

aceitar e possibilitar a adoção dirigida, dando condição ao adotante de buscar a tutela jurídica 

da adoção, para a regularizar a filiação, somando a uma harmonização com os interesses que 

desenvolveu desde que recebeu o adotado e com este passou a conviver, a ele satisfaz de modo 

pleno, brindando sua iniciativa que, como visto, tem por base o valor do solidarismo, do afeto 

e da boa-fé (PEREIRA JÚNIOR e CARVALHO, 2018). 

  A Lei nº 12.010/2009 foi taxativa em não aceitar a adoção intuitu personae, também 

chamada de adoção direta. Os autores acreditam, contudo, que o rol não seja taxativo, mas 

meramente exemplificativo, porquanto haverá outras hipóteses a serem analisadas pelo Poder 

Judiciário que, excepcionalmente, por meio do juiz, poderá aceitar o pedido de adoção, como 

na hipótese da adoção intuitu personae, considerando o interesse maior da criança ou do 

adolescente e as situações fáticas vivenciadas pelas partes envolvidas (ROSSATO, LÉPORE e 

CUNHA, 2018). 

 Maria Berenice Dias (2013) afirma que se chama de adoção intuitu personae ou adoção 

dirigida, quando há o desejo da mãe de entregar o filho a determinada pessoa. Continua 

afirmando que também é assim chamada quando existe a vontade de alguém de adotar uma 

certa criança. Nesta possibilidade de adoção, as circunstâncias são bastante variadas. Há quem 

tenha criado o interesse em adotar um recém-nascido que encontrou no lixo, na rua ou na porta 

de sua casa. Ocorre, de igual modo, a intenção de ter como filho, desde a criação de um vínculo 
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afetivo entre quem exerce alguma atividade voluntária em abrigos ou instituições que acolham 

crianças abandonadas. A maior parte dos casos, porém, voltados para a adoção intuitu personae 

é daqueles em que a própria mãe entrega o filho ao pretenso adotante. A tendência, no entanto, 

é de não reconhecer o direito da mãe em escolher os pais do seu filho. Por fim, a supracitada 

autora finaliza, dizendo que “[...] dar um filho à adoção é o maior gesto de amor que existe: 

sabendo que não poderá criá-lo, renunciar ao filho, para assegurar-lhe uma vida melhor da que 

pode lhe propiciar, é atitude que só o amor justifica”. 

 O posicionamento contrário à adoção intuitu personae tem como justificativa a alegação 

de que aqueles postados na lista de adotantes estariam sendo preteridos em favor de alguém que 

não consta dela e que a criança (ou adolescente) poderia estar sendo aceita no seio familiar, 

recebendo todas as garantias legais necessárias ao seu desenvolvimento (TRENTIN e 

REINERN. 2017). 

Cumpre, ainda, ressaltar que, conforme Pereira Júnior e Carvalho (2018, p. 117), 

 

A adoção consentida não frustra as expectativas dos indivíduos previamente 

habilitados, é dizer, aqueles cadastrados pelos órgãos competentes, isso porque o fato 

de uma pessoa constar em uma lista somente lhe confere preferência em relação 

àqueles que, igualmente, integrem essa lista, uma vez que se encontram na mesma 

circunstância. Além disso, por fazerem parte da lista, esses indivíduos concorrerão à 

adoção de crianças ou dos adolescentes que já integram um cadastro específico de 

adoção, de modo que não é legítima a alegação de expectativa pela adoção de uma 

criança ou um adolescente estranho a esse rol. 

 

 

 Percebe-se, com efeito, que a adoção dirigida não é uma burla aos cadastros 

determinados por lei, pois a criança a ser adotada também não figura, normalmente, em nenhum 

cadastro. Ademais, existe o vínculo afetivo, que pode estar consolidado entre a 

criança/adolescente e as pessoas que formam o lar acolhedor e, como afirmado pela doutrina e, 

em parte, corroborado pela jurisprudência, em caso de já existir vínculo precedente, pode-se 

deixar de seguir os rigores da lei quanto ao fato de estarem ou não cadastrados os envolvidos 

no procedimento. 

Em face desta não aceitação ou desta indisponibilidade, os juízes e promotores de justiça 

da vara da Infância de da Juventude somente aceitam a manifestação de vontade dos pais ou 

dos responsáveis (tutor ou curador) no curso da demanda judicial, em virtude do ECA 

determinar que seja colhida em audiência a concordância deste com a adoção. Segundo lição 

de Rossato, Lépore e Cunha (2018), os pais, ao concordarem com a adoção, dispõem dessa 

filiação. Asserem que a lei buscou transformar a disposição de um filho para adoção em um ato 

solene, formal, passando a não admitir disposições extrajudiciais, em que os genitores abram 
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mão da filiação em prol de quem quer que seja. 

De regra, a posição contrária à possibilidade de a mãe ou os pais escolherem quem 

poderá exercer o poder familiar que não podem ou não querem exercer, se dá pelo fato de que, 

dado o envolvimento nesse procedimento de entrega, pode haver a compra da criança, ou troca 

de favores havidos entre os pais biológicos e os pretensos adotantes, o que descaracterizaria 

toda a benevolência do ato de adotar, fato este relatado em momentos anteriores desta 

dissertação. O ministro Og Fernandes, em decisão no HC: 47676 PB 2005/0148600-9, com 

julgamento em 24/08/2009, pela T6 - Sexta Turma do STJ, e publicação no DJe de 28/09/2009 

afirma: “No caso, as provas juntadas aos autos indicam a suposta prática do crime de tráfico 

de crianças, havendo, inclusive, notícia de que a ora paciente responde a outra ação penal na 

Justiça Federal por fato análogo”. Na situação ora transcrita é viável e aconselhável a retirada 

da criança/adolescente do convívio.  

 Não se pode negar que o ato de compra ou de troca de um ser humano é um 

comportamento abjeto e que não deve, de maneira alguma, ser aceito em qualquer sociedade, 

por melhor que seja a intenção do adotante. Não se pode empregar, contudo, uma generalização 

e estipular que todas as entregas sejam, necessariamente, oriundas de atos ilícitos. Em grande 

parte dos casos, a entrega é feita a um vizinho, a um parente fora da linha aceita pelo Direito 

Civil, aos padrinhos da criança, aos patrões.  

 Grande gama de situações envolvendo a entrega direta da criança ocorre por falta de 

condições financeiras para cuidar do novo filho. E, mais ainda, dada a impossibilidade total de 

que a família estendida aceite o bebê, pois já cuidam dos seus próprios ou já aceitaram receber 

outros filhos daquela mãe ou casal. 

Dias explica: 

 
E nada, absolutamente nada, deveria impedir a mãe de escolher a quem estregar o seu 

filho. As vezes é à patroa, às vezes uma vizinha, em outros casos é um casal de amigos, 

que têm certa maneira de ver a vida, ou uma retidão de caráter, que a mãe acha que 

seriam os pais ideais para o seu filho. (2013, p. 510). 

 

 

Observa-se que a doutrina tem pendido pelo aceite à adoção intuitu personae, por 

entender que existem situações muito específicas que não passíveis de resolver pela aplicação 

da letra fria da lei, visto que não atende a todas as situações possíveis. E mais: o ato de doação 

feito pela mãe ou pelos pais biológicos é que vai salvar a criança de um futuro de restrições e 

incertezas, que pode, inclusive, levá-la ao abandono total em qualquer local ou mesmo à morte. 

De fato, na adoção intuitu personae, existe, em regra, uma possível relação de 

proximidade entre os genitores e aqueles que pretendem adotar a criança ou adolescente. No 
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entendimento de Antônio José Pereira Júnior e David Accioly de Carvalho (2018), isso “[...] 

constitui fato positivo e que pesa em favor da sua aceitação, pois potencializa a manutenção do 

vínculo entre adotado e pais biológicos, caso haja interesse dos pais antecessores e sucessores 

nessa preservação”. O elo que estas partes podem manter facilita, decerto, o acompanhamento 

do crescimento do filho pelos pais biológicos, assim como, certamente serve como uma 

vigilância constante na atuação dos pais adotivos, fato que não ocorre após a sentença nos 

processos judiciais. Não se pode, entretanto, generalizar, posto que também existem os casos 

de mães e pais que renegam o filho terminantemente, não procurando saber como estes estão 

se desenvolvendo. 

Resta ainda analisar o fato de que quando a mãe biológica resolve que não poderá ficar 

com a criança e vai dá-la em adoção, ela, num gesto de proteção natural, busca encontrar alguém 

que possa e queira receber seu filho. Nesta busca, ela faz uma análise clara da situação e de 

quem poderia assumir seu papel, para cuidar e proteger a criança. Instintivamente, está 

aplicando o princípio do melhor interesse da criança, passando por cima dos próprios 

sentimentos e traumas, visando a um melhor futuro e cuidado para esta. 

É importante que se demonstre como os tribunais decidem situações que envolvem a 

adoção dirigida. Vem à frente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo ministro 

Massami Uyeda, no REsp: 1172067 MG 2009/0052962-4,  com data de julgamento em 

18/03/2010, pela T3 - Terceira Turma, com publicação no DJe em 14/04/2010 corroborando 

a possibilidade de adoção intuitu personae: 

 

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 e o pretendente à adoção, ainda que este não 

se encontre sequer cadastrado no referido registro. 

 

 

O ministro Massami Uyeda afirma, no mesmo julgamento, que, segundo os fatos 

expressos, a criança esteve sob a guarda e cuidados dos pretensos adotantes, de maneira 

ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida. Diz que em situações de ações que têm 

por objetivo a adoção de menores e o fato da primazia do interesse destas, os efeitos de uma 

decisão judicial possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, 

incontornável, de modo claro, o estabelecimento de vínculo afetivo. 

Exprime que, em razão do convívio diário da menor com o casal adotante, durante 

seus primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial, verifica-se, conforme 
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estudo psicossocial realizado, que houve o estreitamento da relação de 

maternidade/paternidade, criando assim o vínculo de afetividade, razão pela qual deu 

provimento ao pedido de adoção.   

Finaliza, consolidando, na mesma decisão, a insubsistência do fundamento temporal 

para a efetivação de vínculo, pois o Tribunal de Justiça negou a decisão pelo fato de a criança 

contar menos de um ano de idade. 

 Percebe-se, nitidamente, pelos trechos supra mencionados que, embora exista a 

determinação legal de cadastramento, este não é obrigatório, sendo suplantado pelo princípio 

do melhor interesse da criança, respeitando uma situação, de fato, já vivenciada pelas partes. 

Tal posicionamento só demostra que, em casos excepcionais, se deve dar possibilidade de 

adoção, observando se não houve troca de favores ou compra do menor, fatores estes que 

impediriam a concessão da medida. 

A adoção é a maior experiência de filiação socioafetiva que existe. Seu elo principal é 

o afeto, seguido pelo desejo de cuidar e proteger alguém, sentimentos estes que devem 

prevalecer sobre tudo, inclusive sobre a lei, em casos bem específicos, que necessitam de um 

olhar mais protetivo. Toda criança/adolescente que pode vir a ser adotada já passou por um 

momento de rejeição em sua vida, tendo conseguido atrair o amor de uma pessoa estranha e 

também dar amor a essa pessoa, estabelecendo-se entre estes um vínculo de 

paternidade/maternidade. Não se justifica que, em nome e em respeito a uma regra, que busca 

dar agilidade ao processo das adoções, o sentimento, o sustentáculo da adoção, seja descartado 

ou relegado a segundo plano, e a criança tenha que passar por outra perda em sua vida - sair da 

companhia de quem aprendeu a amar (BORDALLO, 2018). 

 

3.9 O tempo no processo de adoção 

 Como se observa pela leitura do texto do art. 47, § 10, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, todo o período do processo de adoção não deve levar mais do que 120 dias para 

ser finalizado, podendo haver uma única prorrogação, por igual período, após decisão 

fundamentada da autoridade judiciária, explicando de modo claro e objetivo a razoabilidade da 

dilação do prazo. 

  Bem se sabe, entretanto, que em decorrência de todo um contexto envolvendo o próprio 

Poder Judiciário, nem sempre este prazo irá ser cumprido, fazendo com que crianças e 

adolescentes permaneçam em abrigos por longos períodos, podendo, inclusive, fazer com que 

percam a possibilidade de serem adotadas, especialmente por aqueles casais que querem uma 

criança com apenas alguns dias ou meses de vida. A demora, de fato, começa antes mesmo do 



98 
 

processo de adoção, na fase de cadastramento da pessoa interessada em adotar.  

  Maria Berenice Dias afirma que “[...] é tal a burocracia para disponibilizar crianças à 

adoção que, quando finalmente isso acontece, muitas vezes ninguém mais as quer”. (2013, p. 

516). Os pretensos candidatos a adotá-las, em razão da demora nos procedimentos, sentem que 

perderam a chance de compartilhar da primeira infância do(a) filho(a), pois quando 

efetivamente vão ter acesso definitivo à criança, já se passou um tempo que poderia ter sido 

usado para estabelecer novos vínculos e fazer crescer o elo que as unem, porque esperaram 

durante anos na fila de adoção. Tal estado é tão esdrúxulo, que mais parece haver uma barreira 

a impedir o acesso às crianças abrigadas. Ademais, os postulantes a adotantes não são sequer 

admitidos para realizar trabalho voluntário na instituição que abriga a criança a ser adotada. 

Isso faz com que muitos dos interessados na adoção percam o interesse em se manter na 

lista de adotantes e, mesmo permanecendo, quando são chamados a manifestar seu interesse em 

uma possível situação de adoção, ou já estão muito cansados da espera e desistem ou, pior do 

que isso, é quando não existe a compatibilidade entre o casal e a criança ou adolescentes, que 

faz com que este seja devolvido ao abrigo, para que o próximo casal exerça o direito de adotar, 

restando assim para os adotantes o gosto amargo da derrota. 

 O cadastramento, a igual do que sucede com o andamento do processo de adoção, deve 

levar apenas o tempo necessário para que sejam cumpridas as exigências básicas do instituto, 

sem torná-lo por demais burocrático e lento, porque isso prejudica o interesse das pessoas 

interessadas em adotar, assim como vão minando as esperanças de quem aguardar ser adotado, 

de efetivamente poder encontrar um lar, uma família, poder chamar alguém de pai/mãe, de se 

ver cercado de cuidados e mimos, tão necessários ao desenvolvimento de qualquer ser humano. 

  Ressalte-se ainda que, na busca por agilidade na tramitação do procedimento de adoção 

e com vista a diminuir o período de manutenção de crianças e adolescentes em instituições, a 

Lei 12.010/2009 – chamada de Lei Nacional da Adoção ou Lei da Adoção – criou regras e ações 

que, ao contrário do esperado, atravancou ainda mais a de adoção, não fazendo jus ao nome. 

Sem nenhum tipo de justificativa, dá preferência à família biológica, mesmo quando não existe 

nenhum tipo de manifestação dos familiares em demonstrar interesse em permanecer com 

crianças e adolescentes, o que leva o Poder Judiciário a despender muito tempo buscando 

encontrar algum parente que os deseje, fazendo com que muitos dos interessados, como visto 

anteriormente, percam o interesse em adotar. 

 O que se tem em prática, todavia, é um Poder Judiciário assoberbado de tantos 

processos, muitas vezes, especialmente nas cidades pequenas do interior, onde sequer se conta 

com uma vara especializada, onde o processo de adoção é apenas mais um dentre tantos que 
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abarrotam mesas, prateleiras e salas, fazendo com que o processo se torne um verdadeiro 

calvário, diminuídas as dores quando o(s) adotante(s) e o adotando já estão vinculados por 

algum laço; melhor ainda, quando já têm convívio solidificado, pois se está traduzindo o desejo 

em atos de amor, carinho e cuidado (DIAS, 2013). Com o acréscimo do § 10 ao art. 47 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, espera-se que este prazo diminua e que as adoções 

possam ter uma tramitação mais célere e dinâmica.  

  Não se está a questionar que o ideal para crianças e adolescentes é crescerem junto 

daqueles que o trouxeram ao mundo. Ocorre que não se pode ficar esperando, por muito tempo, 

que alguém da família se ache compadecido e aceite receber o novo membro. Já é hora de 

observar o caso concreto sem nenhuma visão romântica e que idealize a perfeição da família 

biológica. O filho não é um pertence, uma coisa, um objeto da família biológica. É 

imprescindível que se apure, o quando antes, que se a convivência com a família natural se 

revela impossível ou é desaconselhada, melhor seria atender ao interesse de quem a família não 

deseja, ou não pode ter consigo, e entregar a criança ou o adolescente aos cuidados de quem 

sonha reconhecê-lo como filho.  

  Como bem se sabe, a celeridade deste processo é que garante a convivência familiar, 

direito constitucionalmente preservado com absoluta prioridade, conforme está determinado no 

art. 227 da Constituição Federal. Anota Maria Berenice Dias (2013), que “[...] 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 a desdita de não ser acolhido no seio da família 

biológica”. 

  Não se pode ainda esquecer de que existe um surpreendente número de crianças 

abrigadas, o que escancara a realidade do problema da adoção no Brasil. Segundo Dias (2018), 

“[...] fala-se em 100 mil, entre crianças, adolescentes e jovens literalmente depositados em 

instituições sobre as quais o Estado não consegue manter qualquer controle”. Se assim ocorre, 

o Cadastro Nacional de Adoção não está a solucionar o problema da adoção e dar celeridade ao 

seu procedimento. O que busca é mascarar este número, ao indicar que existe apenas um 

pequeno quantitativo de crianças e adolescentes disponíveis à adoção. Tal situação só 

demonstra a enorme dificuldade em conceder pressa ao processo de destituição do poder 

familiar e, consequentemente, disponibilizar os adotandos para que os adotantes possam 

efetivamente levá-los para casa, cuidar deles e amá-los, objetivo maior da adoção nos dias 

atuais. 
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4 A MANIFESTAÇÃO DOS PAIS BIOLÓGICOS NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

Na realidade social corrente, a adoção está associada aos conceitos da dignidade da 

pessoa humana e solidarismo, uma vez que adotar, embora seja um ato do adotante, 

respondendo a interesses pessoais e existenciais, ainda assim, representa uma ação de 

solidariedade para com aqueles não incluídos num contexto familiar, o pretenso filho, 

independentemente da situação de entrega da criança ou do adolescente ao(s) adotante(s) 

(PEREIRA JÚNIOR E CARVALHO, 2018).  

Sabe-se que, no processo de adoção, mais especificamente na audiência de instrução e 

julgamento, conforme previsão do art. 166, § 1º, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

mãe ou os pais biológicos da criança adotanda serão ouvidos pelo juiz da Vara da Infância e da 

Juventude, na presença do promotor de Justiça e diante dos adotantes e seu(s) advogado(s) 

quando deverá confirmar que não tem interesse em ficar com o(a) filho(a) e que o(a) 

encaminhou para a adoção. Estão excluídos de participar da referida audiência os pais que 

tiveram seu poder familiar destituído em processo à parte, pois já não exercem mais qualquer 

direito em razão da criança ou adolescente por eles concebido. 

 O consentimento dado pela mãe ou pelos pais biológicos é essencial no processo de 

adoção, uma vez que, desde este momento, são destituídos do poder familiar, nos termos do art. 

166, §1º, II do ECA e, consequentemente, se quebram todos os vínculos da criança ou do 

adolescente com a família sanguínea e, na concessão da adoção, geram-se novos laços 

familiares, desta feita com os membros da família adotante. Fala-se família, uma vez que os 

vínculos não são efetivados apenas com os novos pais, mas, também, com todo o grupo 

familiar, chamada, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, família extensa. 

Um dos grandes temas abordado no concernente à adoção direta é o que envolve a 

existência ou não de vínculo afetivo entre a criança/adolescente e os pais adotivos escolhidos 

pelos pais biológicos. O vínculo afetivo é o laço de união – amor e cumplicidade, entre a família 

acolhedora e a criança/adolescente recebido para adoção. Segundo Trentin e Reinehr (2017), 

são utilizados alguns parâmetros para que se faça esta análise, tais como a idade do bebê ou 

criança a ser adotada. Para os bebês de até seis meses, não haveria a formação de vínculos, 

devendo estes ser retirados do convívio dos pretensos adotantes e a criança ser entregue a 

família cadastrada. No caso de crianças maiores, deve ser realizada uma avaliação, por equipe 

interprofissional, devendo ser emitido laudo, constatando se há ou não vínculo afetivo.  

  O consentimento é fator primordial para conceder a adoção, mais ainda na adoção 

consentida. Ressalte-se que, nestes casos, estão presentes as duas vontades consideradas 

elementares pela legislação brasileira no processo de adoção - a vontade dos pais biológicos, 
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que entregam o filho para ser adotado, e do adotante, que recebe este filho com o objetivo de 

assumir, legalmente, sua paternidade/maternidade. 

Normalmente, o Ministério Público ingressa com pedido de busca e apreensão quando 

toma conhecimento de que uma mãe entregou o filho a quem quis, mesmo que não haja 

impedimento legal em tal ato. O magistrado, na maioria dos casos, sequer avalia as condições 

da pessoa para quem a mãe entregou o filho, para observar e constatar se a situação em que se 

encontra a criança atende ao seu melhor interesse. De regra, determina a imediata retirada da 

criança dos braços de quem a recebeu e cuidou, assim como determina sua institucionalização, 

permanecendo esta no abrigo até o final do processo de destituição do poder familiar, que chega 

a demorar anos para ser finalizado (DIAS, 2012). 

Após a consumação de todo o procedimento para a retirada da criança de sua família 

natural e a procura por alguém da família extensa que tenha interesse em ter esta consigo, que 

pode durar anos, é que a criança se torna apta a ser adotada. Em face dos interesses dos possíveis 

adotantes, contudo, ela poderá não ser adotada, pois não se enquadra no interesse dos que se 

encontram cadastrados para a adoção. Assim, perdeu a oportunidade de ficar com os pais 

escolhidos pela mãe, de ter um sadio desenvolvimento, de ser amada, de ser cuidada. Tudo isso, 

pelo simples entendimento de que o ato é contrário aos preceitos da lei, especialmente em face 

do cadastro e do apego exacerbado ao texto, sem se preocupar com as situações da vida, aceitas 

e difundidas pela sociedade, que não vê nenhuma ilegalidade do ato, desde que não haja 

comercialização da criança (TRENTIN e REINEHR, 2017). 

 De fato, a escolha e a entrega da criança ocorrem sem nenhuma participação do aparelho 

estatal que compõe uma das varas da Infância e da Juventude. O contato entre os pais biológicos 

e os que irão buscar a adoção ocorre, em regra, no período gestacional, embora não se tenham 

estatísticas demonstrando. Em conversas informais com alguns adotantes diretos, porém, o 

relato é de que a comunicação deu-se antes do nascimento da criança7. De certo modo, aqueles 

que pleitearão a adoção, uma vez informados da futura entrega, também ficam “grávidos”, 

preparando-se e preparando a casa para o filho que vai chegar. Como já afirmado, em muitos 

casos, a entrega se dá pela falta de condições financeiras de manter a criança sob os cuidados 

da mãe ou dos pais e o saturamento da família, que não pode receber mais uma pessoa. Além 

disso, ocorrem os casos de abandono do companheiro, uso de drogas ou alcoolismo e também 

a falta de interesse em ter filhos. 

 Ressalte-se, ainda que, conforme disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

                                                 
7 Informação coletada nos processos em que se atuou como advogado dos adotantes; mas como os processos 
correm em segredo de justiça é impossível dar informações precisas. 
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em seu art. 19-A, que, do momento em que a mãe toma a decisão de entregar o filho em adoção, 

ela deve ser encaminhada para a vara da Infância e da Juventude, que há de tomar os cuidados 

necessários à preservação do vínculo familiar. Neste sentido e buscando dar o maior apoio 

possível à genitora, assinala Motta (2008, p. 186): 

 

A atenção especializada deve estar disponível à mãe desde a gravidez, evitando fazer 

do parto o momento da decisão. É preciso que se abandone o conceito de entrega como 

um momento na vida da mulher e da criança e que seja compreendido como um 

processo que perdura pelo decorrer da gravides, envolve o parto, o período puerperal 

e, em alguns casos, um tempo ainda maior. 

 

 

Avaliar o interesse, o apego da mãe e do grupo familiar pela criança e sua capacidade 

de cuidar dela adequadamente, pois isso é de suma importância no encaminhamento para a 

família extensa ou para a adoção. Tal avaliação deve ser feita por profissionais que se ocupam 

de todas as fases da vida da criança, desde o período pré-parto, parto e puerpério, como também 

deve ser objeto de avaliação pelos técnicos do Poder Judiciário, imbuídos legalmente de fazer 

este estudo, para que o resultado seja em prol da criança, garantindo seu melhor interesse 

(MOTTA, 2008). 

 No momento em que o juiz colhe o consentimento, deve este informar todas as 

consequências daquele ato, inclusive a informação de que a medida se tornará, desde o trânsito 

em julgado da sentença, irreversível, porque todos os atos processuais foram realizados, como 

estudo social, avaliação do melhor interesse da criança ou do adolescente e manifestação de 

interesse do adotante, que farão com que a medida se torne definitiva. A mãe ou os pais 

biológicos devem ter plena consciência de que o consentimento dado naquele momento 

interferirá, definitivamente, não somente em sua(s) vida(s), mas também da criança ou do 

adolescente adotando, de todos os membros da família sanguínea e, posteriormente, do(s) 

adotante(s), assim como de todo o contexto familiar que receberá o(a) novo(a) filho(a), Tal 

entendimento se dá pela disposição do art. 166, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O consentimento, assim, deve ser prestado com toda a demonstração de liberdade, de certeza 

de que o ato não será desfeito e de que o gesto é livre de quaisquer bônus, pois que, grosso 

modo, não existem vantagens financeiras para as partes envolvidas. 

 Ressalte-se que, na tomada do consentimento, caso entenda necessário, conforme os 

ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, a mãe ou os pais biológicos podem ser 

encaminhados para tratamento psicológico, pois a perda do(a) filho(a) pode produzir algum 

tipo de trauma, que poderá acompanhar o(s) destituído(s) do poder familiar por muito tempo, 

quiçá, por toda a vida. Assim sendo, deve passar por um período de acompanhamento, por 
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profissionais capacitados, visando a diminuir ou sanar definitivamente qualquer mácula que 

aquele ato puder vir a gerar, situação que pode ser vista no art. 19-A, § 2º do ECA. 

 É perceptível a preocupação do legislador com os pais biológicos ao fazerem a entrega 

de um filho em adoção, pois, embora seja um ato de liberalidade, muitas vezes, doloroso, pois 

precisam se desapegar definitivamente de uma criança ou de um adolescente gerado naquele 

contexto familiar, com quem se tiverem um mínimo de convívio e que o abandono não se dá 

por maldade ou por desapego completo do filho, mas, na maioria dos casos, por questões 

econômicas ou familiares, como falta de apoio do pai, no caso de mães solteiras, ou da família 

extensa, que não aceita a presença do filho, por motivos que somente as partes vão saber 

explicar (MOTTA, 2008). 

 Embora haja esta preocupação com os pais ou com a mãe biológica, não cabe a eles, 

pela determinação deste mesmo legislador, determinar quem poderá exercer a função de pais, 

desde a perda do vínculo. Percebe-se nisto tudo é que o mesmo legislador que proíbe este ato 

permite que os pais nomeiem tutor ou curador para seus filhos, em caso de proximidade de 

ausência ou de morte, mas não assente isso para os casos de adoção. 

 Nesta situação, pode-se avaliar que o legislador usou, no jargão popular, “dois pesos e 

duas medidas” para situações deveras semelhantes. Conforme exprime Cláudia Fonseca (2006), 

nos casos de adoção da atualidade, a palavra de ordem é “cidadania”, mas afirma que para esse 

novo lema ter o efeito necessário, terá que representar mais do que uma mudança no discurso, 

pois impõe-se que haja um diálogo mais amplo com toda a sociedade, a começar pela 

investigação do modo de vida e da percepção dos valores dos distintos grupos que compõem a 

sociedade. 

 Quando um pai ou uma mãe nomeia um tutor ou um curador para seu filho, está 

demonstrando sua vontade de que o nomeado exerça o papel de guardião e tal consentimento é 

aceito e usado pelo Poder Judiciário no momento de nomear o tutor ou curador para a criança 

ou adolescente. Tal decisão avaliará as condições do nomeador, desde a manifestação do 

genitor, e uma vez percebido que preenche as condições exigidas, será deferida a medida, 

nomeando curador judicial o que fora nomeado pelos pais. 

   Toda a situação é objeto, entretanto, de uma grande alteração quando se trata de 

adoção, pois o consentimento, neste caso, é vedado. O mesmo pai, a mesma mãe, que pode 

nomear um tutor ou curador, não pode “escolher” quem seria seu substituto, quando não 

pudessem aqueles exercer a paternidade/maternidade. Em se tratando de adoção, esta 

manifestação de vontade é vista como uma ilegalidade, um ato abjeto, que deve ser repudiado, 

pois, para este instituto, esta manifestação não tem qualquer valor jurídico. DIAS (2013, p. 510) 
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acentua que “[...] se há a possibilidade de eleger quem vai ficar com o filho depois da morte, 

não se justifica negar o direito de escolha de a quem quer dar em adoção”. 

 É a manifestação de entrega de um filho para adoção como um ato de negócio, uma 

compra, uma troca de favores, mas não se tem a mesma óptica em relação à curadoria ou à 

tutoria, embora, no final das contas, tenha a mesma obrigação final, dar proteção à criança e ao 

adolescente. Quer dizer, a mesma não, pois o tutor ou o curador não tem que dar amor e carinho 

para com o tutelado ou curatelado, apenas exercer com zelo a sua função, tanto que o tutor pode 

ser remunerado por seu ofício (art. 1752 do Código Civil) e precisa prestar contas de todas as 

suas ações em relação ao patrimônio do menor (arts. 1755/1762 do Código Civil e art. 44 do 

Estatuto da Criança e do Adolescentes). É de se questionar o impedimento legal no ato de 

entregar a criança ou adolescente em adoção diretamente a quem queira exercer este munus. 

Isto porque, embutido no plano geral da adoção, existem o vínculo afetivo, os laços de carinho, 

amor e doação, que vão estar em todos os atos da vida das partes envolvidas, após o desfecho 

do processo adotivo. 

 Impõe-se é que se entendam as situações fáticas, tais como os filhos oriundos de estupro 

ou quando a mulher não tem o apoio do companheiro, que envolve este ato de dar e não fazer 

dele um julgamento prévio, como ocorre na atualidade, porque, na maioria dos casos, tanto o 

Poder Judiciário como o Ministério Público das varas da Infância e da Juventude entendem que 

a entrega, na realidade, está envolvida em compra e venda da criança, ainda mais quando recém-

nascido ou na troca de favores entre os pais biológicos e os pretensos pais adotivos. Segundo 

Trentin e Reinehr (2017, p. 115), 

 

Há divergência nesse ponto entre os doutrinadores, alguns entendem que não deve ser 

generalizado esse entendimento de que a entrega da criança nos casos de adoção 

consentida pode compactuar com a venda do filho, já outros entendem que sim, que 

pode levar à comercialização de crianças. 

 

 

  Faz-se, portanto, necessário ter nova perspectiva sobre este ato de entrega, analisar todas 

as situações fáticas envolvidas, observar a possibilidade de alguém na família extensa querer 

receber, em guarda, a criança ou o adolescentes envolvido neste ato, perceber se o adotante 

detém condições de assumir a paternidade/maternidade.  

Em julgamento do HC: 404545 CE 2017/0146674-8, tendo como relator o ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, com decisão em 22/08/2017, Terceira Turma do STJ, com 

publicação no DJe 29/08/2017, afirma que existe no caso potencial possibilidade de 

ocorrência de dano grave e irreparável aos direitos da criança, que foi deixada pela genitora 
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na porta dos interessados, com apenas 17 dias de vida e que foi recolhida em abrigo, após 

convívio com a família acolhedora. Continua o julgador dizendo que “[...] a criança vem 

recebendo afeto e todos os cuidados necessários para seu bem-estar psíquico e físico desde 

então, havendo interesse concreto na sua adoção formal”. Tal posicionamento se mostra para 

afastar a existência da adoção à brasileira, pois houve o pedido judicial formal. E termina seu 

julgamento falando que o cadastro não é absoluto, devendo haver um sopesamento em face 

do melhor interesse da criança, que é o fundamento de todo o sistema de proteção ao menor. 

Assim sendo, deferiu a medida. 

 Após a averiguação de todos estes fatores, deve-se passar a avaliação de se estão 

presentes todos os itens que poderiam deferir a adoção, exceto o cadastramento, uma vez que 

na maioria destas situações, a criança ou o adolescente não estará cadastrado, muito embora 

o(s) adotante(s) possa(m) estar. Nem todas as pessoas que passam por uma situação que envolve 

a entrega ou o recebimento de uma criança ou adolescente, de modo direto, estão a realizar 

atitudes erradas ou criminosas. Em muitas destas situações, estão a dar efetividade ao princípio 

do melhor interesse destes, mesmo desconhecendo a existência do princípio, porque estão 

buscando estabelecer uma situação de segurança, voltada à garantia do desenvolvimento da 

criança. Mesmo que indiretamente, o que pais biológicos e pretensos pais adotivos buscam é 

dar melhor condição de vida e de oportunidades para o filho, e que este seja recebido assim no 

seio de uma nova família, que não a natural ou extensa. 

Por tudo isso, verifica-se que, existindo vínculo afetivo entre os pretendentes à adoção 

e o menor, e uma vez que a decisão deve atender o melhor interesse do menor, a adoção 

consentida deverá ser deferida, pois não há que se falar em comércio de crianças e adolescentes 

quando não houver prova definitiva da existência deste, como também impõe-se analisar os 

benefícios que podem ser trazidos com a previsão legal da adoção consentida, como por 

exemplo a celeridade processual e o procedimento menos doloroso para a criança (TRENTIN 

e REINEHR, 2017). Tomar posicionamento de que a adoção intuitu personae é sempre marcada 

pela troca de favores ou comercialização de crianças e adolescentes é um posicionamento 

preconceituoso, que não se coaduna com a dialética dos princípios constitucionais da igualdade 

e da proporcionalidade.  

  Generalizações são muitas vezes preconceituosas e prejudicam o desenvolvimento de 

um bom direito, inclusive nos casos de adoção em que os pais biológicos escolhem quem vai, 

efetivamente, exercer sua função, após um legítimo processo de adoção, apresentado ao Poder 

Judiciário. 

 A seguir, serão analisados vários fatores que envolvem este ato de dar e o que se 
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observa, em face do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem assim as razões da negativa 

na concessão da adoção, desde a entrega da criança ou adolescente, pelos pais biológicos, 

diretamente a quem foi escolhido para assumir a função de mãe/pai. 

 

4.1 Uma visão sobre a entrega da criança, pelos pais biológicos, ao(s) adotante(s) 

 É difícil analisar a situação da entrega, feita por uma mãe ou pelos pais biológicos, de 

um filho para que terceira(s) pessoa(s) cuide(m) dele ou que o tenha(m) como filho(a), mesmo 

que seja alguém da família. Poucos estudos são feitos nesse sentido e, juridicamente, não se 

tem observado essa temática, a não ser para firmar o consentimento perante juiz e promotor de 

Justiça das varas da Infância e Juventude do país. 

 As conjecturas que se podem levantar sobre esta situação são muitas e, sob várias 

perspectivas, todas marcam, para sempre, a trajetória do(a) filho(a), assim como da mãe ou dos 

pais biológicos e, por via de consequência, também a vida de quem acolher esta criança ou 

adolescente, na qualidade de guardião, tutor, curador ou pais adotivos. Segundo Maria Berenice 

Dias (2013), o maior problema está em encontrar a maneira correta de proteger a família, sem, 

contudo, sufocá-la, dentro da estrutura formal do sistema jurídico. DIAS ressalta que “[...] o 

formato hierárquico da família cedeu lugar à sua democratização, e as relações são muito mais 

de igualdade e de respeito mútuo” (2013, p. 30). Respeitar as multifacetadas modalidades 

familiares é imprescindível para um melhor desenvolvimento destas e da interação de seus 

membros.  

Neste sentido, a adoção, a guarda, a tutela e a curatela são medidas que precisam ser 

apressadas, a fim de regularizar situações familiares de fato, mas que não possuem proteção 

jurídica. No caso específico da adoção, é necessária uma ponderação a respeito da modalidade 

intuitu personae, por ser ainda um formato comum no meio social (BORDALLO, 2018).  

Na adoção direta, os pais biológicos intervêm na escolha do adotante e tal fato 

normalmente ocorre em virtude de uma aproximação já existente entre os pais biológicos e 

aquele que busca a adoção. Tal estado demonstra a existência de vínculos de amizade e 

confiança entre eles, fator que não pode nem deve ser desconsiderado (PEREIRA JÚNIOR e 

CARVALHO, 2018). 

Uma mulher sozinha, sem o devido amparo do companheiro, passando por um momento 

se separação ou de falta de recursos financeiros, pode não se encontrar em condições de cuidar 

do seu filho. Buscando amparo na família, esta pode estar saturada e nenhum dos parentes 

querer assumir a responsabilidade pelo cuidado de mais uma pessoa, mesmo que neto, sobrinho, 

primo ou qualquer outro. Assim sendo, vai procurar entre vizinhos, conhecidos ou parentes do 
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genitor, alguém que se habilite a cuidar do seu filho (FONSECA, 2006). O abandono não é uma 

situação confortável para a mãe ou para os pais, e, quando estes entregam uma criança para 

terceiros, é porque, via de regra, não havia espaço para a criança no seio da família extensa. E 

pessoas conhecidas são privilegiadas às pessoas desconhecidas, no ato de entrega, por existir 

certa confiança de que o(s) acolhedor(es) dará(ão) o melhor de si para cuidar do filho, 

consequentemente, a dor do abandono é atenuada (MOTTA, 2008) 

 Criticar o abandono, tachar pais ou mãe de irresponsáveis, levianos, descomprometidos, 

fato corriqueiro no meio social e jurídico, é o melhor modo de retirar toda a responsabilidade 

da sociedade para o cuidado com crianças e adolescentes e, isto, de certo modo, também é feito 

pelos órgãos estatais, que deveriam, na realidade, buscar meios de salvaguardar crianças e 

adolescente de sofrerem com a perda de suas famílias naturais e, por consequência, cuidar da 

própria família, de todos os seus membros, a fim de evitar o seu completo esfacelamento. 

 Deve-se formar uma rede de atenção, visando a diminuir as situações de violência moral 

e psíquica contra a mulher que decide entregar seu filho para adoção, representada não como 

um corpo social solitário, inclusive tendo a participação dinâmica e efetiva dos agentes da 

Justiça, com o objetivo maior de repensar, também, os processos de devolução de crianças 

adotadas e, mergulhando em outra discussão pertinente - o não fazer maternagem (BRUNINI, 

2017). 

 De certo modo, o abandono de crianças e adolescentes demostra o quão frágeis são as 

relações pessoais nos dias atuais, embora a prática do abandono seja antiga, desde quando o ser 

humano passou a viver em família ou em sociedade.  

 Observa-se, no passar do tempo, foi que os pais passaram a não mais matar ou 

abandonar a criança e, sim, entregá-la para alguém que não dispusesse de filhos, para que 

naquele local fosse criado e cuidado. Procuravam-se, também, pessoas de posses para deixar o 

abandonado em sua porta, a fim de que tivesse melhor sorte e encontrasse naquelas pessoas, 

minimamente, comida e abrigo para sua sobrevivência (VENÂNCIO, 1999). Com o surgimento 

das instituições religiosas, o abandono era feito perante estas, a fim de que o recém-nascido, na 

maioria dos casos, fosse encaminhado para um lar acolhedor e, quem sabe, fosse dado em 

adoção para aqueles que quisessem (VENÂNCIO, 1999). 

 Percebe-se, claramente, nesta linha do tempo, já fartamente explanada no capítulo 

segundo desta pesquisa, que, no início, a preocupação com o menor era voltada para a 

perpetuação da família e a manutenção do culto familiar (COULANGES, 2011). Não havia 

uma preocupação com o carinho, o afeto. Hoje há uma mudança nesse panorama, uma vez que, 

na maioria dos casos, existe a preocupação dos pais em que a criança ou adolescente se 
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desenvolva, possa ser reconhecida como cidadão, mas também que seja recebida no novo lar 

como um filho, que receba carinho, amor e os cuidados necessários para que tenha um bom 

desenvolvimento. 

Com as mudanças sociais ocorridas nos últimos tempos, a família vinda exclusivamente 

do casamento começou a dar lugar à família fundada na solidariedade e na afetividade, com um 

olhar voltado para a satisfação das necessidades de cada um de seus membros. Assim, a 

classificação do parentesco passou a ter a seguinte subdivisão: o consanguíneo, o afim, o 

adotivo e o socioafetivo. O último, inexistente em situações anteriores, passou a ser a pedra-

mor na análise feita pelos operadores do Direito em relação aos estudos da filiação. Neste 

âmbito, estão inseridos, por exemplo, os pais que pleiteiam uma adoção direta ou dirigida 

(DIAS, 2013). 

Tais mudanças também trouxeram a necessidade de mudar a visão sobre os fatores que 

levam uma pessoa ou casal a optar pela adoção. Neste sentido, afirmam Veronese e Sanches: 

 

Assim como na adoção, na prática social as relações de afeto assumiram relevância 

na configuração das famílias e da filiação, sendo mais importantes que as oriundas da 

consanguinidade pois, o entendimento majoritário é que os pais serão aqueles que 

criam o filho, assumindo todas as funções inerentes ao exercício da função parental, 

e não os que geram, do ponto de vista biológico. (2012, p. 71). 

 

 

  Com esteio nesta nova visão e postura do Direito para com cada pessoa, vista em sua 

essência é que se pode afirmar que as relações afetivas estão sedimentadas como corolário das 

vinculações familiares. Caso se vislumbre esta situação e se observem os princípios da 

dignidade humana e do melhor interesse, reconhecendo a crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos cujos interesses subordinam a família, a sociedade em geral, inclusive o Poder 

Público, perceber-se-á o quão importante é uma análise mais criteriosa da adoção direta, não 

apenas para evitá-la, pelo contrário, para garantir o deferimento do pedido, se existem a boa-fé 

e a visão de que a concessão da medida será para o bem da criança ou do adolescente 

(TRENTIN e REINEHR, 2017).  

 Uma das maneiras que os pais encontram de fazer esta entrega é, legalmente falando, 

informar às autoridades competentes de que não podem ou não querem ficar com o filho. Nesta 

situação, a criança (ou o adolescente) será apresentada ao juiz da Vara da Infância e da 

Juventude, para que seja acolhida, até que seja retirado o poder familiar dos pais e este seja 

encaminhado para a família extensa ou para a adoção, a ser analisado o caso concreto. 

 Não se pode esquecer de que uma vez que a mulher decide entregar o seu filho para 

adoção, seja pelo modelo legal ou modalidade direta, ela precisa ser acompanhada 
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profissionalmente. Existe, então, a necessidade de que os profissionais se eximam de influenciar 

qualquer decisão, devendo, tão somente, se engajar no apoio a essa mulher depois da tomada 

da decisão, pois a execução de qualquer solução encontrada por estes pode não ser possível 

para ela, o que torna todo o apoio disponibilizado, bem-vindo, garantindo um amparo para a 

fase posterior ao abandono (MOTTA, 2008). 

 Bem se sabe, entretanto, que esta não é a maneira única de entrega. Também existe a 

entrega informal de filho(a) para parentes próximos ou para pessoas do convívio social da mãe 

ou do pai biológico, para que este assuma o cuidado da criança. Em muitas destas situações, no 

entanto, a mãe ou os pais não estão entregando o filho para adoção, pois estão fazendo apenas 

para que este seja criado, não mais do que isso! 

 A questão da criação será abordada adiante. Não se pode olvidar, porém, de afirmar que 

tal situação é de irregularidade pura, pois a criança permanece sob o poder familiar dos pais 

biológicos, não tendo o criador qualquer poder de decisão sobre a criança ou adolescente, uma 

vez que não detém nenhum poder legalmente constituído para agir em favor daquele. É fato 

que essa irregularidade perdura anos a fio, inclusive, até a maioridade da criança ou do 

adolescente (MARCHETTI FILHO e VIEIRA, 2017). Deve-se discutir se este cuidar/criar não 

proporciona direitos para o criado, pois para ele, muitas vezes, existe o laço afetivo e que, 

durante o período da criação, recebeu todos os cuidados, assumindo, de fato, a condição de 

filho do cuidador. 

 Também existe, contudo, a situação da entrega da criança/adolescente, de modo 

definitivo, a terceiros, com o objetivo de que este(s) venha(m) a buscar, por meio da adoção, 

assumir a condição de pais do abandonado. Nesta circunstância, há uma preocupação da mãe 

ou dos pais biológicos em encontrar um substituto para suas funções, buscando dentre pessoas 

que possam efetivamente assumir a condição de pais, protegendo a criança ou o adolescente, 

ajudando a se desenvolver em todos os sentidos. 

 Ocorre que este último tipo de entrega, embora existente na sociedade, não está previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, tampouco nas demais leis que tratam de adoção, ora 

vigentes. Assim, também, o Poder Judiciário tem sérias ressalvas a este tipo de entrega, pois 

muitos entendem que ocorre troca de favores entre os pais biológicos e os pretensos adotantes. 

 O fato é que este tipo de entrega costuma acontecer, pois a mãe ou o pai biológico 

prefere entregar a criança a alguém em quem confie e que saiba que vai fazer o acolhimento, 

do que entregar a criança a um completo desconhecido, sem sequer poder acompanhar, mesmo 

que de longe, o desenvolvimento do filho. É o que se discutirá no próximo segmento, uma visão 

consciente do abandono. 
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  Os profissionais responsáveis pelo estudo de cada caso devem ser conscientes de seu 

papel no processo pelo trabalho com a adoção, sejam elas tardias, em grupos, de crianças 

portadoras de necessidades especiais, ou mesmo de avaliação da família natural, da família 

extensa, da família acolhedora, no caso de uma adoção direta (MOTTA, 2008). Esta avaliação 

deve ser feita de modo isento, desprovido de qualquer preconceito, porque o resultado pode e, 

na maioria dos casos, vai influenciar, definitivamente, a decisão do magistrado, seja da 

manutenção da criança/adolescente em sua família natural, o encaminhamento para a família 

extensa ou para que seja levada à adoção.  

Ademais, devem avaliar de maneira isenta se o ato de entrega direta foi realizado sem 

troca de favores ou qualquer outro tipo de benefício entre pais biológicos e pais adotivos, como 

meio de garantir que esta não seja indeferida pelo Poder Judiciário, que já não a vê com bons 

olhos. Segundo Motta (2008), se faz necessário que os profissionais envolvidos na análise da 

situação tenham “[...] um maior nível de autoconhecimento para que compreendam suas reações 

ou seus sentimentos em relação às vicissitudes do processo adotivo”. Deste modo, não 

comprometerão a avaliação com suas percepções pessoais e seu entendimento do que seja legal 

ou ilegal. 

 É necessário entender as vicissitudes deste ato de entrega, bem como, em casos 

específicos, de entrega direta, sem passar pelo crivo do Judiciário, que estas, objetivamente, 

venham a beneficiar a criança ou o adolescente envolvido. Este trabalho de investigação e 

análise da situação deve ocorrer perante o Poder Judiciário, sob a supervisão do Ministério 

Público, e ser realizada pela equipe multiprofissional designada para o atendimento. Fechar os 

olhos para esta realidade ou, simplesmente, aplicar o texto da lei, poderá não garantir ao 

“abandonado” o direito a um verdadeiro desenvolvimento, pois se for abrigado, pode não vir a 

ser adotado e, na situação de recebimento direto, este risco inexiste ou, pelo menos, é muito 

reduzido. 

 Ao se fazer a análise da colocação da criança ou adolescente em uma família substituta, 

há que se levar em consideração se aquela oferece um ambiente familiar adequado para a 

recepção, não somente do ponto de vista financeiro, mas, principalmente. afetivo. Tal 

perspectiva deve ser considerada, de igual jeito, quando houve a entrega da criança/adolescente 

direta para os pretensos pais adotivos. Agir diversamente, pode ser um ato visto como para 

contrariar aos preceitos da igualdade, previstos na Constituição Federal, porquanto, como já 

dito e repetido, o cadastramento serve apenas para facilitar a localização dos casais interessados 

e fazer o encaminhamento mais rápido do adotando. Somente deve ser indeferida a medida 

quando esta se revelar incompatível em relação à natureza do instituto ou quando se perceber 
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que não trará nenhum efetivo benefício para a criança/adolescente, quando a medida deverá ser 

negada (VERONESE e SANCHES, 2012). 

  Na adoção de crianças e adolescentes, dispõe o ECA que esta será precedida de estágio 

de convivência entre estes e os pretensos pais adotivos. O estágio de convivência é uma das 

etapas do processo, e cabe ao juiz da Vara da Infância e da Juventude estabelecer seu prazo de 

duração. O estágio pode ser dispensado quando o adotando já estiver sob a tutela ou guarda 

legal do adotante, por tempo suficiente, para que possa ser avaliada a convivência entre ambos 

(PENNA, 2017).  No caso de entrega direta, contudo, este estágio também pode e deve ser 

dispensado, devendo, mesmo assim, haver uma avaliação pela equipe multiprofissional, 

detectando se existem os vínculos afetivos, assim como se são perceptíveis os cuidados dos pais 

para com os filhos e o estreitamento dos lações da criança ou adolescentes para com os 

recebedores. 

  Durante a realização do estágio de convivência, caberá ao juiz avaliar a adaptação das 

partes envolvidas. Primeiro, se o adotando está ligado à nova família e, depois, as condições 

dessa família para recebê-lo. Se, durante a convivência, ficar demonstrado que o deferimento 

da adoção não é a melhor solução para a criança, o pedido deverá ser julgado improcedente 

(PENNA, 2017). Na situação que envolva a entrega direta, a avaliação também deverá ser feita 

com o mesmo aspecto norteador, pois se busca entender se existem os vínculos determinantes 

para a manutenção da criança/adolescente no lar acolhedor. 

 Por oportuno, é bom ressaltar que, embora ocorram casos de compra e venda e troca de 

favores envolvendo o ato de entrega da criança ou do adolescente para terceiros, a necessária 

passagem pelo processo de adoção, com todas as observações e estudos que são peculiares ao 

instituto, buscará perceber estas atividades nocivas ao melhor desenvolvimento do menor, 

fazendo com que pais biológicos e pretensos pais adotivos sofram as consequências de seus 

atos, sendo punidos, sempre que necessário, por suas atuações e na medida exata delas, 

conforme previsto no ECA, em seus arts. 238 e 239, assim como no Código Penal, art. 133 e 

134. 

  As relações entre os profissionais avaliadores e as pessoas que se encontram atendendo 

não são tão simples ou diretas, uma vez que é necessário alertar para a comunicação 

inconsciente entre estes, não podendo haver influência de um sobre o outro, que pode, inclusive, 

ir além do que está manifesto e explícito no decorrer do procedimento (MOTTA, 2008). 

 A adoção, mesmo no caso de entrega direta, precisa preencher todos os demais 

requisitos legais. O ato de entrega deve ser verificado de modo a perceber a inexistência de atos 

ilegais e, somente depois, se deve garantir aos adotantes de boa-fé o direito de permanecer com 
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a criança ou adolescente, e retirar daqueles de má-fé a possibilidade de garantir a paternidade. 

Mesmo no segundo caso, porém, ainda se deve fazer uma análise da formação de vínculo 

afetivo entre as partes, a fim de evitar que a criança ou adolescente passe por nova perda de 

vínculos, prejudicando, ainda mais, seu desenvolvimento emocional/afetivo. 

   O vínculo afetivo que se cria entre a criança dada em adoção e a pessoa acolhedora é 

fator muito importante na análise, pelo Poder Judiciário, da retirada ou não da criança do 

contexto familiar novo, mesmo não havendo a possibilidade na legislação vigente. Uma vez 

formado o vínculo afetivo, deve-se tentar preservar esta novo situação familiar, mesmo que no 

alvedrio da lei, a fim de evitar nova perda para a criança ou adolescente, que mais uma vez 

passará pelo afastamento de uma vivência familiar. Tal situação afronta diretamente o princípio 

do melhor interesse da criança, fazendo com que alguns juízes e tribunais, sensíveis a esta 

situação, não procedam à nova retirada da criança ou do adolescente deste novo lar, fazendo a 

escolha pela permanência no lar em substituição. 

Neste sentido, explicam Sanches e Veronese: 

 

Não podemos perder de vista que, estando a criança, há algum tempo, sob os cuidados 

do casal que pretende a sua adoção, ainda que, informalmente, mas com autorização 

dos pais biológicos, a jurisprudência não tem admitido a retirada desse lar, sob pena 

de causar-lhe danos emocionais decorrentes do novo rompimento do convívio. (2012, 

p. 166). 

 

 

O estudo feito pela equipe multidisciplinar não têm condições de dar um resultado 

preciso, em se tratando de avaliação dos sentimentos da criança, uma vez que esta, 

especialmente quando bebê, não terá condições de informar, com precisão, o que sente pelos 

adotantes, tampouco poderá falar sobre isso. Vários estudos apontam, no entanto, que os 

vínculos se formam desde muito cedo, inclusive sendo levados em conta nos posicionamentos 

dos tribunais pátrios, ao decidirem pela manutenção da adoção intuitu personae, afirmando a 

existência de vínculos. Serão mostradas apenas as partes mais relevantes para este ensaio 

acadêmico. 

No julgamento do REsp 1741888 CE 2018/0117974-4, tendo como relator o ministro 

Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, com data de Publicação no DJ em 

29/06/2018, assinala o julgador que nem o acolhimento institucional, tampouco aquele em 

família temporária representam o melhor interesse da criança, salvo em caso de evidente risco 

à sua integridade física ou psíquica, fato que não se vislumbrou no caso analisado. 

Afirmou, ainda, o ministro Moura Ribeiro, que, conforme entendimento já 

estabelecido no STJ, o cadastro de adotantes não é absoluto, devendo passar por uma análise 
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da situação, em prol do melhor interesse da criança. A avaliação pressupõe a existência de 

vínculo afetivo entre as partes envolvidas, “[...] determinando-se o processamento da ação de 

adoção, a fim de propiciar às partes envolvidas e, sobretudo, ao menor em proteção a 

definição de sua situação familiar”.  

Pela decisão proferida, percebe-se que o julgador, ante o recurso do Ministério Público 

do Estado do Ceará, manteve a decisão tomada em face da formação de vínculo entre as partes, 

porque a criança fora recebida desde pequena e estavam buscando regularizar a situação, 

inicialmente pela ação de guarda, depois emendada para ser convertida na ação adotiva, 

objetivo principal dos adotantes. 

Ponto a ser objeto de estudo é o que se pode estabelecer como critério do tempo para se 

estabelecer o vínculo afetivo. Não se estabeleceu, claramente, um lapso para se entender que 

houve ou não a formação de um vínculo entre a criança e o(s) interessado(s) na adoção. Tal 

imprecisão dificulta a avaliação, havendo decisões que afirmativas de que o vínculo se forma 

desde o recebimento da criança ou do adolescente pela pessoa interessada em adotá-lo, assim 

como existem decisões retirando-os do lar acolhedor meses ou anos após o recebimento, 

afirmando que não existem vínculos afetivos a serem analisados. 

A falta de estabelecimento de um critério lógico para se perceber a formação do liame 

afetivo entre as partes envolvidas na adoção dificulta o julgamento, que fica reduzido ao critério 

pessoal do magistrado ou do membro do Ministério Público, que, na maioria das situações, 

busca dar efetividade ao texto da lei e entender que o ato de entrega direta é ilegal, dando 

parecer pela retirada do(a) adotando(a) do lar acolhedor.   

 Percebe-se a necessidade de uma avaliação racional feita pela equipe multiprofissional 

para fazer a tentativa de constatar a existência do vínculo afetivo, pois não está envolvido aqui 

apenas o critério meramente temporal. O tempo produz, de certo modo, o vínculo entre as 

partes, mas não é o único fator a ser avaliado, porque sentimentos não se medem pelo tempo 

de convivência. Daí a necessidade de uma averiguação mais profunda, envolvendo diversos 

setores, como o psicológico e o social, para se entender a existência de vínculos afetivos, e 

como maior prioridade os da criança/adolescente para com o casal acolhedor, visto que a 

prioridade absoluta é a que a envolve. 

Observadas todas as condições, perante o juiz e o Ministério Público da vara da Infância 

e da Juventude, e observado que o ato de entrega não tem nenhuma mácula, porquanto foi da 

vontade livre dos pais, assim como o recebimento foi voluntário, bem como a criação de 

vínculos afetivos entre as partes envolvidas, após todo o processo de adoção, deve-se garantir 

a permanência da criança ou do adolescente no seio da família acolhedora, o que constitui uma 
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necessidade, a fim de que possa se desenvolver da melhor maneira possível, no plano físico, 

psicológico e afetivo. 

A troca de informações entre os profissionais envolvidos na avaliação de uma situação 

concreta - médicos, psicólogos, juízes, assistentes sociais, psicopedagogo e outros que se 

fizerem necessários - assim como a permuta de impressões são imprescindíveis para a 

determinação da melhor solução em relação à avaliação de cada caso, uma vez que definirá a 

decisão a ser tomada, seja da retirada ou manutenção da criança seja com os pais biológicos, 

seja com os pais adotivos, seja para com a família extensa. A decisão deve estar 

consubstanciada em fatores claros e objetivos, que visem ao melhor interesse da 

criança/adolescente, mesmo que contrariando o preceito legal estabelecido ou para que este seja 

mantido. 

   

4.2. Abandono ‘consciente’? 

 Segundo definição retirada do Dicionário Online de Português, abandono é “Ação de 

deixar uma coisa, uma pessoa, uma função, um lugar: abandono da família; abandono do posto; 

abandono do lar. Esquecimento, renúncia: abandono de si mesmo”8. A definição jurídica da 

palavra abandono sempre vem associada a outro termo. No caso vertente a este processo, se 

trata de abandono de incapaz, que está assim definido: “Trata-se de crime contra a pessoa que 

consiste em abandonar (deixar sem a devida assistência) aquele que está sob seu cuidado, 

guarda, vigilância ou autoridade, que não é capaz de se defender dos riscos do abandono, 

independente de sua idade”9. 

 Pela simples leitura dos textos supra, seja na definição clássica, seja na jurídica, é o ato 

de deixar uma pessoa à própria sorte, sem qualquer tipo de proteção. E, em se tratando de 

criança ou adolescente, por ser pessoa em fase de desenvolvimento, tal atitude pode configurar 

crime de abandono de incapaz, estabelecido no Código Penal no art. 133. 

 Quando o legislador aponta o abandono como um ato contrário aos preceitos legais, 

inclusive entendendo ser uma conduta criminosa, deixa claro que tal situação está prevista para 

o fato de deixar a criança ou o adolescente sem defesa, sem possibilidade de sobrevivência. 

Como se vê, porém, o “abandono” pelo ato de entrega para uma terceira pessoa, que poderá 

exercer o direito de requerer a adoção do abandonado, no caso, não se está, de modo algum, 

deixando a criança indefesa ou em situação de risco de vida.  

                                                 
8 Feita no site https://www.dicio.com.br/abanono. 
9 Endereço eletrônico https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1241/Abandono-de-incapaz. 
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 Não foi feita, no entanto, nenhuma previsão na lei para este tipo de abandono e, por isso, 

recebe o mesmo tratamento daquela situação-paradigma, em que, efetivamente, a criança (ou 

adolescente) está sob risco. Percebe-se, nesta situação, um claro descompasso da visão legalista 

em relação à óptica social deste abandono, porque, enquanto, para o Poder Judiciário é uma 

situação só, para a sociedade, o exemplo da situação-paradigma é abjeto e repudiado, ao passo 

que o segundo tipo, é reparado como um ato de amor, cuidado, de buscar dar melhor 

oportunidade para aquele filho que não será mantido na família natural. 

Some-se a isto o fato de que, quando a mãe ou os pais biológicos fazem a entrega do 

filho para terceiros, é porque já fizeram uma busca na família extensa e nenhum dos parentes 

terá condição, seja financeira ou emocional, de receber a criança ou adolescente no seio familiar 

(DIAS, 2013). De fato, na maioria dos casos, a mãe busca manter seu filho na família, pedindo 

a qualquer parente que possa dele cuidar, até que tenha condições de assumir sua 

responsabilidade. Somente após esta busca familiar e a recusa dos parentes é que vai buscar o 

amparo fora da família. 

  Em muitas situações, a mãe biológica faz a criança ou adolescente circular 

voluntariamente, normalmente no grupo consanguíneo, visando, com isso, a diminuir ou 

repartir o peso financeiro do sustento dos filhos com os membros de melhor condição financeira 

do grupo, fazendo também crescer os laços afetivos no grupo familiar (FONSECA, 2006). 

  Silva e Wolff (2017) afirmam que, mesmo existindo no imaginário social a ideia de que 

os vínculos sanguíneos são capazes de garantir o envolvimento afetivo dos componentes da 

família, o elo emocional entre pais e filhos não é assegurado apenas pela concepção biológica, 

mas provém da relação afetiva que se estabelecerá na realidade das vivências das emoções, que 

implicam o encontro com o mistério que é o outro. O nascimento dos vínculos afetivos 

independe do sangue, pois eles são naturais entre aqueles que se cuidam, que se apoiam, que se 

completam e não há nada de sanguíneo nisso. 

O ato de abandono, se for feita uma análise fática de todos as circunstâncias que o 

envolvem, pode dar a solução mais justa para o caso concreto, uma vez que não se pode, ou, 

pelo menos, não se deve tratar como iguais, situações tão diversas como as aqui mostradas. 

Uma coisa é o abandono na rua, nos lixões, nas lagoas, nas portas das casas ou de instituições 

religiosas (ISHIDA, 2018); outra é a entrega para uma pessoa ou casal, visando a que este venha 

a adotar a criança ou adolescente, a quem não se tem condições de cuidar, de dar possibilidade 

de desenvolvimento (PEREIRA JÚNIOR e CARVALHO, 2018). Tratar situações tão diversas 

como o abandono é algo inconcebível e injusto. 

A avaliação sobre o abandono deve ser sempre objeto de uma análise mais profunda, 
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pelo fato de, em certos casos, o abandono ocorrer não por maldade ou por vontade de se ver 

livre do filho, mas sim por uma situação clara de impossibilidade de cuidar, como sob a 

insuficiência financeira. Ainda há uma taxa muito alta de brasileiros vivendo abaixo da linha 

de pobreza e, destes, há um grande número de famílias inseridas no âmbito da miserabilidade, 

segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística10. 

Consoante o último censo feito pelo IBGE, SIS 2016-2017 - fato veiculado em todas as 

redes de televisão - hoje existem no Brasil 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha 

de pobreza e destes, 7,9 milhões de brasileiros estão vivendo na pobreza extrema. Segundo o 

Decreto 9.396, de 30 de maio de 2018, é considerada pobre a família que tem renda per capita 

abaixo de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), e é considerada extremamente pobre que tem 

renda mensal per capita abaixo de R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Embora haja a estimativa 

renda per capita, sabe-se que muitas famílias sobrevivem apenas com os rendimentos obtidos 

dos benefícios sociais governamentais, tais como bolsa-família e bolsa-escola. 

Nestas circunstâncias, criar um filho se torna muito difícil. Isso sem contar que, em 

muitos casos, são famílias com grande prole, o que dificulta, ou mesmo impossibilita, manter 

um novo rebento no seio familiar, levando à decisão de entregar o filho para a adoção. Assim, 

procurando diminuir a dor causada pelo abandono, busca-se um lar substituto para a criança, a 

fim de que esta seja cuidada num lar que lhe dê melhores condições de sobrevivência, de, pelo 

menos, ter a possibilidade de escapar da pobreza e das mazelas oriundas desta situação 

financeira (FONSECA, 2006). 

Além do fator financeiro, outra situação que leva ao abandono, principalmente por parte 

das mães biológicas, é a falta de apoio do companheiro ou do genitor da criança. Muitas mães 

buscam no companheiro ou no pai de seus filhos o apoio necessário para cuidar da criança em 

gestação. Quando ciente de que o apoio não vai acontecer, a mãe biológica decide procurar uma 

maneira de manter esta criança no seu círculo de proximidade, procurando o amparo na família. 

Também acontece, entretanto, a falta de apoio por parte dos familiares, que não aceitam ou não 

podem receber a criança (SANCHES e VERONESE, 2012).  

A falta de apoio das pessoas que poderiam dar um mínimo de condição a esta mãe de 

manter seu filho consigo faz com que, em determinados casos, esta decida pela entrega para 

adoção (MOTTA, 2008). Mesmo esta decisão, no entanto, possui implicações que precisam ser 

analisadas, como a possibilidade de alguém da família extensa receber a criança/adolescente, 

                                                 
10 Coleta feita no endereço eletrônico https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/23298-sintese-de-indicadores-sociais-indicadores-apontam-aumento-da-pobreza-
entre-2016-e-2017 
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mantendo o menor no convívio familiar sanguíneo (BORDALLO, 2018).  

Ao decidir pela entrega, a mãe, por convenção legal, deve optar por prestar esta 

informação aos órgãos competentes e, após o nascimento do bebê, há de este ser encaminhado 

para uma família substituta ou para um abrigo, até o final do processo de cadastramento e 

disposição em adoção. Existe, contudo, como dantes afirmado, a escolha pela entrega direta a 

uma pessoa ou um casal, que, na concepção da mãe ou dos pais biológicos, vai exercer, 

efetivamente, a criação e a educação da criança (ISHIDA, 2018).  

Esta “escolha” parte de critérios pessoais, os quais não cabe aqui avaliar, mas que deve 

ser observado, sem dúvidas, no processo de adoção. Ao realizar a “eleição”, a mãe tenta manter 

o filho dentro de um círculo de proximidade que pode, inclusive, facilitar que ela possa manter 

contato com o filho posteriormente; ou mesmo quando esta “escolhe” alguém fora do seu 

círculo de proximidade, tenta manter a criança sob seu olhar, embora distante, pois sabe onde 

residem os pais adotivos, ao contrário do que acontece quando entrega aos órgãos públicos, 

uma vez que somente vai saber quem são estes pais, no momento de se apresentar no processo 

e reforçar o consentimento, não tendo qualquer contato, anterior ou posterior, com os pais 

adotivos. 

Pode-se entender que a eleição, por parte da mãe ou dos pais biológicos, de uma pessoa 

ou casal para assumir a paternidade/maternidade da criança é um ato para diminuir a dor 

causada pelo abandono. Não se costuma fazer pesquisas científicas com as pessoas que 

abandonaram seus filhos para entender a repercussão desse abandono em suas vidas, mas, em 

conversa informal com pessoas que fizeram esta entrega, a maior parte afirmou que foi uma 

maneira de atenuar a dor sofrida. Esta informação foi prestada, na maioria das vezes, aos 

próprios pais adotivos, como um meio de sensibilizá-los a manter um contato mínimo entre os 

doadores e a criança doada, diminuindo a dor da perda, natural em todo ser humano. 

Neste sentido, expressa Motta (2008) que o emprego da adoção aberta, por questões 

culturais, ainda está distante da realidade brasileira. Ao aceitar a adoção aberta, contudo, a mãe 

ou os pais biológicos passam a ter uma maior responsabilidade na decisão e no ato de entrega 

da criança. Além do mais, seriam obrigados a participar ativamente do processo de adoção e de 

colocação desta numa família substituta, em regra, uma família conhecida. Tal fato geraria 

menores problemas ao período de luto pela perda da criança e traria inúmeros benefícios para 

a criança, porque não seria recolhida em abrigo e, desde logo, já estaria em contato com os 

pretensos adotantes, formando vínculo afetivo, necessário à manutenção da convivência. 

Como afirmado anteriormente, inclusive sendo defendido por parte da doutrina, bem 

como aceito por alguns tribunais pátrios, deve-se avaliar cada situação, singularmente, 
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buscando perceber os comprometimentos de cada situação e não deixando que preconceitos e 

apego exacerbado ao texto da lei venham a prejudicar uma leitura da condição social vivenciada 

pelas partes, que, embora não prevista em lei, nada tem de ilegítima, pois visa o melhor interesse 

da criança ou adolescente envolvido. 

 

4.3 Repercussão criminal do abandono 

 Crianças e adolescentes têm prioridade de cuidados e tratamento, não somente pela 

família, mas também pela sociedade e pelo Poder Público constituído. Neste entendimento, o 

abandono também é analisado e passa a causar repercussão para aqueles que causam o 

abandono, inclusive com possibilidade de punição, que vai além da perda do poder familiar. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que adota o princípio da proteção integral como seu 

parâmetro precípuo, estabelece em alguns de seus artigos a possibilidade de punição para 

aqueles que abandonam os infantes. Veja-se: 

 

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga 

ou recompensa: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou 

recompensa. 

 

 

  Na dicção do supracitado artigo, o legislador estabeleceu uma punição penal para os 

casos em que ficar comprovado que houve favorecimento financeiro aos pais biológicos na 

entrega de seus filhos, a quem quer que seja. A medida visa a coibir que pais biológicos passem 

a comercializar seus filhos, a fim de obter de casais sedentos por um filho o pagamento 

pecuniário pela criança/adolescente. 

  O legislador inseriu este tipo penal com o objetivo de evitar e punir o comércio de 

crianças e adolescentes, embora o castigo não seja tão severo como deveria. Segundo Rossato, 

Lépore e Cunha, “O fato é que algumas famílias desprovidas de recursos, iludidas pelo dinheiro 

ou pela obtenção de outros bens materiais, entregarem jovens (quase sempre de tenra idade) a 

terceiros”. (2018, p. 616). 

   A atitude de venda ou troca de favores envolvendo crianças/adolescentes é repugnante 

e criminosa e, caso seja observada, trará consequências penais e civis aos pais biológicos, assim 

como para os pretensos pais adotivos. Não se permite, mesmo comprovando a existência de 

vínculo afetivo, que se perpetue tal situação, porque assim agindo, estaria o Poder Judiciário a 

garantir que, mesmo em situações escusas e indevidas, deveria ser concedida a adoção. O que 

se objetiva na proteção que dá ao filho ou o pupilo é resguardar o interesse do Estado na 
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organização da família, seja ela a natural ou a substituta. No caso do crime cometido, além dos 

pais naturais e tutores, também poderão figurar como sujeitos ativos os pais adotivos e os 

guardiães (MACIEL, 2018).   

 Ressalte-se, ainda, que os pais biológicos, nesta situação, devem inclusive perder o 

poder familiar exercido sobre o(s) filho(s), uma vez que sua atitude não é de quem está 

preocupado com o bem-estar e o sadio desenvolvimento da criança ou do adolescentes. O que 

se vê, claramente, é o interesse em enriquecer ilicitamente, valendo-se, muitas vezes, de uma 

impossibilidade física da pessoa ou casal que se presta a pagar o preço cobrado pela 

criança/adolescentes. 

 Deve-se analisar com todo o cuidado e, uma vez comprovada, punir com os rigores da 

lei a atitude de quem compra ou dá algum tipo de favorecimento indevido aos pais biológicos 

em troca de um(a) filho(a). Embora se possa afirmar que não houve má-fé na atitude, mas 

simplesmente a vontade de ter um filho e assumir toda a responsabilidade por este, a 

justificativa não procede, pois há a consciência de que nenhum ser humano pode ser objeto de 

compra ou venda, por não se tratar de uma coisa ou de um escravo, fato já inexistente em solo 

brasileiro, segundo a lei, há mais de uma centena de anos. 

 O mesmo diploma legal ainda prevê outra situação, desta feita, voltada para a adoção 

internacional, já que a criança ou adolescente, após a adoção, será levada para país estrangeiro, 

tornando muito difícil o acompanhamento da situação e a possível punição que se possa aplicar 

aos infratores estrangeiros. Assim prevê o ECA: 

 

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 

adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito 

de obter lucro: 

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa. 

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 

 

 

  Na perspectiva de Rossato, Lépore e Sanches (2018) a conduta punida é a de promover 

(executar, impulsionar) ou auxiliar (ajudar, facilitar) a efetivação de ato destinado ao envio de 

crianças ou adolescentes para o Exterior com inobservância das formalidades legais ou com o 

fito de obter lucro. Note-se que o crime poderá se configurar, mesmo na hipótese em que foram 

cumpridos os requisitos para que o menor deixe o Território Nacional, mas haja intuito de lucro. 

Assim, se o estrangeiro, por exemplo, se submeter a todo o procedimento para adotar uma 

criança, pagando determinada quantia para tê-la em sua família, quem promoveu ou auxiliou o 

envio dessa criança a país estrangeiro, recebendo o dinheiro, responderá pelo delito. 
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Como se percebe, a oferta de pagamento, mesmo que sem consumação, já configura a 

conduta criminosa, portanto, passível de punição. A criança fica totalmente desprotegida, 

porquanto, levada para fora do país, não terá nem como procurar as autoridades do país receptor 

para pedir ajuda, por causa do desconhecimento da língua e, nos casos de crianças de tenra 

idade, pela impossibilidade de reconhecimento da lesividade do ato. 

Se a finalidade que move o agente é a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo do 

menor, submetê-lo a trabalho em condições análogas à de escravo, jungi-lo a qualquer tipo de 

servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, configura o crime do art. 149-A do CP (tráfico de 

seres humanos) punido com reclusão, de 4 a 8 anos, pena esta majorada de 1/3 até ½ em face 

de transnacionalidade do delito (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 2018). 

 Nas circunstâncias supramencionadas, há ainda maior agravo, já que a criança e 

adolescente não serão levados para receberem o cuidado e o tratamento familiar. Nesta situação, 

é quase impossível haver uma proteção efetiva do menor adotado, não somente pela distância, 

mas, também, pelo fato de o Poder Judiciário não poder intervir diretamente na proteção da 

criança (ou adolescente), devendo ser feito pelo Judiciário do país onde esta/este tenha sido 

recebido. 

 No Código Penal brasileiro, também estão previstas punições para o caso de abandono, 

mas aqui abrangendo todas as situações e pessoas, inclusive idosos, enfermos e adultos 

incapazes, impossibilitados de se defenderem. Tal disposição legal está prevista no artigo 133, 

que assim dispõe: 

 

Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou 

autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do 

abandono: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos. 

§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 2º - Se resulta a morte: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Aumento de pena 

§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 

I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 

II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da 

vítima. 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos. 

 

 

 Esta é mais uma oportunidade legal expressa como meio de defender crianças e 

adolescentes do abandono. Nesta situação, ao contrário das previsões há pouco expendidas, 

existe a situação de deixar criança na rua, esquecida, sem possibilidade de voltar para casa, ou 
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mesmo de informar quem são e onde estão seus parentes, para que as autoridades possam tomar 

as providências legais, visando a sua proteção. 

 Esta situação é ainda prevista e punida com maior gravidade, se estiverem presentes as 

condições afirmadas no art. 134 do mesmo Códex, assim prevista: 

 

Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - detenção, de um a três anos. 

§ 2º - Se resulta a morte: 

Pena - detenção, de dois a seis anos. 

 

 

 Ao contrário do que acontece na entrega da criança para adoção direta, nesta situação, 

a criança, na maioria das vezes, é deixada ao relento, seja em praças, ruas, lixões, portas de 

casas ou de instituições (ISHIDA, 2018). Aqui, claramente, se vê que o desvio de 

comportamento dos genitores que, no lugar de entregar a criança às autoridades competentes, 

parentes ou mesmo terceiros fora do contexto familiar, preferem deixar a criança em qualquer 

ambiente, tentando fugir dos olhos da sociedade. Ainda ressalta Ishida (2018) que a conduta do 

abandono, porém, não poderá ser imputada ao genitor ou genitora, se o ato foi isolado. Somente 

a habitualidade da conduta é exigida para que esta pudesse gerar a possibilidade de sanção civil.  

 O legislador previu essa situação e, tentando impedi-la, estabeleceu o tipo penal, na 

busca de, ao menos, diminuir a ocorrência de tal situação, que, em alguns casos, pode vir a 

causar uma fatalidade, uma vez que, quando a criança é descoberta, já se encontra morta ou, 

mesmo viva, tem suas defesas afetadas de tal modo que, mesmo com procedimentos médicos, 

esta vai a óbito. O abandono, sem possibilidade de defesa da criança, mais ainda quando é um 

bebê, é uma situação abjeta e que deve repercutir severamente sobre os pais que tomam tal 

medida. 

 

4.4 Repercussão pessoal do abandono 

 O ato de abandonar é deixar alguma coisa ou alguém para trás. Em se tratando de 

abandono de pessoas, a repercussão deste abandono recai sobre duas partes. Por questão de 

prioridade legal, em se falando de abandono de criança ou adolescente, este é o primeiro a ser 

observado e a ter, na seara pessoal, os resultados deste abandono. Não se pode esquecer de que 

quem abandona, no entanto, também sofre as consequências pessoais deste ato, alheio a toda e 

qualquer situação jurídica que possa deste advir.  

 Inicialmente, se busca fazer uma análise do abandono de crianças e adolescentes. Não 
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se está fazendo uma averiguação jurídica do abandono, pois foi objeto de discussão do tópico 

anterior. Aqui, se tenta vislumbrar as possíveis consequências do abandono para os 

abandonados, levando em conta, especialmente, os aspetos pessoais. 

 Toda criança/adolescente abandonado pode vir a desenvolver problemas, como 

ansiedade, depressão, sensação permanente de abandono, dificuldade em confiar nas pessoas. 

Isso é resultado do trauma sofrido pelo abandono, mesmo nos casos de bebês abandonados com 

poucas horas de nascimento. Em regra, estes transtornos desenvolvidos não são objeto de 

estudo pelo Direito, mas por outras ciências, como a Psicologia (SILVA e WOLFF, 2017). As 

repercussões do abandono, porém, sim, pois é por seu intermédio que podem ser iniciados os 

institutos da guarda, tutela, curatela e, mais especificamente, da adoção, uma vez que a criança  

precisa ser inserida em um contexto familiar, que é o ideal para o seu desenvolvimento físico, 

mental e emocional (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 2018). Não se pode esquecer da 

possibilidade de punição nas situações previstas no Estatuto da Criança do Adolescente e no 

Código Penal. 

  É importante lembrar que a vivência do abandono existe em todos os lugares. O medo 

de ser abandonado é um drama universal, repetido e vivenciado na história do desenvolvimento 

humano em todas as eras, e que fica salutar nos discursos expressos pelas crianças 

sobreviventes, fato que permanece na mente desta na fase adulta, e que demonstram, 

principalmente, que além de culpas e desculpas criadas para disfarçar os fatos, como já 

apresentado pela Psicanálise, retratando situações de desencontros psíquicos, normalmente 

quando o lado emocional de um ser não pode ser hospedado por outro ser continente (SILVA 

e WOLFF, 2017). 

 Uma vez abandonada, a criança será institucionalizada, caso não haja um acolhimento 

direto, seja pelos familiares, ou por terceiros que querem recebê-la em adoção. No caso da 

institucionalização, inicialmente, se buscará descobrir os pais biológicos para que respondam 

por seus atos, civil e criminalmente. Uma vez descobertos os pais, será iniciado o procedimento 

para que a criança seja encaminhada para a família extensa, caso haja algum familiar 

interessado em assumir a responsabilidade por ela.  

 Após esta busca e, não havendo nenhum parente interessado em assumir a guarda, a 

criança ou adolescente será encaminhado para a lista de possíveis adotandos, a fim de que possa 

vir a ser entregue a uma família que a/o receba em adoção. Lembra-se que, no caso de irmãos, 

a preferência é de que sejam adotados em conjunto, a fim de que se mantenha a linha fraternal. 

 Durante todo o período em que permanecer aguardando pela adoção, a criança 

permanecerá num abrigo acolhedor, sendo sua situação revista a cada período de seis meses, 
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com o objetivo de que venha a ser encontrado, entre os possíveis adotantes, alguém que se 

interesse pelo perfil do adotando. Caso a adoção não venha a acontecer, após completar 18 anos 

de idade, terá que sair do abrigo e viver por conta própria, sem nenhum amparo legal por parte 

do Poder Público, porque já não tem qualquer prioridade legal. 

 Aqui se pode trazer a lição oferecida por Silva e Wolf, que assim explicam: 

 

Ampliando a compreensão da necessidade de pertencimento para muito além das 

situações de adoção, entende-se que a rejeição, de fato se inscreve psiquicamente 

quando o olhar do cuidador não lapida a subjetividade daquele que depende de 

cuidado, desvia (ou atravessa), quando não consegue interpretar o idioma emocional, 

quando se ausenta de estar em contato afetivo, de alimentar de vida psíquica a mente 

prematura do infans. (2017, p. 128). 

 

 

 O idioma emocional será o resultado de todas as vivências que a criança ou adolescentes 

passará em sua vida, inclusive quando entrar na idade adulta. Assim sendo, os adotandos 

precisam se sentir membros de uma família, assim como se acharem queridos e amados. Caso 

assim não seja, haverá problemas de convivência, pois a criança ou adolescente se sentirá 

rejeitada e terá dificuldades de aceitar-se, inclusive. O abandono repercute na sua vida, até que 

seja superado, ou não.  

 Neste mesmo compasso, acentuam Silva e Wolff (2017) que os vínculos patológicos, 

condicionados ou restritos a casos de separação muito cedo, podem fazer com que o bebê venha 

a definhar a constituição de suas funções psíquicas, levando este psiquismo a certa 

impulsividade, delinquência, manifestações psicossomáticas em momento posterior, também 

podendo expressar dificuldades para aprender e crescer. Além disso, podem gerar algumas 

adicções, psicopatias e psicoses. 

Outra situação é a da criança que já se encontra acolhida, seja por membros da família 

extensa, seja por terceiros, interessados em sua adoção. No caso de estar com familiares, estes 

deverão ingressar com demanda judicial, solicitando a guarda, tutela ou curatela, conforme as 

necessidades do caso concreto. O Poder Judiciário não percebe qualquer irregularidade da 

entrega direta, quando esta é feita para algum membro da família extensa, pois a criança 

permanecerá no contexto familiar. Isto também evitará que criança ou adolescente seja posto 

em abrigo ou em família substituta, o que diminuirá o influxo causado pelo abandono, sendo 

menores os traumas imprimidos no menor em fase de desenvolvimento. 

 Também não se pode olvidar o fato de que, nesta situação de acolhimento familiar 

extenso, também diminuem as buscas do Poder Judiciário, no sentido de localizar pais 

biológicos ou mesmo de procurar algum interessado na família. Isto facilita o andamento do 
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processo judicial, devendo, ainda assim, ser feito um estudo pela equipe multiprofissional para 

sinalizar que o acolhimento é positivo para o sadio desenvolvimento do menor de idade 

abandonado.  

 Quando criança ou adolescente é acolhido por terceiro(s), no entanto, a situação muda 

completamente, porque o Poder Judiciário, mesmo sem nenhum estudo específico, já trata a 

situação como ilegal e determina, na maioria das vezes, a retirada da criança da nova família, 

sem sequer se preocupar com a possibilidade de estar causando novos traumas a quem ainda 

pode estar sob a dor da perda, de ter sido afastado da família natural. E o que causa maior 

estranheza é a alegação dos juízes em suas decisões, expressando que estão a tentar impedir a 

formação de algum vínculo afetivo entre as partes envolvidas. Se isto for analisado pela óptica 

dos valores e princípios que regem a proteção de crianças e adolescentes, pode ser que não 

estejam cumprindo o princípio do melhor interesse da criança/adolescente. Neste emaranhado 

de dúvidas, de incertezas, de entrada e saída de família, de quem é família e quem não é, os que 

mais sofrem são aqueles que deveriam ser protegidos precipuamente, que são os abandonados.    

 Antes de qualquer determinação de retirada da criança ou adolescentes do novo contexto 

familiar, deveria o Poder Judiciário se preocupar com o consentimento dos pais biológicos, na 

ausência de vicissitudes no ato de entrega, de impossibilidade de acolhimento familiar extenso, 

aspectos mais formais do que a manutenção da criança com a família acolhedora, uma vez que, 

percebido qualquer ato irregular, mesmo que posteriormente, o menor de idade poderá ser 

retirado do grupo familiar onde se encontra. Caso, porém, não haja nenhuma irregularidade no 

ato, o simples fato de os adotantes ou da criança não estarem inseridos nos cadastros 

estabelecidos por lei, isto não é causa da impossibilidade do processo de adoção, como já 

anotado em outros pontos deste trabalho, inclusive com posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais a sustentar e dar lastro à decisão de manter a criança ou adolescente com os 

possíveis adotantes. 

  Pereira Junior e Carvalho (2018) explanam a noção de que, ao se começar o processo 

de adoção pela análise de bancos de dados (cadastros), coloca-se o adotando como um objeto, 

um item constante de uma lista, com informações frias e objetivas e que somente ficam à 

disposição daqueles que se dignam de adotar. E anotam os autores que, “[...] se essa situação 

pode ser considerada um procedimento incontornável na administração estatal do processo de 

adoção, nem por isso deve ser vista como ideal ou como única possibilidade, dado o contexto 

pessoal que deve ser preferível em matéria existencial”. 

Fazer com que a mãe ou os pais biológicos acompanhem e participem do processo 

adotivo de maneira mais efetiva, com uma política de adoção mais aberta, poderia facilitar o 
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processo decisório dos genitores, a elaboração de uma separação menos dolorosa para as partes 

envolvidas, além de propiciar, principalmente à criança, o direito ao conhecimento de suas 

origens genéticas, de sua história, de suas raízes, o que é salutar na formação adequada de sua 

identidade (MOTTA, 2008). 

 Tal medida é salutar para que se perceba se, no caso avaliado, houve ou não troca de 

favores entre os pretensos pais adotivos e os pais biológicos, pois nessa condição, a adoção não 

pode, nem deve ser legitimada, pois não se vislumbra o melhor interesse da criança/adolescente 

e sim o interesse exclusivo dos pais, o que não se deve permitir.  

 

4.5 Criação e adoção 

  Durante muito tempo, um fato corriqueiro na cultura brasileira era de que os filhos das 

empregadas das casas mais abastadas eram criados pelos patrões, alguns chegando a receber 

regalias como se filhos fossem. Muitos tinham alguns benefícios, mas, de fato, eram vistos 

como empregados à disposição dos patrões e dos filhos dos patrões para as mais diversas 

atividades, especialmente as domésticas.  

O fenômeno da criação, também chamado, no jargão jurídico, de guarda de fato, se 

manifesta pelo acolhimento familiar de criança ou adolescente, vindo da família extensa ou de 

outro seio familiar, assumindo o(s) acolhedor(es) a função de guardião informal, porque tal fato 

acontece sem intervenção do órgão judicial, tendo por obrigação os cuidados e assistência, 

enquanto perdurar a situação e a família natural possa recebê-los de volta (VERONESE E 

SANCHES, 2012). 

Conforme expresso por Sanches e Veronese sobre o fenômeno da criação no Brasil, 

entende-se que:  

 

A entrega dos filhos a pessoas que não pertencem ao grupo familiar de origem, para 

serem “criados”, sempre esteve presente na iconografia do abandono, como visto, e 

os motivos justificadores foram inúmeros, desde prática pedagógica, na Alta Idade 

Média, o não reconhecimento da particularidade da infância e a importância dos 

cuidados da criança pela família, as altas taxas de fecundidade e a pobreza dos pais. 

(2012, p. 28/29). 

 

 

 Sabe-se, também, que algumas crianças eram encaminhadas para viver na casa de 

padrinhos ou de parentes em melhores condições financeiras do que os pais e as crianças e 

adolescentes seguiam a mesma dinâmica de tratamento que era dada aos filhos de empregados 

criados pelos patrões, pois, por obrigação moral ou por determinação do acolhedor, exerciam 

todos os tipos de atividades domésticas (SANCHES e VERONESE. 2012). 
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 Também existia a situação da criança ou adolescente que era mandado para a casa de 

parentes, a fim de estudar, especialmente quando os pais viviam nas zonas rurais, desprovidas 

de escola ou de estudo complementar para oferecer à formação, especialmente dos 

adolescentes. Nesta situação, o fato não ocorria por questões financeiras e sim para que o 

adolescente fosse amparado pelos parentes, nesta nova fase da vida. Muitas vezes, entretanto, 

como recompensa pelo apoio, a família acolhedora ou recebia pagamento pecuniário ou 

determinava a realização de atividades domésticas e trabalhistas, sem qualquer remuneração, 

como retribuição pela liberalidade e disponibilidade (FONSECA, 2006). 

Ressalte-se ainda que, no Brasil, a prática de situar uma criança (ou adolescente) em 

outra família, a fim de que fosse cuidada, para os pais biológicos, auxiliou no enfrentamento 

das necessidades ou carências atinentes às famílias dos grupos populares mais simples, assim 

como deu condições de os criadores, em muitos casos, terem empregados domésticos sem 

remuneração, pagos pelo acolhimento e pela alimentação dispensada. Nesta situação, a criança 

ou adolescente era quem menos benefício tinha, porque ficava afastado de seus familiares e não 

era aceito como filho, efetivamente, pela família acolhedora, gerando perda de vínculos e o 

desemparo legal. Como demarcam Sanches e Veronese (2012) que não se pode esquecer de que 

crianças e adolescentes circulam entre familiares e em famílias terceiras e tal fato permitiu a 

existência de muitos jovens no Brasil, como também visando ao recebimento de cuidados, 

afetividade e carinho. 

 Os tempos mudaram, mas a cultura da criação dos filhos alheios ainda é encontrada em 

alguns lares brasileiros. É fato que os estudos realizados no curso do tempo sobre a família foi 

um demonstrativo de que o grupo familiar é uma instituição em continua mutação, pois, em 

cada época histórica e em toda sociedade, são reconhecidos outros formatos familiares, que se 

tornam produtos de fatos sociais, situações econômicas vivenciadas e atividades culturais 

pertencentes a cada povo, sem que uma interfira sobre o resultado da outra (ROSSATO, 

LÉPORE e CUNHA, 2018). Exemplo clássico disso é a possibilidade de um grupo familiar 

constituído por pessoas do mesmo sexo, impossível em eras anteriores, totalmente permitido 

nos dias atuais, podendo vir a passar por novas alterações em tempos futuros. 

Marchetti Filho e Vieira, traçando uma pequena mas salutar distinção entre criação e 

adoção, explicam que 

 

A filiação de criação difere da adoção em decorrência da natureza, das causas e dos 

efeitos. Trata-se de uma relação de fato, uma vez que não está regulamentada 

legalmente, porém integra realidade social que não pode ser desconhecida pelo direito. 

A adoção ocorre de forma solene opondo-se ao caráter de fato da relação com o “filho 

de criação”. A relação paterno-filial entre adotante e adotado é irrevogável e com 



127 
 

efeitos civis, vez tratar-se de uma medida de proteção da criança. Além disso, 

consolida-se laços familiares com parentes do adotante. (2017, p. 142).  

 

 

 Observe-se que a criação em nada se compara ao recebimento em uma família, uma vez 

que, em muitas situações, a criança não é tratada como parte da família, mas apenas como um 

agregado, que deve “pagar” pela hospedagem deferida, seja com dinheiro mandado pela 

família, seja realizando os afazeres domésticos ou, ainda, tendo que trabalhar e entregar parte 

do pagamento para custear as despesas. 

 Esta realidade social não dá azo a nenhuma obrigação daquele que acolhe para com o 

acolhido, uma vez que não exerce, na prática, nenhuma ação que seja vista, juridicamente, como 

relevante ao desenvolvimento da criança ou do adolescente sob sua responsabilidade, se é que 

se pode chamar assim. Uma das situações mais difíceis de lidar, em se tratando dos filhos de 

criação, é que, à medida que este se insere como integrante das famílias por onde circula, sem 

haver o rompimento dos vínculos com sua família de origem, passa a não pertencer ao novo 

grupo familiar que o recebe, deixando de ter o reconhecimento legal pelo ordenamento jurídico 

vigente, que não lhe traz qualquer proteção legal no caso de retorno à sua família biológica 

(VERONESE e SANCHES, 2012). 

 Muito embora possa ser esta a visão de quem acolhe, às vezes, não é esta a óptica de 

quem é acolhido, já que, como pessoa em fase de desenvolvimento, necessita de alguém em 

quem possa dar e receber afeto, carinho e amor, assim como quem lhe dirija as decisões e 

oriente nas diretrizes sociais, fato este que não pode ser exercido pelos pais, pois estão distantes 

ou ausentes. A evolução virtual fez com que houvesse uma aproximação maior das pessoas, em 

se tratando de espaço físico, e os pais podem acompanhar, a distância, o desenvolvimento de 

um filho, mesmo que estejam a muitos quilômetros distantes. Isto não substitui, no entanto, a 

necessidade que o ser humano possui de contato, da presença física dos pais, mudando todo o 

seu foco para que os está criando. 

A situação que envolve a criação também pode demonstrar uma falta de interesse dos 

pais biológicos em terem o filho de volta, assim como para os “pais de criação” o conforto de 

não assumirem nenhum compromisso com a regularização da situação, uma vez que os efeitos 

gerados ainda são discutidos e duvidosos na jurisprudência pátria. Sobre a discussão, 

posicionam-se Veronese e Sanches (2012), exprimindo a ideia de que, para garantir a sobrevida 

de criança entregue à família de criação, pode ser cobrado um valor  muito alto, pois alguns 

deste pais que fazem este encaminhamento para criação querem se desobrigar dos cuidados 

para com os filhos, assim como existe a falta de interesse dos pais de criação em adotar, pois 
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somente estão criando o filho de outrem e, embora ache filho de quem o cria, não será 

reconhecido e protegido pelo ordenamento jurídico. 

 Ademais, a criação pode se perpetuar, como ocorre em algumas situações, em que os 

pais simplesmente abandonam os filhos aos cuidados de terceiros e continuam a vida. Os filhos, 

nesta circunstância, não são acolhidos como filhos e não conquistam nenhum direito de, deste 

modo, serem tratados. 

  A situação de filho de criação, sem nenhuma regularização judicial, é uma situação 

cultural no Brasil, tendo ocorrido desde o período colonial, ainda sendo utilizado até hoje. Em 

alguns casos, conforme explicam Veronese e Sanches “[...] uma contratação destas crianças e 

adolescentes para o serviço doméstico, camuflada por uma suposta ação humanitária por 

famílias benevolentes”. (2012, p. 144).  

  Não se pode generalizar a ideia de que todas as situações de criação existem com fins 

de trabalho doméstico, porque as situações de amparo, sem troca de favores e nem obrigação 

de trabalho por parte da criança ou do adolescente também existem e não são raras. Nesta 

condição, entretanto, os menores ficam sem garantias de direito, uma vez que não se 

desvincularam da família natural, tampouco foram adotados pela família acolhedora.  

 Situações há, contudo, em que o(a) acolhedor(a) se afeiçoa pelo(a) acolhido(a) e, com 

o abandono de fato pelos pais, pode ser traduzido no interesse pela adoção. E como agir numa 

situação dessas? Foi uma entrega voluntária, mas sem objetivo de dar em adoção, porém, desde 

o abandono e da fixação de um vínculo afetivo estabelecido entre quem cria e quem é criado, 

poderia ser gerado o direito de adotar e de ser adotado. Ao se examinar a lei, de modo tão 

somente técnico, não. 

 Analisando a situação supra, esta seria vista como uma entrega direta, o que não é 

permitido por lei. Por interpretação extensiva, poderia ser aproximada de uma adoção intuitu 

personae, mesmo que não possua todas as características daquela. Ademais, a família 

acolhedora não necessariamente estaria cadastrada, assim como não haveria o cadastro da 

criança ou do adolescente acolhido. 

Fazendo uma análise simples da relação entre pais biológicos e pais adotivos, no caso 

da adoção intuitu personae, fica subentendido que existe uma relação entre estes, que pode se 

constituir um fator positivo e que seria favorável a aceitação deste tipo de adoção, pois seria 

possível a manutenção das relações entre o adotado e seus pais biológicos, em havendo interesse 

de ambas as partes na sua preservação (PEREIRA JUNIOR e CARVALHO, 2018).  

Além disso, ao se possibilitar a adoção dirigida, dando condições ao(s) adotante(s) de 

formalizar(em) a filiação, em regular sintonia com os interesses cultivados desde que o adotado 
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entrou em sua vida, laureia a iniciativa, que tem por base a afetividade e a solidariedade, além 

de cumprir a exigência dos princípios do melhor interesse e da dignidade da pessoa humana, 

norteadores desta relação. 

Também por extensão, poderia haver uma aproximação da situação prevista no art. 50, 

§ 3º, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto da lei, porém, se reporta a 

tutela ou guarda legal e, no caso da criação, normalmente, é uma guarda de fato. E, assim sendo, 

não haveria na legislação vigente nenhuma situação que pudesse proteger o acolhido, a não ser 

flexibilizando o instituto da adoção para garantir o melhor interesse da criança ou do 

adolescente, assim como por meio do princípio da dignidade humana, como fatores 

determinantes para o aceite da adoção oriunda de uma vivência de criação.  

Alguns tribunais pátrios já asseguram este direito, como meio de dar efetivação ao 

cuidado dirigido a crianças e adolescentes, especialmente o de se desenvolver no seio de uma 

família, recebendo todos os cuidados necessários a um sadio crescimento físico, mental e 

também moral, além do desenvolvimento afetivo, advindo do vínculo emocional criado entre 

as partes. Uma busca nos sites dos tribunais pátrios, especialmente do Superior Tribunal de 

Justiça, mostra esta posição, embora ainda não se possa afirmar que exista garantia efetiva.  

Explicam Marchetti Filho e Vieira (2017) que o direito sucessório advindo da filiação 

socioafetiva, apenas pela criação, sem ser feita a adoção legal, desafia debates jurídicos, tanto 

por parte da doutrina como da jurisprudência, pois envolve, mais do que sentimentos, uma 

possível disputa entre filhos biológicos/legítimos – aqui considerados como herdeiros pela lei 

– e os filhos de criação/irregulares – sem direito sucessório legalmente reconhecido - para 

depois da morte, quando não se tem a pessoa que mantinha o vínculo afetivo. Não existe ainda 

um posicionamento definitivo, embora haja decisões jurisprudenciais garantindo direitos 

sucessórios aos filhos de criação, mas ainda sem uma segurança jurídica plena. 

 A criação, de certo modo, é prejudicial à criança ou ao adolescente, pois não enseja 

repercussão em termos de filiação, assim como não produz, na maioria dos casos, qualquer 

efeito patrimonial, mesmo quando a pessoa é criada por toda uma vida, com vínculos afetivos 

formados. Não ser reconhecido formalmente como filho é mais uma modalidade de abandono 

que vai permear a vida de quem já passou por isso em momento anterior (SANCHES e 

VERONESE, 2012). Como não houve, porém, a consumação da medida adotiva, ainda que 

feita postumamente, não opera efeitos na sucessão e isto pode ser esquecido pelos irmãos de 

criação no momento de celebrar a partilha dos bens, olvidando-se a existência do irmão de 

criação, o que vem ocorrendo corriqueiramente nos processos judiciais em tramitação perante 

os tribunais pátrios. Menos mal, no entanto, é o fato de que estes mesmos tribunais, inclusive 
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o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, já vêm reconhecendo, em seus 

julgados, como afirmado no parágrafo retro, o fato de os filhos de criação terem direitos 

patrimoniais como se filhos fossem, diminuindo em parte as dores e angústias causadas pela 

nova rejeição, desta feita, pelos “irmãos”. 

 A circunstância da criação também é objeto de estudo pelos tribunais pátrios e pela 

doutrina, especialmente no que tange ao reconhecimento de que existe um vínculo de 

afetividade estabelecido e que ele deve ser avaliado. No Brasil, a filiação socioafetiva fundada 

na posse do estado de filho tem sido admitida pela doutrina e jurisprudência, na chamada 

“adoção à brasileira”, consistente no reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade, 

e no caso dos filhos de criação (VERONESE, SANCHES, 2012). 

 Pequeno demonstrativo da distinção entre a adoção intuitu personae e a adoção à 

brasileira é mostrada por Pereira Júnior e Carvalho: 

 

Obviamente, a adoção intuitu personae não ocorre sem a chancela do Estado, não 

podendo ser realizada sem participação aos órgãos competentes, sob pena de ficar 

caracterizado aquilo que a doutrina denomina de adoção à brasileira, instituto não 

admitido pela Ordem jurídica nacional e que ocorre quando se estabelece vínculo de 

paternidade ou maternidade a partir da falsa declaração prestada perante o Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. (2018, p. 113-114). 

 

 

 Por oportuno, o que se faz é lançar luzes sobre a adoção direta, uma vez que ainda muito 

corriqueira e o legislador não estabeleceu qualquer previsão legal sobre a sua disciplina, 

trazendo certa dificuldade na avaliação feita por juízes e por alguns tribunais que não chegaram 

a um consenso sobre a possibilidade de sua garantia, embora existam decisões a concedendo, 

após a avaliação da existência de vínculo de afetividade entre o(s) interessado(s) e a 

criança/adolescente, assim como da inexistência de qualquer situação que possa macular a 

entrega feita pelos pais biológicos aos pretensos interessados no instituto. 

 

4.6 A importância da manifestação dos pais biológicos no processo de adoção 

  Uma das principais exigências no processo de adoção, estabelecida no art. 45 do 

Estatuto da Criança e da Juventude, reiterado no art. 166, §§ 4º. 5ª e 6º do referido diploma 

legal, é o consentimento dos pais biológicos, para que essa possa gerar efeitos legais. Se assim 

o legislador determinou, está demonstrada a importância da manifestação de vontade da mãe 

ou dos pais biológicos para a concretização do processo de adoção. 

 A adoção encerra todo o vínculo existente entre a criança e os familiares naturais. Em 

face de tal medida, o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que os pais biológicos sejam 
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ouvidos a fim de confirmar o consentimento dado para a adoção. São eles, os pais, que podem 

realizar alguma oposição a que o filho seja levado a uma família substituta (BORDALLO, 

2018). 

 Embora assim seja, a manifestação de vontade, dessa mesma mãe ou pais, em se 

tratando de entrega para alguém assumir sua condição e ingressar com o processo de adoção, 

inclusive se disponibilizando a ir ao processo judicial e confirmar o consentimento, não é aceito, 

pois, no segundo caso, é visto como um fato ilegal e contrário ao melhor interesse da criança 

ou do adolescente. Nega-se, com efeito, o direito da mãe ou pais biológicos optarem por uma 

entrega direta a quem entendam ser a melhor opção para cuidar do(a) filho(a) de que não 

poderão cuidar, muito embora esta entrega possa ser a garantia de uma adoção efetiva para o 

menor. 

 Observando-se as duas situações, percebe-se nitidamente que ou o legislador se 

contradisse, porque se trata da mesma manifestação ou a interpretação que se dá ao caso é 

diferente, embora o consentimento seja o mesmo, falando daquele que ocorre no processo 

judicial. Utiliza-se aqui o critério dos dois pesos e duas medidas, embora a manifestação de dar 

o filho em adoção seja a mesma. Tal antagonismo de posicionamento enseja um clima de 

insegurança jurídica, fazendo com que sociedade não consiga entender de maneira clara qual o 

critério a ser utilizado. E não se pode esquecer de que o Direito não está posto apenas para 

alguns casos, ou para determinadas situações. O Direito está para resolver todos os conflitos 

em sociedade, gerando produzindo jurídica e, por via de consequência, pacificação social, 

escopo máximo da jurisdição. 

 O consentimento é fator de suma importância para o processo de adoção e é uma 

exigência da lei que seja prestado perante a autoridade processual para que se dê efetividade ao 

ato. Se assim o é, nada há de ilegal, mais uma vez, na entrega direta pelos pais biológicos do 

filho para adoção, pois deverão vir a juízo confirmar o ato e sofrer as possíveis consequências 

de seus atos, assim como os pais acolhedores, que poderão perder a condição de permanecer 

com a criança/adolescente, em sendo constatada qualquer atividade que macule a entrega, que 

a torne viciada, tornando nulo o ato e dando a possibilidade inconteste de o Poder Judiciário 

proceder à retirada, imediatamente, do menor do lar acolhedor. 

 Um dos pontos mais inseguros da adoção direta, e que é a mais frequente razão para se 

desconfiar desta modalidade de adoção, é a possibilidade da comercialização ou troca de 

favores, o que pode haver entre pais biológicos e pretensos pais adotivos. A entrega da 

criança/adolescente pode produzir algum benefício financeiro para os pais biológicos e tal fato 

tiraria toda a filantropia do ato. São poucos, contudo, os casos relatados na mídia que tratam 
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deste assunto, indicando que houve a confirmação do favorecimento ilícito dos pais naturais 

realizados pelos pais adotivos e um fato desse seria facilmente expresso como exemplo para 

impedir definitivamente o posicionamento de parte da doutrina e jurisprudência favorável à 

adoção intuitu personae. 

 Não sendo constatada, no entanto, nenhuma irregularidade, nenhuma troca de favores 

entre os pais biológicos e pais afetivos, o ato da entrega deve ser visto como regular, ficando 

estabelecido que a criança/adolescente está recebendo os cuidados de um filho no lar acolhedor, 

deve permanecer neste lar, primeiro por ser do melhor interesse do adotando, assim como 

porque foi aquele o consentimento proferido pelos pais biológicos. Buscar entender as razões 

dessa escolha e a situação de benefício em favor da criança/adolescente deve ser um ato 

constante, envolvendo os operadores do Direito que atuam nos processos de adoção, 

especialmente os que passam por esta condição peculiar. A falta de previsão legal por parte do 

legislador não pode ser entendida como uma vedação ao fato.  

 Pode ter ocorrido que o legislador, procurando encontrar melhor meio para evitar a 

comercialização ou troca de favores envolvendo uma criança ou um adolescente no processo 

de adoção direta, deixou para o aplicador do Direito, o juiz, e do fiscal da lei, o Ministério 

Público, a observação dos fatos pertinentes a esta situação, porquanto estes teriam melhores 

condições de analisar, como maior segurança, todas as prerrogativas que envolvessem o ato de 

entrega direta, ou de adoção intuitu personae, ou qualquer outra denominação que se possa 

conceder a este instituto. O que não se pode esquecer é de que o processo de adoção deve ser 

efetivado. 

 Segundo DIAS (2013), o consentimento deve ser tomado em audiência, presidida pelo 

juiz da vara da Infância e da Juventude, com a participação do Ministério Público, isto depois 

de se buscar na família natural ou na extendida alguém que aceite ficar com a criança ou o 

adolescente, conforme disposição do art. 166, § 3º do ECA.  

 A colheita do consentimento dos pais biológicos, na maioria dos casos da mãe biológica, 

é fator essencial para que se possa perceber que o caso não é de sequestro de 

criança/adolescente, assim como que não foi tomada à força ou por qualquer outro ardil dos 

pais naturais. A tomada do depoimento é feita em audiência de instrução, podendo o juiz 

questionar as razões daquela decisão, assim como da possibilidade de arrependimento. Segundo 

Rossato, Lépore e Sanches (2018), dispensa-se o consentimento quando os pais biológicos são 

desconhecidos ou foram destituídos do poder familiar. 

 Ao se perceber o arrependimento, que pode ser manifestado em audiência ou em até dez 

dias da prolação da sentença, conforme previsão do art. 166, § 5º, do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, a criança/adolescente deve ser devolvida aos pais, não sem antes passar por um 

período de readaptação, porque o menor já estava acostumado com um ritmo de vida e com 

uma família nova, e sua retirada abrupta deste contexto, sem uma prévia preparação, pode 

causar traumas e danos, o que não se pode permitir; tal determinação está inserida no art. 19 do 

supracitado diploma legal, mas o fato é que o arrependimento desfaz o consentimento dado em 

momento anterior, dificultando a possibilidade na concretização da adoção. Mesmo numa 

situação como esta, contudo, deve o juiz e o Ministério Público da Vara da Infância e da 

Juventude estar atento ao melhor interesse da criança/adolescente, havendo inclusive a 

possibilidade de não haver o retorno para a família natural. 

 Ao contrário, havendo a manutenção do consentimento, caberia ao juiz e promotor de 

Justiça analisar outros fatores que possam macular o aceite da adoção por parte dos pais 

naturais. É nesse momento que se buscará perceber se houve comercialização ou troca de 

favores envolvendo as famílias, prejudicando o direito da criança ou do adolescente de 

permanecer em seu contexto familiar. Em sendo percebido que houve situações escusas 

envolvidas naquela situação, e visando ao melhor interesse do menor, deve ele ser retirado do 

convívio com as duas famílias e, uma vez apurada e confirmada irregularidade no ato de 

consentir com a adoção, deve ser a criança encaminhada para outro lar acolhedor ou instituição, 

para que seja encaminhada para adoção.  

 Na situação retro mencionada, apenas indícios de irregularidade precisam ser apurados 

e confirmados, a fim de evitar maior prejuízo para a criança ou o adolescente, pois poderá, mais 

uma vez, ser retirada(o) do convívio familiar conhecido, podendo causar a esta/este novos 

traumas e transtornos emocionais. Somente com a confirmação do ato nocivo realizado também 

pelo casal adotante, este perde todo o direito de exercer o instituto da adoção para com o(a) 

pretenso(a) filho(a) que lhe fora entregue pelos pais biológicos. 

  Muito embora se tenha a consciência da possibilidade de ocorrências de crimes ainda 

nos dias atuais, e que exista um receio muito grande relativo à adoção dirigida, talvez seja ela 

que incorra no menor risco, posto que como existe o vínculo entre os pais adotivos e os pais 

biológicos, tal fato dificulta este tráfico, pois seria insano pensar que os pais entregariam seus 

filhos conscientes de que estes seriam objeto de tráfico, voltados para o trabalho forçado ou 

para serem usados como objetos sexuais, assim como para que seja este morto a fim de que se 

comercialize seus órgãos. Como tantas vezes dito, o abandono ocorre muito mais por questões 

financeiras ou familiares, do que por ira da criança ou do adolescente, ao ponto de querer fazer-

lhe algum mal. 

Ademais, a criança ou adolescente não precisará ficar em um abrigo ou em família 
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substituta, enquanto durar o procedimento de perda do poder familiar, procura na família 

extensão e, finalmente, da adoção, o que é de grande valia para a vinculação maior entre 

adotante e adotando.  

 Na tomada do consentimento, em audiência, confirmados a vontade da mãe ou pais 

biológicos e o interesse dos pais adotivos em receber a criança ou adolescente em adoção, e 

não percebida qualquer irregularidade no ato da entrega, deve a medida ser deferida e 

confirmada, mesmo que o(s) adotante (s) não esteja(m) no cadastro de adotantes, que, como 

dito em momento anterior deste trabalho, serve apenas como meio de facilitar a localização de 

crianças e adolescentes e pessoa(s) interessada(s) em adotar. 

 Segundo posicionamento adotado pelo ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento 

do REsp 1423640/CE, datado de 04.11.2014 e publicado no DJe em 13.11.2014, o referido 

julgador mitigou a necessidade do consentimento em audiência, tendo entendido como válido 

o consentimento prestado pela genitora, ainda que não autenticado ou ratificado em audiência. 

Tal decisão, mais uma vez, privilegiou o princípio do melhor interesse da criança sobre a 

formalidade estabelecida em lei. Mas se sabe, contudo, que este posicionamento é pouco 

adotado por juízes e por promotores de Justiça, que exigem a presença dos genitores, a fim de 

confirmar a entrega, mais ainda em se tratando de uma adoção direta.  

Interessante é demonstrar que, embora haja discordância, parte da doutrina se posiciona 

a afirmar que a lista de adotantes não é um fator essencial a ser avaliado no caso de adoção, 

mais ainda em se tratando de uma adoção direta. O cadastro é um fator facilitador nos casos 

que envolvem crianças institucionalizadas, mas não quando há uma entrega direta, em que os 

pais biológicos optam por uma pessoa ou casal para assumir a paternidade do filho. Não deve, 

porém, ser utilizado como um dogma, um cânone intransponível. Nesta mesma linha de 

raciocínio, apontam Pereira Júnior e Carvalho (2018, p. 114/115) que: 

 

Ao se adotar o modelo do cadastro como o único admissível, suprime-se a 

possibilidade de inúmeras adoções serem realizadas a partir de histórias 

verdadeiramente escritas com solidarismo, parceria e cooperação, de modo que a 

finalidade última da adoção – mais do que inserir o adotando em uma estrutura 

familiar substituta, como parece sugerir a letra fria da lei, visa-se antes criar-se uma 

nova estrutura famíliar – resta prejudicada. 

 

 

 Com o posicionamento legal adotado no Brasil, percebe-se que a preocupação maior 

dos legisladores foi impedir o cometimento de vários tipos de crimes, que pudessem envolver 

as crianças e adolescentes adotados, pois, muitas vezes, o que ocorria era uma simulação 

adotiva. E em se tratando de tráfico de pessoas ou tráfico de órgãos humanos, houve maior 
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preocupação em relativa à adoção internacional, já que a criança ou o adolescente ia para outro 

país, desligando-se totalmente de suas origens, encaminhado para um local onde a legislação 

brasileira não poderia alcançá-lo e protegê-lo (TRENTIN E REINEHR, 2017). 

Assim sendo, não haveria nenhum motivo de não aceitar a manifestação de vontade dos 

pais biológicos em entregar uma criança/adolescente diretamente a pessoa(s) certa(s), uma vez 

que venha em juízo confirmar o consentimento dado, em um processo de adoção postulado 

pelo(s) pretenso(s) adotante(s). Percebe-se que existe um receio em aceitar o consentimento 

administrativo e isto é fácil de entender, porque pode ser objeto de um ato ilícito. Manter a 

vedação, contudo, mesmo estando a mãe ou pais biológicos disposto(s) a confirmar, em juízo, 

o consentimento dado, seria uma irregularidade, ante o dispositivo de lei que prevê a 

necessidade do consentimento dos pais biológicos, não informando o modo e a medida deste, 

apenas requerendo que seja feito perante o juiz da Vara da Infância e da Juventude.  

 Mesmo na situação da falta de consentimento, por qualquer fator alheio à vontade dos 

adotantes, como, por exemplo, a morte da mãe biológica, o consentimento deve ser tomado 

perante os parentes mais próximos da criança/adolescente, a fim de evitar nova perda abrupta 

de laços familiares, num claro respeito aos princípios do melhor interesse da criança, assim 

como da dignidade da pessoa humana. 

Como dito, o consentimento é fator primordial para conceder a adoção, mais ainda na 

adoção consentida. Ressalte-se que, nestes casos, estão presentes as duas vontades consideradas 

elementares pela legislação brasileira, no processo de adoção: a vontade dos pais biológicos, 

que entregam o filho para ser adotado, e do adotante, que recebe este filho com o objetivo de 

assumir, legalmente, sua paternidade/maternidade. 

 Uma vez observado o fato de que o consentimento foi prestado após a entrega da criança 

ou do adolescente a casal não cadastrado, e sendo este confirmado perante o Poder Judiciário e 

o Ministério Público, no processo de adoção, deve-se passar à análise da criação de vínculo 

entre os interessados na adoção e o adotando. Preciso é o entendimento de Marchetti Filho e 

Vieira (2017), que assim infirmam ser razoável o posicionamento de que a dignidade da pessoa 

humana e o vínculo afetivo devem existir na formação de qualquer família, uma vez 

reconhecida a filiação pela socioafetividade, sem esquecer a igualdade que deve haver entre os 

filhos, pois não há como negar a participação do filho socioafetivo na sucessão do ser falecido, 

por exemplo. Tal circunstância do direito das sucessões está vinculado ao estado familiar da 

pessoa e é este a definir a situação de herdeiro. 

 A afetividade é fator preponderante na atualidade, voltada para o instituto da adoção, 

que tantas mudanças já passou no curso de sua história no mundo do Direito. Não resta dúvidas 
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de que este novo padrão comportamental da sociedade e da família, mais voltada para a garantia 

do desenvolvimento de seus membros, ajudou a mudar o entendimento de que o foco não está 

nos adultos e sim naqueles que vão passar pela maior mudança de realidade - as crianças e os 

adolescentes.  

 

4.7 A adoção por parte de pessoas “escolhidas” pelos pais biológicos 

 O grande questionamento que se pode fazer em relativamente à adoção direta ou intutitu 

personae é qual o prejuízo que ela efetivamente traz para a criança ou para o adolescente. Que 

mal há em os pais biológicos procurarem, entre seus conhecidos, alguém que possa e queira 

assumir os cuidados de um filho, a fim de evitar seu completo abandono, pois em muitos casos, 

não é uma questão de escolha abandonar ou não? É uma fatalidade consumada. E a escolha 

pode diminuir a dor causada pelo abandono involuntário, mas necessário, visando, muitas 

vezes, a livrar, especialmente o recém-nascido, de uma morte em vida, pois a possibilidade de 

um desenvolvimento sadio e também regular é sabidamente reduzida ou quase inexistente. 

 Em relação ao deferimento ou indeferimento da adoção dirigida, afirmam Trentin e 

Reinehr (2017), que o juiz deverá analisar e decidir o caso concreto, de acordo com as 

circunstâncias peculiares ao caso. Entendendo-se que a criança deve permanecer na posse dos 

pretensos adotantes, deve ser regularizada a adoção. Se o magistrado entender pelo 

indeferimento, deve retirar a criança e dar o destino que achar conveniente a esta, no mais curto 

espaço de tempo possível, a fim de evitar maiores sofrimentos. 

No processo de adoção, se a análise que se busca é o melhor interesse da criança, a 

ordem cronológica dos pretendentes, a adoção não tem grande importância. O que se deve 

realmente levar em consideração é o interesse da criança ou do adolescente, pois não seria justo 

retirá-la do convívio das pessoas com quem já está familiarizada, apenas para obedecer uma 

lista (TRENTIN e REINEHR, 2017). As autoras, enfim, asserem que a inobservância do 

cadastro ocorre pela aplicabilidade do princípio do melhor interesse do adotando, porquanto 

deve ser priorizado o afeto constituído entre as partes e não a aplicabilidade literal da lei. 

 Este posicionamento está em franca sintonia com os posicionamentos jurisprudenciais 

aceitos nas cortes pátrias. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos julgados adotando 

posicionamento de que se deve fazer uma avaliação de cada caso e, a depender das constatações 

de ter ou não havido irregularidade na entrega da criança ou do adolescente, nesse caso, em 

especial de crianças, deve-se optar pelo indeferimento ou deferimento, respectivamente. Tal 

fato pode ser constatado por pesquisa no site do STJ e ver os julgados disponíveis, tudo isso 

com base nas provas colhidas nos autos, assim como do estudo realizado pela equipe 
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interprofissional ou multiprofissional, como prefiram nomear. Na sequência, reproduz-se 

posicionamento do STJ, como meio de comprovar o que se aqui está afirmando no REsp: 

1172067 MG 2009/0052962-4, que teve como relator o ministro Massami Uyeda, com data 

de Julgamento em 18/03/2010, feito pela Terceira Turma, publicado no DJe de 14/04/2010: 

 

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.  

 

 

  O julgador aponta em sua decisão que a observância do cadastro de adotantes e a 

preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não 

são absolutas, demonstrando, de forma clara e objetiva, que o cadastro não é uma máxima a 

ser aplicada a todos os casos possíveis. Continua o ministro Massami Uyeda, dizendo que se 

excepciona tal regramento, se for observado o princípio do melhor interesse do menor, usado 

como unidade basilar e norteadora de todo o sistema protecionista do menor. Em sendo 

constatado vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se 

encontre cadastrado, deve a medida ser deferida. 

O Ministro continua asseverando que, nas ações que tem por objeto a adoção de 

menores, ciente de que os interesses destes se sobrepõem a outras situações vivenciadas, os 

efeitos de uma decisão judicial podem consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, 

incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo. No caso analisado e julgado, 

foi possível perceber tal fato, pelo convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, 

durante seus primeiros oito meses de vida, havendo, mediante o estudo psicossocial, o 

estreitamento da relação de maternidade e de paternidade e o consequente vínculo de 

afetividade. Ressalta que o fundamento adotado pelo tribunal de origem no sentido de que a 

criança, por contar com menos de um ano de idade, não tem consistência 

Percebe-se, com certa clareza, o posicionamento de alguns tribunais pátrios, com maior 

relevo o do Superior Tribunal de Justiça, em deferir a adoção intuitu personae. As cortes assim 

se posicionam com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança, a partir da 

observação e confirmação da existência de vínculo afetivo notório entre as partes, assim como 

na certeza de que o cadastro não é uma regra de ordem absoluta.  

Outro julgado levanta as mesmas condições a serem observadas na situação concreta, 
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mas, como o julgado é mais longo, mostram-se apenas as partes mais ligadas a este estudo. 

Veja-se o julgamento do HC: 274845 SP 2013/0250389-7, relatora ministra Nancy Andrighi, 

com data de Julgamento em 12/11/2013, realizado pela Terceira Turma, e com data de 

Publicação no DJe em 29/11/2013: 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E ADOÇÃO. MENOR 

IMPÚBERE (3 MESES DE VIDA) ENTREGUE PELA MÃE À CASAL 

INTERESSADO EM SUA ADOÇÃO. GUARDIÃES DE FATO. SITUAÇÃO 

IRREGULAR. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AJUIZADA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM 

PRIMEIRO GRAU. LIMINAR NEGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO ABRIGO. MEDIDA 

TERATOLÓGICA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORDEM CONCEDIDA 

DE OFÍCIO.  

 

 

Afirma a julgadora que se está diante de uma situação bastante delicada e que, no seu 

julgamento, deve-se ter cautela e cuidado ímpar, dada a possibilidade de ocorrência de dano 

grave e irreparável aos direitos da criança. Embora aduza o Ministério Público estadual a 

ocorrência de maus-tratos e o pedido de acolhimento institucional, por ser uma adoção ilegal, 

percebeu a julgadora, entretanto, que tal fato não importou em qualquer prejuízo ao menor, 

porque a guarda de fato tem se revelado satisfatória aos seus interesses, em face das provas 

oferecidas, demonstrando que os guardiães dispensam cuidados médicos, assistenciais e 

suficientes a que se afaste qualquer tipo de risco imediato à integridade física e/ou psíquica 

do menor.  

Segue a julgadora afirmando que não se pode esquecer de que “[...] a higidez do 

processo de adoção é um dos objetivos primordiais a ser perseguido pelo Estado, no que toca 

à sua responsabilidade com o bem-estar de menores desamparados”. Assim, também, a 

adoção deve respeitar todo o procedimento de controle e fiscalização que o Estado 

disponibiliza, como, por exemplo, do Cadastro Único Informatizado de Adoções e Abrigos 

(CUIDA), vulnerado na busca de uma adoção intuitu personae.  

Por fim, diz que o fim legítimo não justifica que se utilize de meio ilegítimo para 

sancionar aqueles que quebram as regras relativas à adoção, mais ainda quando a decisão 

judicial pode ser vista como prejuízo psicológico para a criança. A demora na solução da lide 

pode “[...] prolongar a permanência do menor em abrigo ou instituição de acolhimento, numa 

verdadeira inversão da ordem legal imposta pelo ECA, na qual esta opção deve ser a última 

e não a primeira a ser utilizada”. Ela vaticina que não se pode presumir que um abrigo 

institucional seja mais conveniente ao desenvolvimento de uma criança do que um lar, “[...] 

onde a criança não sofre nenhum tipo de violência física ou moral”, razão pela qual deferiu a 



139 
 

ordem. 

 Não se pode admitir, mesmo numa situação de entrega direta, que uma situação 

consolidada, na qual se percebe o cuidado dos pretensos pais para com a criança, que haja uma 

visão negativa, apenas pelo fato de não ter sido cumprida a entrega pelos ditames da lei. Deste 

modo, o posicionamento do STJ demonstra o cuidado para com a criança envolvida, a fim de 

minimizar as consequências de mais uma retirada de convívio familiar, o que somente deve ser 

feito quando comprovada a existência de comercialização da criança ou, quando apurado o caso 

concreto, se perceber que a criança não está recebendo os cuidados adequados ao seu sadio 

desenvolvimento. O problema seria solucionado se houvesse, no texto da legislação vigente, a 

padronização da adoção direta, com todos os regramentos que lhe fossem pertinentes, em vez 

de simplesmente a deixar fora do texto legal. 

 Outro ponto relevante na decisão supra é a institucionalização da criança, no caso de 

entrega direta, sempre requerida pelo Ministério Público. Tanto o órgão fiscalizador da lei 

quanto o Poder Judiciário devem efetivamente analisar se houve ou há alguma situação que 

desabone a entrega, como o cometimento de algum ato criminoso, seja na entrega ou nos 

cuidados. A institucionalização da criança somente deve ser utilizada como último recurso, 

porquanto naquele local, não receberá os cuidados de filho, nem o carinho e o amor adequados 

ao seu melhor desenvolvimento emocional. 

  Assinalam Silva e Wolf que na visão psicanalítica, refletir sobre a qualidade da condição 

paterna e materna, como fato além da condição biológica e consciente, faz com que se 

reconheça como a qualidade da relação que inconscientemente se dá entre a mente dos pais e 

da criança ou adolescente irá ser determinante se uma filiação afetiva e também simbólica será 

estabelecida e mantida, assim como se os pais adotarão em suas mentes a confirmação dos pais 

que estão podendo e querendo ser, e adotar o filho que estão podendo conhecer (2017, p. 132). 

 Uma vez formado um vínculo de afetividade entre os pretensos pais e a 

criança/adolescente, quebrar este laço, com certeza, produzirá uma dor desnecessária, já que, 

se não houve uma irregularidade tão marcante, como no caso de comercialização do menor, não 

se deve tomar a medida de retirada da criança deste novo conjunto familiar, uma vez que isso 

poderá causar outros traumas, ainda maiores do que os já sofridos com o primeiro abandono, 

podendo ocasionar efeitos irreversíveis. Assim, também, não se pode esquecer dos demais 

membros envolvidos - pais, avós, irmãos - todo um novo grupo familiar que sofrerá as dores da 

perda. 

 Em decorrência desta visão, doutrinadores, citados no curso deste ensaio, e 

jurisprudentes, em especial do Superior Tribunal de Justiça, defendem o argumento de que na 
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adoção direta, somente em caso mais flagrante de irregularidade, é que se deve fazer a retirada 

da criança/adolescente do seio da família acolhedora, de modo a evitar sofrimentos 

desnecessários.   

Um dos posicionamentos antagônicos à adoção intuitu personae, conforme exprimem 

Trentin e Reinehr, (2017, p. 114) é o de que “[...] a escolha feita pelos genitores, pois não tem 

como ter certeza se realmente os adotantes possuem condições necessárias para criar um filho, 

ou seja, de exercer a paternidade”. Tal preocupação também pode ser pertinente às pessoas 

cadastradas, uma vez que estas não passam por uma avaliação de que possam exercer a 

paternidade/maternidade e sim uma avaliação de interesse em adotar; assim como o casal 

adotante, não cadastrado, pode ainda ser objeto de avaliação, por ordem do Poder Judiciário, 

pois precisam regularizar a situação de fato, que deve ser avaliada pelas regras gerais da adoção. 

  A ocorrência do vínculo de afetividade é o ponto mais importante, levantando tanto por 

doutrinadores como por jurisprudentes, para se deixar de cumprir os termos legais e conceder 

a adoção, nos casos de entrega direta, especificamente. Assim sendo, para os adotantes, ser pais 

de criação, que não são pais naturais, comporta a tarefa de se criar como pai estando criando 

um filho. Implica a capacidade de conter e abrigar as próprias falhas e a própria história de 

faltas e desamparos. O sentido de criação é usado aqui como a atividade psíquica de transformar 

desamparos, que provocam dores emocionais, em algum significado amoroso na mente (SILVA 

e WOLFF, 2017). Neste contexto, significa assumir efetivamente a paternidade/maternidade, 

desenvolvendo todos os sentimentos necessários ao crescimento da criança ou do adolescente, 

em todos os sentidos, físico, pessoal e emocional. O verdadeiro pai/mãe é aquele que esquece 

laços de sangue e assume o filho adotivo como se tivesse sido concebido naturalmente, 

entregando-lhe o que tem de melhor: seu amor/afetividade. 

  Em relação ao surgimento da afetividade entre os pais adotivos e a criança e adolescente 

- objeto de estudo também de outras ciências, pois que a filiação socioafetiva é um desafio de 

estudo para a Psicologia, por exemplo, visto que entender como nasce o afeto e este se torna 

tão grande - é que se passa a considerar uma pessoa como filho ou como pai/mãe. E quando se 

está a falar de afeto, também se reporta a sentimentos variados, pois o afeto é a ligação carinhosa 

em relação a alguém, podendo-se afirmar que o afeto é a própria expressão de sentimentos ou 

emoções vivenciadas pelas partes envolvidas (MARCHETTI FILHO e VIEIRA 2017). 

 Esta análise da condição de vínculo socioafetivo é o liame entre a avaliação de 

legalidade ou de ilegalidade na adoção intuitu personae, condicionando o posicionamento do 

Poder Judiciário em aceitar ou não esta adoção; contudo, o que se deve, com maior propriedade, 

é acrescentar, no texto da lei, a possibilidade da adoção dirigida, estabelecendo, caso 
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necessário, outras regras a dirigir as ações do poder público na avaliação da entrega, não 

deixando mais para o alvedrio do Ministério Público ou do juiz da demanda, que podem ser 

legalistas demais e privar a criança ou o adolescente de ter um desenvolvimento regular numa 

família, somente pela falta de observação do cadastro. 

 Por todo o exposto, percebe-se que a adoção dirigida não pode ser tratada como a adoção 

à brasileira, como o fazem muitos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

devendo ser mantida, sempre que não for constatada comercialização ou troca de favores. 

Ressalte-se que, como na adoção dirigida existe a manifestação de vontade dos pais biológicos, 

em entregar o filho em adoção, a vontade do(s) adotante(s) em receber o futuro filho e tal fato 

se mostrar como uma garantia de regular e sadio desenvolvimento da criança ou do adolescente, 

não existe razão em seu indeferimento.  

 Salutar e importante é que haja um agir racional por parte do legislador para colocar no 

texto da lei a possibilidade da adoção intuitu personae, deixando bem claras as regras que 

devem nortear o instituto, a fim de evitar a insegurança jurídica hoje existente, onde, 

dependendo do juiz ou do tribunal onde a adoção for discutida, não se pode ter certeza do 

deferimento. 

 Ademais, como aqui se preconiza o melhor interesse de crianças e adolescentes, assim 

como o da dignidade da pessoa humana, a manutenção da medida é algo que vai beneficiar, em 

maior proporção os menores em desenvolvimento, que não terão que passar por nova separação, 

visto que o entendimento da situação não se mostrará tão fácil, especialmente se existe um 

tempo de convivência. Mesmo sendo criança de tenra idade, o sentimento de aconchego, de 

reconhecimento de voz, de cheiro, é algo que existe e que não pode ser esquecido, devendo 

permanecer sob os cuidados da família acolhedora. 

 Caso houvesse maior segurança jurídica no deferimento da adoção direta, sem nenhuma 

dúvida, haveria menos casos de crianças e adolescentes em estágio de criação, trazendo maior 

cobertura jurídica a estes, bem como buscando conscientizar os pais a regularizarem a situação 

de seus filhos, para que, assim, sejam juridicamente reconhecidos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A adoção, um dos institutos jurídicos mais antigo da humanidade, é alvo de mudanças 

constantes em suas características e práticas, amoldando-se à realidade atual, especialmente no 

que concerne à priorização dos direitos de criança e adolescentes, em detrimento dos direitos 

dos adotantes, que sempre foram o centro das atenções jurídicas na resolução das demandas. 

 Muito embora as mudanças sejam constantes e, na prática brasileira, vem se 

intensificando nos últimos 100 anos, a adoção passou por severas alterações com a Constituição 

Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, sendo que esta última lei 

é modificada paulatinamente e, em se tratando, com maior acuidade, do instituto da adoção, 

com a Lei 12.010/2009 e, em 2017, com a Lei 13.509. 

 As mudanças, na justificativa dos legisladores, visam a conceder maior celeridade ao 

processo de adoção, modificar algumas realidades não consolidadas, assim como dar uma nova 

estrutura ao procedimento da adoção, embora, na prática, tais alterações possam ser discutidas 

e objeto de severas críticas, por travarem, ainda mais, a fluidez do processo de adoção, já tão 

açodado pela burocracia do procedimento, fazendo com que crianças e adolescentes passem 

muito mais tempo em abrigos e, na maioria dos casos, percam a oportunidade de adoção, pois 

a demora na tramitação processual enseja a desistência de muitos casais, que procuram o 

procedimento da fertilização in vitro como meio de apressarem e consolidarem a 

maternidade/paternidade desejada. 

 Ademais, ainda são muito constantes na sociedade brasileira as situações de criação e 

adoção à brasileira, que produz malefícios aos direitos de crianças e adolescentes. A primeira, 

por não propiciar nenhum efeito jurídico claro, pois não gera o vínculo do parentesco/filiação, 

não garantindo, assim, os direitos decorrentes da realidade familiar. No segundo caso, por ser 

um meio ilegal de adotar, alterando uma realidade de maneira criminosa e produzindo falsa 

ideia de cuidado ou de proteção de crianças e adolescentes. 

 Somando-se a estas duas realidades, existe outra, conhecida como adoção intuitu 

personae, adoção dirigida ou direta, que também é uma realidade na vivência social. Tratada 

por alguns como ilegal, é aceita por outro grupo, fazendo com que se levantem discussões 

jurídicas sobre sua aplicabilidade e aceitabilidade. 

 Este meio de adoção tem por maior característica a entrega direta da 

criança/adolescente, pela mãe ou pais biológicos, diretamente a uma pessoa ou casal, para que 

este(s) venha(m) a assumir a condição de pais do menor, sem qualquer interferência estatal. 

Ocorre que, pelo fato de não estar prevista na lei que rege as adoções no Brasil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e como as decisões dos tribunais são desencontradas, produz um 
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clima de instabilidade jurídica, que, de certo modo, prejudicam crianças e adolescentes de 

encontrarem um lar, de serem efetivamente tratados como filhos e de receberem a proteção 

estabelecida como regra geral pela mesma lei, citada há pouco. 

 No meio desta discussão jurídica sobre possibilidade/impossibilidade da adoção intuitu 

personae, estão crianças e adolescentes que, tendo passado por um processo de afastamento da 

família natural, seja por vontade dos pais biológicos, seja por determinação legal, estão à espera 

de serem inseridos em uma nova família, onde possam ser cuidados, zelados e amados, 

pressuposto maior que envolve a adoção nos dias atuais.   

 Não se pode olvidar o fato de que nesta modalidade de adoção, existem dois aspectos 

muito relevantes para a sua efetivação: a manifestação da vontade dos pais biológicos em 

entregar o filho em adoção, bem como o interesse do(s) adotante(s) em recebê-lo como filho. 

A manifestação de vontade deve ser livre, desimpedida e desprovida de qualquer interesse, além 

do interesse em proteger o menor, sob pena de estar eivada de vício, que nulificaria o ato. 

 É importante que se analise esta manifestação de vontade, especialmente dos pais 

biológicos, uma vez que não existe nenhuma vedação na lei de que estes participem ativamente 

da escolha de quem vá exercer a obrigação de cuidar dos filhos. O consentimento é um fator 

muito importante na adoção, visto que, se não houver esta manifestação, a adoção não pode ser 

efetivada. A exceção seria a perda do poder familiar pelos pais biológicos; mas, na situação em 

questão, os pais não foram destituídos deste poder. Assim, podem auxiliar na escolha dos 

futuros pais.  

A espera destas crianças e adolescentes é por demais dolorosa, porque, além de não 

terem contato com os pais e familiares naturais, não estão certos de que serão adotados e, assim 

sendo, permanecerão no abrigo até que cheguem à maioridade, onde viverão pelas próprias 

razões, sem qualquer amparo familiar ou estatal, pois não mais vão ser objeto de proteção 

especial, uma vez que se tornaram adultos e perderam a condição de pessoa em 

desenvolvimento. 

A adoção dirigida surge, pois, como uma garantia de que este abandono ou esta 

permanência em abrigo não irá acontecer, porque a mãe ou pais biológicos escolhem a(s) 

pessoa(s) que receberá(ão) o filho e, na medida das possibilidades, fazem a entrega diretamente. 

O(s) acolhedor(es) passa(m), desde o recebimento, a exercer a função de mãe/pai, tendo a 

obrigação de cuidar e amar a criança ou adolescente recebido, como se filho fosse e buscar 

regularizar esta situação, perante o Poder Judiciário. 

O que emperra esta busca pela regularização é a incerteza de que a criança/adolescente 

permanecerá com os pretensos pais, pois existe um posicionamento do Poder Judiciário e do 
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Ministério Público de retirar o menor do convívio acolhedor, tratando o ato de entrega como 

ilícito, mesmo sem haver uma análise da realidade que cerca o ato de entrega. Mesmo quando 

o pedido é amparado pela manifestação dos pais biológicos, ainda assim, pode ocorrer a retirada 

da criança/adolescente do seio da família acolhedora. Assim sendo, temendo perder o filho 

inserido no seio familiar, muitos acolhedores optam por deixar passar um tempo, para, 

futuramente, solicitar a guarda da criança/adolescente e, posteriormente, após a concessão da 

guarda, decorrido certo lapso, ingressar com o pedido de adoção.  

Tal atitude, visa a propiciar vínculo afetivo entre o(s) adotante(s) e o(s) adotado(s). Uma 

vez formado o vínculo, que será objeto de avaliação pela equipe interprofissional, em regra, as 

crianças são mantidas no convívio dos pretensos adotantes. Este já é um posicionamento, de 

certo modo, consolidado em alguns tribunais pátrios, de que o vínculo afetivo, associado ao 

melhor interesse da criança e do adolescente, abrem, ambos, espaço no texto da lei para que a 

adoção direta seja deferida. 

 Um dos maiores entraves da adoção intuitu personae, além da não previsão no texto do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é o fato de que, como não há a intervenção estatal no ato 

de entrega, pode ocorrer a comercialização ou troca de favores entre pais biológicos e pretensos 

adotantes, o que eiva de credibilidade a medida, sendo fator determinante para a retirada do 

menor do convívio da família acolhedora e o encaminhamento desta para um abrigo, a fim de 

que possa vir a ser adotada por alguém que esteja devidamente cadastrado. 

 Ressalte-se que, na adoção dirigida, pode acontecer de os pretensos adotantes não 

estarem devidamente cadastrados, pois que não se interessavam pela adoção ou por 

desconhecimento da necessidade deste. Este fator também impulsiona o posicionamento do 

Poder Judiciário em negar a medida. Tal argumento, entretanto, é paulatinamente rebatido pelos 

tribunais superiores, ao entenderem que o cadastro serve apenas para manter certa ordem e 

facilitar os procedimentos de adoção, não devendo ser tratado como um dogma. Ademais, o 

próprio legislador vislumbrou algumas possibilidades de serem modificadas as regras do 

cadastro, o que se estende, por analogia, às situações que envolvem a adoção direta. 

 Cumpre salientar que este trabalho não se presta a subverter o texto da lei ou fazer 

apologia à adoção ilegal, também chamada de adoção à brasileira. Procura-se é que se faça uma 

análise de cada caso concreto, na demanda de observar as situações peculiares de cada um deles, 

deferindo a medida quando não encontrada irregularidade no ato de entrega, vista essa 

irregularidade como qualquer tipo de troca de favores entre pais biológicos e pretendentes à 

adoção. Tal medida tem como amparo os princípios do melhor interesse da criança, bem como 

o da dignidade humana, pois o melhor lugar para uma criança/adolescente se desenvolver é 
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dentro de uma família, recebendo todo o amor, cuidado e amparo de filho. 

 O Poder Judiciário e o Ministério Público devem atuar para que não pairem dúvidas 

sobre a regularidade do ato de entrega, e que a criança ou adolescente tem a perspectiva de ter 

um desenvolvimento sadio, seja no aspecto físico, emocional e familiar, no contexto da nova 

família que o recebeu. A análise deve ser feita em parceria com a equipe interprofissional, que 

deve ser capaz de ver as vicissitudes do consentimento havido, mas também de perceber que 

tal ato nada teve de ilegal, dando parecer pela manutenção ou não da criança ou adolescente no 

seio da família acolhedora. É bom frisar que, no desenvolvimento desta análise, as partes 

envolvidas devem se afastar de seus preconceitos, a fim de fazer uma avaliação isenta da 

realidade vivenciada, com o objetivo maior de proteger os menores. 

 Impõe-se necessário, portanto, que se lance outra perspectiva sobre esta modalidade de 

adoção, pois jogar todas no lugar comum da ilegalidade ou ilicitude é diminuir a importância 

da sua existência real, assim como tal atitude pode redundar num abandono definitivo da criança 

ou do adolescente diretamente entregue, porque, ao final do procedimento e de sua inclusão no 

cadastro para adoção, pode não preencher os interesses de quem quer adotar, permanecendo no 

abrigo até a maioridade. Sabe-se que a adoção tardia, daquela que se aplica às crianças maiores 

ou adolescentes, ainda é pouco praticada em solo pátrio. 

 Não alheio à existência da adoção dirigida, e visando a corrigir a falha da imprevisão, 

existem projetos para inserir a adoção intuitu personae, como um novo inciso ao § 3º do art. 50 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, como os Projetos de Lei 7.632/2014 e 369/2016. 

Esses, porém, se reportam à possibilidade de adoção apenas para crianças maiores de dois anos 

de idade, o que não solucionará o problema, pois crianças de menos idade são entregues 

diretamente para a adoção e se estaria deixando de dar oportunidade a estas de serem 

regularmente adotadas. 

 Por tudo o exposto, resta evidente o fato de que se busca, com este trabalho, dar a 

oportunidade de crianças ou adolescentes entregues diretamente serem efetivamente adotados 

por quem os recebeu, para que possam ter um desenvolvimento sadio e a possibilidade de serem 

inseridas no seio familiar acolhedor. Tudo isto, sem esquecer a necessidade da observação que 

nada houve de irregular no procedimento de entrega, bem como que tal fato cumprirá com o 

preceito legal de garantir o melhor interesse da criança/adolescente adotando. 
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