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SÍNTESE 
 
 
 

A adoção é um instituto que concede uma família substituta a crianças e adolescentes abandonados 
ou que tiveram a autoridade parental destituída. Contudo, percebe-se que tal fenômeno precisa de 
amadurecimento, pois ainda não tem sido compreendido e tutelado de forma adequada pelas 
instituições jurídicas. Na atualidade, a existência de situações fáticas não regularizadas, em que já 
está iniciada a construção de vinculo afetivo e convivência familiar, demanda um posicionamento 
do Poder Legislativo e do Judiciário, constituindo hoje um grande desafio acadêmico e prático 
diante das peculiaridades do caso concreto. De modo a melhor equacionar os conflitos, faz-se 
necessário a compreensão da essência do estatuto protetivo da criança e do adolescente, com a 
aplicação dos princípios que norteiam o instituto da adoção, proporcionando a elevação do afeto 
como valor jurídico, resultando em uma adoção fundada no verdadeiro interesse da criança e do 
adolescente, o que muitas vezes pode extrapolar os limites legais.  
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INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca no art. 50 §13 as hipóteses que permitem 

a adoção por pessoas não inscritas no cadastro nacional. No entanto, não prevê solução para 

os casos em que o menor já se encontra inserido em um núcleo familiar, de forma irregular. 

A controvérsia cinge-se na ausência de uniformização e diretrizes para a atuação do 

magistrado quanto à forma e o momento para a aferição da consolidação do vínculo de 

afetividade existente, quando diante de uma situação irregular em que o menor já se encontra 

inserido em um núcleo familiar, gerando procedimentos e encaminhamentos diferentes entre 

as inúmeras varas de infância e juventude, resultando em insegurança jurídica.  

Enquanto operadores de uma doutrina da proteção integral, caberá aos juristas o esforço 

acadêmico e interpretativo de assegurar que a aplicação do Direito acompanhe da forma mais 

homogênea possível a realidade social subjacente ao sistema jurídico. Diante disso, será 

analisada, sob a ótica do Direito, uma relação de afeto consolidada entre um adulto e um 

menor que não estão inseridos no cadastro de adoção, situação esta não acalentada de forma 

plena pelos juristas, motivo pelo qual a proposta desta pesquisa parece justificável. 

No primeiro capítulo, será apreciada a relevância social da adoção no Brasil, sua inserção 

no ordenamento jurídico pátrio, elencando e diferenciando as três modalidades de família 

substituta – guarda, tutela e adoção –, as etapas do procedimento de adoção sob o enfoque do 

adotando e do adotado, e o cadastro nacional de adoção. 

No segundo capítulo, será apresentada a importância do reconhecimento do afeto como 

valor jurídico, expondo e diferenciando o conceito de parentalidade socioafetiva, assim como 

a socioafetividade como categoria jurídica e a autoridade parental. Ainda será feita uma 

análise da ampliação do conceito de família, agora no plural, e de significativa concretização 

dos direitos fundamentais da pessoa humana que se funda na afetividade, apresentando os 

modelos de famílias da atualidade. 
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No terceiro capítulo, se realizará a análise da atuação do magistrado com viés crítico à 

Lei 12.010/2009, que ao se omitir, manteve a necessidade do afastamento da lei para, com 

substrato nos princípios aplicáveis a adoção e sua evolução nos Tribunais Superiores, e com o 

aparato das avaliações realizadas pela equipe interprofissional, reconhecer uma situação de 

afeto já consolidada, fora das hipóteses legais, determinando a adoção em prol do melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Ainda, diante da existência de uma lacuna legislativa, será proposta uma solução capaz de 

delimitar as principais medidas a serem adotadas pelos magistrados quando diante de uma 

adoção irregular. 

Para evidenciar a necessidade de cada vez mais o afeto ser enxergado como um valor 

jurídico buscar-se-á o conhecimento das principais questões que circundam a realidade da 

infância e da juventude, através de entrevistas a serem realizadas com magistrados, 

psicólogos, assistentes sociais, adotantes e adotados. 

Será realizada pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa e quantitativa com método de 

procedimento misto indutivo quando da aplicação de questionários com questões abertas e 

fechadas. Método de procedimento dedutivo na análise da lei e da jurisprudência que se refere 

ao caso concreto. A pesquisa será empírica e o recorte potencialmente exploratório. 
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1. A RELEVÂNCIA SOCIAL DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

 
Nos termos da Constituição1-2, a família, o Estado e a sociedade têm o dever de 

tutelar a criança e o adolescente, com absoluta prioridade ao direito à vida, dignidade, 

respeito, educação, convivência familiar, dentre outros, assegurando-lhe um crescimento 

saudável3.  

Para isso, a regra é manter a criança ou adolescente na família biológica. Todavia, 

nem sempre a permanência do menor que vive em situação de risco na família consanguínea é 

a melhor opção, existindo casos em que o afastamento seja o único meio de garantir ao menor 

uma vida digna, surgindo a necessidade da inserção da criança ou adolescente no seio de um 

novo núcleo familiar, proporcionando uma nova oportunidade de vida para aquele ser em 

formação. Nesse sentido, a lição de Rodrigo Cunha Pereira:  

[...] as famílias substitutas e os pais sociais cumprem também a função de suprir o 
desamparo e abandono, ou pelo menos parte dele, das crianças e adolescentes que 
não tiveram o amparo dos pais biológicos. Assim, podemos dizer que o ECA, além 
de ser um texto normativo, constitui-se também em uma esperança de 
preenchimento e resposta às várias formas de abandono social e psíquico de 
milhares de crianças.4 
 

Conforme salienta Maria Berenice Dias5, depois do direito à vida, talvez nada seja 

mais importante do que o direito à família, lugar idealizado onde é possível, a cada um, 

integrar sentimentos, esperanças e valores para a realização do projeto pessoal de felicidade. 

                                                            
1BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
2 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C 
3%A7ao.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
3 A infância e a adolescência são os períodos de maiores transformações do ser humano, pois é o momento em 
que se dá a educação básica e sua saúde é mais frágil, de modo que o ordenamento jurídico deve atuar de forma 
protetiva e prioritária, pois se trata de um ser em desenvolvimento. Assim, é nesse momento inicial da vida que é 
formado o caráter do adulto, influenciando para a estruturação de uma sociedade mais ética, justa e humana. 
4 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Pai, por que me abandonaste? In: Pereira, Tânia da Silva. O Melhor Interesse da 
Criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 585. 
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das  famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 476. 
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1.1 A inserção da adoção no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

A adoção constitui um dos institutos mais antigos do Direito, pois a prática de 

acolher uma criança abandonada, como se fosse filho biológico, é detectada em todas as 

sociedades, das mais pregressas as atuais. 

No Brasil, para o cuidado das crianças expostas ou enjeitadas6, a primeira forma de 

assistência infantil foi a instituição de orfanatos, dentro de todo um espírito cristão de exercer 

o amor e a caridade e de evitar o infanticídio. A legislação colonial determinava que os 

hospitais cuidassem das crianças abandonadas e, em sua falta, as Santas Casas de 

Misericórdia.7 

Assim, inspirado pela tradição portuguesa, foram criadas as Rodas dos Expostos, 

consistindo em um tonel giratório que ligava a rua ao interior da Santa Casa, onde a pessoa 

deixava o bebê dentro e ao girá-lo, um sino tocava, indicando a presença da criança, no intuito 

de preservar a identidade de quem abandonou. “As primeiras Santas Casas de Misericórdias 

da América Portuguesa a receber a Roda dos Expostos foi a de Salvador (1726) e a do Rio de 

Janeiro (1738).”8 

A adoção no Brasil, a princípio, esteve relacionada com trabalhos baratos e caridade 

cristã, pois era comum haver no interior da casa de pessoas com poder aquisitivo, filhos de 

terceiros conhecidos como “filhos de criação”, que não tinham a inserção na família 

concretizada, mas tão somente o oferecimento de mão-de-obra gratuita.9 

                                                            
6 Termos utilizados naquela época para denominar as crianças abandonadas 
7 VENÂNCIO, apud BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo 
Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
282-361.  
8FERREIRA, Luciana Viana. A criação de enjeitados em Vila Rica: a permanência da caridade (1775-1850). 
In: II Encontro Memorial do ICHS da Universidade Federal de Ouro Preto, 2009. Trabalhos apresentados. 
Minas Gerais: 2009. Disponível em: <http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h513.pdf>. Acesso em. 06 
jun.2015, p. 3. 
9 MAUX, Ana Andréa Barbosa; DUTRA, Elza. A adoção no Brasil: algumas reflexões. Estudos e pesquisas em 
psicologia, Rio de Janeiro, UERJ, ano 19, n.2, p. 356-372, quadrimestre de 2010, p. 359. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Ouro_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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A adoção ganhou as primeiras regras formais com o Código Civil brasileiro de 1916, 

limitando a autorização para pessoas com idade superior a 50 anos, sem prole legítima ou 

legitimada (art. 368), devendo o adotante ter 18 anos a mais que o adotado (art. 369). Apenas 

era possível a adoção por duas pessoas casadas (art. 370), sendo exigida a autorização daquele 

que possuía a guarda do adotando (art. 372).  

A essência da adoção era atender o interesse maior dos adultos/pais que não 

possuíam prole ou não podiam tê-la naturalmente. Era exercido por simples escritura pública, 

sem qualquer interferência do Estado, e sendo o parentesco limitado ao adotando e adotante, o 

que excluía os direitos sucessórios, se os adotantes tivessem filhos legítimos ou reconhecidos. 

Ainda, os vínculos consanguíneos permaneciam com os pais biológicos, sendo transferido 

apenas o pátrio poder10. 

No ano de 1926, foi instituído o Código de Menores11 que cuidava dos infantes 

expostos em seu Capítulo III (art. 14 a 25) e dos menores abandonados no Capítulo IV (art. 26 

a 44). Em 1927 o Código Mello Matos12 consolidou as leis de assistência e proteção a 

menores, utilizando a mesma denominação, cuidando dos infantes expostos no Capítulo III 

(art. 14 a 25) e dos menores abandonados no Capítulo IV (art. 26 a 30).13 

A Lei 3.133/5714 alterou o Código Civil, a fim de atualizar o instituto da adoção, 

proporcionando mais aplicabilidade. Dentre as modificações, a adoção passou a ser 

irrevogável, e agora os adotantes teriam que ter mais de 30 anos (art.368), e apenas 16 anos a 

mais que o adotando (art. 369). Eliminou-se a determinação de que somente casais sem filhos 

                                                            
10 Trata-se do conjunto de deveres e prerrogativas no tocante ao desenvolvimento integral do filho menor, que 
atualmente é chamado de autoridade parental. 
11 BRASIL. Decreto n. 5.083 de 1 de dezembro de 1926. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL5083.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
12______. Decreto n. 17.943-A de 12 de outubro de 1927. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
13 Os textos de ambas as leis eram praticamente idênticos e consideravam expostas as crianças encontradas em 
estado de abandono, de até sete anos de idade, e menores abandonados, aquelas com idade superior a sete e 
menores de 18 anos.  
14 ______. Lei n. 3.133 de 8 de maio de 1957. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/1950-
1969/L3133.htm >. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
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poderiam adotar, mas, os adotantes que viessem a ter filhos legítimos após a adoção, 

poderiam afastar o adotado da sucessão legítima (art. 377). 

Com caráter assistencialista, a Lei 4.655/196515 trouxe a “legitimação adotiva”, que, 

conforme aponta Galdino Augusto Coelho Bordallo16, veio atribuir nova feição a adoção, 

fazendo com que os adotados passassem a ter integração mais ampla com a família, sendo 

mais benéfico para a criança do que a adoção simples prevista no Código Civil. A legitimação 

adotiva alcançava apenas as crianças de até sete anos de idade, salvo se já tivesse na 

companhia dos adotantes (art. 1º§1º), pois se baseava na ideia de que não houvesse nenhum 

resquício de lembranças da família biológica, em prol de uma inclusão mais efetiva da criança 

na família seguinte. Ainda, inseriu a previsão do cancelamento do registro de nascimento 

original, eliminando quaisquer informações relativas aos pais biológicos (art. 6º).  

Essas e outras modificações foram depois complementadas com um novo Código de 

Menores17 em 1979, que incorporou duas novas modalidades de adoção: a simples e a plena. 

A adoção simples, voltada ao menor em “situação irregular”, dependia de chancela judicial, 

onde era feito uma alteração em seu registro de nascimento (art. 27 e 28). A adoção plena, 

destinada a menores de sete anos, rompia todo e qualquer vínculo com a família original, 

substituindo a “legitimação adotiva”, possível apenas para casais com pelo menos cinco anos 

de casamento, nos quais um dos cônjuges tivesse mais de 30 anos (art. 29 a 37). 

Apesar de inúmeras inovações legislativas, ainda predominava a discriminação entre 

filhos biológicos e adotivos, distinguindo seus direitos dentro da unidade familiar, 

principalmente nos ditames hereditários. 

                                                            
15 BRASIL. Lei n. 4.665 de 2 de junho de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4655.htm >. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
16 MACIEL, Katia Regina Lobo Andrade (Coord.); BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. In: Curso de direito 
da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 282-361. 
17 ______. Lei n. 6.697 de 10 de outubro de 1979. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
1970-1979/L6697.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
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Foi em 1988, com o advento da Constituição Federal18, que filhos biológicos e 

adotivos passaram a ser tratado de forma isonômica, vedada qualquer tipo de designações 

discriminatórias referentes ao estado de filiação, conforme estabelece o art. 227 §6º: 

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

A nova Carta Magna fixou a diretriz, em vigor hoje, de supervisão do poder público 

nos processos de adoção “na forma da lei”, inclusive nos casos de adotantes estrangeiros19. 

Foi a primeira vez que prevaleceu na legislação nacional o interesse do menor no processo, 

reforçado posteriormente pela Lei n. 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente – que 

traz como diretriz a doutrina da proteção integral.20 

No intuito de simplificar o processo de adoção, as novas regras abriram a 

possibilidade para qualquer pessoa, casada ou não, desde que obedecidos os requisitos. Foi 

modificada a idade máxima de ser adotado (de 7 para 18 anos) e a idade mínima para poder 

adotar (21 anos, e não mais 30 anos), conforme artigos 40 e 42 do ECA21. 

Uma das mais valiosas inovações do ECA, foi o reconhecimento da relevância dos 

serviços denominados auxiliares (arts. 150 e 151), composto por uma equipe interprofissional, 

proporcionando uma avaliação mais adequada dos atores envolvidos com o processo 

menorista, contemplando todos os segmentos  que diretamente devem atuar para se alcançar 

o que melhor atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes. 

                                                            
18 BRASIL, vide nota 1. 
19 Art. 227 [...] § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e 
condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em.: 24 
abr. 2015. 
20 BRASIL. Secretaria jornal do Senado. EM DISCUSSÃO!  ano 4, n. 15, maio 2013, p. 17. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/adocao.aspx>.  Acesso em. 04 jun. 2015. 
21 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L806 
9.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015. 
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Em seguida, com o advento do Código Civil de 200222, passou-se a ter um regime 

jurídico único para a adoção: o judicial, nos termos do art. 1.623.23  

Em agosto de 2009, foi sancionada a Lei 12.010, denominada “nova lei de adoção” 

ou “lei da convivência familiar”, que reformulou a filosofia do ECA alterando 54 artigos, 

reforçou o papel do Estado no processo e disciplinou o cadastro nacional de adoção. Ainda, 

todo o capítulo do CC que cuidava da adoção foi revogado, restando apenas dois artigos, o 

1.618 prevendo que a adoção será regida de acordo com as normas do ECA, e o 1.619 que 

cuida da adoção de maiores de 18 anos, se aplicando, no que couber, as disposições do ECA. 

Logo em seguida, inspirada pela “nova lei de adoção”, foi reformulada a redação do 

caput do art. 227 da Constituição Federal24, promovida pela Emenda Constitucional n. 65/10, 

de 13 jul. de 2010, que pela primeira vez utiliza no texto constitucional pátrio o termo 

“absoluta prioridade”: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
 

Como uma nova ferramenta legal, na tentativa de efetivar os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente, possibilitando uma maior efetividade às garantias protetivas 

anunciadas pela CFRB/88 e arroladas no ECA, a “nova lei de adoção” trouxe a previsão de 

que, constatada situação de risco ou abandono na família, o Poder Público, representado pelas 

varas de infância e juventude, Ministério Público e conselho tutelar, deve tomar as 

providências necessárias para que os pais possam retomar os cuidados dos filhos, com 

                                                            
22 BRASIL. Código Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso 
em. 15 abr. 2015. 
23 Não havia nenhuma incompatibilidade entre o CC e o ECA, inclusive, nas justificativas apresentadas nas 
emendas realizadas ao capítulo do CC que trata da adoção, era trazido como justificativa a necessidade de 
adaptação do texto do novo CC com o ECA, pois o Estatuto era muito mais minucioso que o Código Civil. 
24 BRASIL, vide nota 1. 



19 
 

encaminhamentos resultantes das medidas de proteção (art. 101, ECA) e das medidas 

aplicáveis aos pais (art. 129, ECA).  

Para tanto, é imprescindível acompanhamento pela equipe interprofissional, que 

através de pareceres, irá esclarecer se efetivamente a família biológica está caminhando para 

se tornar capaz de propiciar um seio familiar saudável e adequado para a criança ou 

adolescente. Ainda, a equipe técnica deve estar atenta à questão temporal, para evitar que uma 

solução tardia venha a prejudicar o direito de convivência familiar da criança.  

A concretização da convivência familiar não precisa ser necessariamente com a 

família natural, no entanto, a preferência legal é que fiquem com essa ou com chamada 

família extensa ou ampliada25, composta por tios, primos, avós ou outro parente que a criança 

conviva e possua vínculos de afinidade e afetividade (art. 39§1º, ECA).  

Somente quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na 

família natural ou extensa, será iniciado o processo de destituição do poder familiar, que 

deverá ser concluído em 120 dias, (art. 163, ECA)26. Após destituído o poder familiar, será a 

criança ou adolescente inserida no cadastro nacional de adoção, sendo a adoção internacional 

a última opção (art. 50 §10, ECA)27. 

Assim, as alterações legislativas trouxeram mudanças expressivas, pois há pouco 

mais de 40 anos apenas pessoas casadas poderiam ter filhos adotivos, enquanto hoje, diante 

do avanço no cenário familiar brasileiro, o Poder Judiciário reconhece a possibilidade de 

adoção independente da orientação sexual do adotante, com base nos princípios da dignidade 

da pessoa humana, igualdade e não discriminação28. 

                                                            
25Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015. 
26 BRASIL, vide nota 21. 
27 Ibid. 
28 A conquista desse direito no âmbito jurídico foi orientada por estudos e pareceres psicológicos e psiquiátricos 
de que a orientação sexual dos pais não influencia na dos filhos. O sentimento paternal surgirá independente de 



20 
 

1.2 Família substituta: guarda,  tutela e adoção 

 

É comum confundir adoção com guarda ou tutela, que são formas distintas de 

acolher uma criança ou adolescente desamparada. As três modalidades, são medidas de 

proteção conferidas a crianças e adolescentes que serão inseridos no seio de famílias 

substitutas, conforme se verifica no art. 101, IX, ECA29, com redação conferida pela Lei 

12.010/09. 

Na adoção são conferidos ao menor, de forma definitiva, todos os direitos de um 

filho biológico, sem distinção. Já na tutela ou guarda, a criança ou adolescente não recebe o 

status de filho, podendo o processo ser revogado a qualquer tempo. 

A guarda implica o dever de prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente (art. 33, ECA). Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser, 

na modalidade provisória, deferida liminar ou incidentalmente pelo prazo de trinta a noventa 

dias, nos processos de tutela e adoção, exceto na adoção internacional. Excepcionalmente, 

poderá ser deferido fora dos casos de tutela ou adoção, quando for para atender a situações 

peculiares ou suprir falta eventual de pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de 

representação para a prática de atos determinados.  

A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os 

fins, e concede a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. O 

deferimento da guarda não impede o direito de visitas pelos pais e de prestação de alimentos, 

salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária, ou 

quando a medida for aplicada em preparação da adoção. Poderá ser a guarda revogada a 

qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Será 

                                                                                                                                                                                          
credo, etnia ou opção sexual, sendo legítima adoção desde que atenda aos reais interesses do adotando que se 
funda em motivos dignos de retirar a criança/adolescente da situação de abandono para o seio de uma família, 
onde receberá proteção e amor.  
29 BRASIL, vide nota 21. 
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definitiva, quando é deferida por sentença nos processos em que o pedido principal é 

expressamente o de guarda. 

A tutela30, por sua vez, demanda necessariamente o dever de guarda, e ainda, o poder 

de representar o tutelado nos atos da vida civil e administração de seus bens. Diferente da 

guarda, pressupõe a prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, entretanto, 

após atingir a maioridade civil ou emancipar-se, manterá os vínculos de parentesco com seus 

país destituídos, uma vez que no registro de nascimento constará apenas a averbação da perda 

do poder familiar. Assim, a tutela é o instituto aplicável nos casos de órfãos de pais mortos ou 

declarados ausentes (art. 6º e 1.728, I, Código Civil)31 e, em casos dos pais civis ou biológicos 

que perderam o poder familiar (art. 1.626 e 1728, II, Código Civil), quando o menor não 

puder ou não quiser ser adotado. 

Importante ressaltar ainda sobre tutela, que no caso de filho não reconhecido pelo 

pai, o poder familiar será exclusivo da mãe, mas se esta não for conhecida ou capaz de exercê-

lo, será nomeado um tutor legal, conforme art. 1633 do Código Civil. 

Finalmente, o instituto da adoção visa inserir a criança ou adolescente no seio de uma 

família capaz de oferecer-lhe um saudável desenvolvimento, suprindo as suas necessidades, 

sejam elas de natureza afetiva, econômica, psíquica ou física.  

Por se tratar de uma medida excepcional e irrevogável, atribui a condição de filho ao 

adotado, sem nenhuma distinção de um filho biológico, com os mesmos direitos e deveres, 

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

Como consequência desta regra, o art. 49 do ECA dispõe que a morte dos pais adotivos não 

restabelece o poder familiar dos pais biológicos.  

                                                            
30 Mesmo sendo tratada nos arts. 36 a 38 do ECA como modalidade colocação em família substituta, a tutela 
continua sendo disciplinada pela lei civil, no qual havendo confronto entre o ECA e o CC, este deverá 
prevalecer. Tal opção do legislador se deu desde o Código de Menores, que já previa a disciplina da tutela 
acompanhado da expressão “nos termos da lei civil”. 
31 BRASIL, vide nota 22. 
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Para ser adotado, deve o adotando possuir no máximo 18 anos, salvo se já estiver sob 

guarda ou tutela dos adotantes, sendo necessário o consentimento dos pais ou representante 

legal, e ainda o consentimento do adotando, se maior de doze anos de idade. O adotante há de 

ser pelo menos dezesseis anos mais velho que o adotando. 

Apesar do caráter irrevogável e irretratável da adoção, nem mesmo cabendo aos pais 

adotivos rever tal situação, infelizmente, não são raros os casos de devolução de crianças e 

adolescentes aos abrigos. Nesses casos, os pais adotivos podem ser condenados pelo crime de 

abandono de incapaz (art. 133, Código Penal)32, pela infração administrativa prevista no art. 

249 do ECA33 e na esfera cível podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia até a 

maioridade, além de ressarcimento pelos danos morais sofridos34, diante da caracterização de 

ato ilícito (art. 187, Código Civil)35, ao excederem aos limites do direito que possuíam.  

Essa triste realidade, retrata o segundo abandono na vida destas crianças ou 

adolescentes ainda em tenra idade, primeiro por parte da família biológica, e depois pela 

família adotiva, o que deve ser evitada ao máximo pelo Estado, pois prejudica o crescimento 

saudável daquele ser em formação. 

 

 

                                                            
32 BRASIL. Código Penal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado. 
htm>. Acesso em.: 20 abr. 2015. 
33 Conforme enunciado n. 5 aprovado no VII Encontro de Juízes da Infância, da Juventude e do Idoso do 
Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro: “No caso de devolução de crianças/adolescentes, em processo de 
colocação em família substituta, deverá o Juiz abrir vista ao Ministério Público para que este avalie a ocorrência 
de infração administrativa por violação do artigo 249 do ECA, sem prejuízo das providências criminais 
cabíveis.” ENCONTRO DE JUÍZES DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 7, 2008, Angra dos Reis, Enunciados. Rio de Janeiro: 2008. 
Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/infancia_juventude_idoso.pdf?=v23>. Acesso 
em 06 jun. 2015.   
34 Conforme enunciado n. 3 aprovado no VII Encontro de Juízes da Infância, da Juventude e do Idoso do 
Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro: “O Juiz encaminhará a Defensoria Pública cópia do processo em 
que crianças/adolescentes tenham sido devolvidos, no estágio de convivência em processos de Adoção ou em 
Guardas prolongadas, para que seja analisada a viabilidade da propositura de Ação Indenizatória por Danos 
Morais, em razão de abandono efetivo.” ENCONTRO DE JUÍZES DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO 
IDOSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 7, 2008, Angra dos Reis, Enunciados. 
Rio de Janeiro: 2008. Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/infancia_juventude_idoso 
.pdf?=v23>. Acesso em 06 jun. 2015.  
35 BRASIL, vide nota 22. 
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1.3 Procedimento da adoção 

 

 

Em se tratando de uma ação de estado, tanto a adoção de criança ou adolescente 

quanto a de maior de dezoito anos de idade dependerá de processo judicial, com a 

participação obrigatória do Ministério Público, e apenas será deferida se constituir efetivo 

benefício para o adotando (art. 43, ECA)36. 

O procedimento da adoção pode ser analisado sob dois prismas: o do pretenso 

adotante e o do que almeja ser adotado. 

 

1.3.1 Crianças e adolescentes aptos para a adoção 

 

Sob o prisma daquele que almeja ser adotado, em regra, o motivo do acolhimento 

pode ter sido por abandono da família biológica37-38, ou então por destituição do poder 

familiar dos pais. 

O acolhimento pode ser institucional ou familiar. O acolhimento institucional 

objetiva o acolhimento a crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade 

buscando o reordenamento familiar enquanto não encontram uma família substituta.  

Já o acolhimento familiar39, mais conhecido como programa de família acolhedora, 

consiste em famílias da comunidade que recebem em suas casas, por um período determinado, 

                                                            
36  Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 
legítimos. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 15 abr. 2015 
37 Conforme censo da população infantojuvenil acolhida do Estado do Rio de Janeiro (base 31/12/2015), o 
segundo maior motivo de acolhimento de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro é o abandono 
pelos pais e responsáveis, que representam 11,37% resultando em 226, do total de 1.988 crianças e adolescentes 
acolhidas.  
38 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Censo da população infantojuvenil acolhida 
no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: MPRJ, 2015. Disponível em: <http://mca.mp.rj.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/TodoOEstado.pdf>. Acesso em. 09 maio 2016. 
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crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes 

acolhimento, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária, 

recebendo uma ajuda de custo para tanto.  

Segundo o juiz Pedro Henrique Alves40, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude 

e do Idoso do Estado do Rio de Janeiro, deve ser sempre dada preferência à família 

acolhedora, pois é a modalidade de acolhimento que mais se aproxima de uma família, dando 

o sentimento de acolhimento real, de ser cuidado e de receber amor.  

Para as crianças que se encontram em acolhimento institucional, existe o programa 

de apadrinhamento. Em informação verbal, o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza41, mentor do 

projeto no Estado do Rio de Janeiro, elucida que existem três modalidades: o apadrinhamento 

afetivo que consiste em assumir o compromisso de acompanhar, orientar, assistir e apoiar a 

educação, desenvolvimento e projeto de vida da criança ou adolescente apadrinhado; o 

apadrinhamento colaborador, que consiste em contribuição na prestação de serviços na 

instituição; e o apadrinhamento provedor que oferece suporte material e/ou financeiro a 

crianças e adolescentes ou a instituição. 

Para tanto, é necessário o cadastramento na vara de infância e juventude e a 

preparação dos candidatos pela equipe técnica do juízo. É exigida ainda a diferença de 

dezesseis anos entre padrinho e afilhado.  

                                                                                                                                                                                          
39 Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. § 1º A inclusão da 
criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, 
observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. [...].BRASIL. 
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. 
Acesso em 15 abr. 2015 
40 ALVES, Pedro Henrique. Entrevista realizada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 
novembro de 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/80871-programa-familia-
acolhedora-pode-reduzir-numero-de-menores-em-abrigos>. Acesso em. 22 jul. 2016. 
41 SOUZA, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Informação verbal obtida no gabinete da 4ª Vara da Infância da 
Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em julho de 2015. 
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A redação do art. 39 §1º do ECA42 disciplina a excepcionalidade da adoção, que 

apenas será possível quando esgotados o recursos de manutenção da criança ou adolescente na 

família natural ou extensa. Todavia, essa previsão gera situações prejudiciais à tutela da 

criança e do adolescente, conforme assinala Galdino Augusto Coelho Bordallo43: 

A atual redação do §1º do art. 39 do ECA tem causado uma grande dificuldade no 
deferimento das adoções, tendo trazido, podemos dizer, uma certa covardia aos 
operadores do direito, em prejuízo às crianças e adolescentes. Verificamos que estão 
sendo adotados posicionamentos de manutenção/tentativa de manutenção das 
crianças e adolescentes com seus parentes biológicos, mesmo em situações que, 
claramente, a família natural não apresenta condições de manter seus rebentos em 
sua companhia. 

Com isso, no intuito de dar efetividade ao princípio do superior interesse da criança e 

do adolescente, deve o operador de direito interpretar o art. 39 §1º do ECA no sentido de que 

caberá a criança ou adolescente ser mantido em sua família natural desde que apresentem 

condições mínimas para proporcionarem o crescimento saudável e com afeto do menor. 

O juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza44 salienta que cabe ao magistrado analisar, com 

fulcro nos relatórios apresentados pela equipe interprofissional, se ao longo da ação de 

destituição de poder familiar a família realmente mede esforços para recuperar o filho. Há 

casos em que a família não tem condições de proporcionar um ambiente saudável para o 

menor e o quadro não é modificado mesmo após sua institucionalização. Por outro lado, há 

situações em que a vida daquela família muda completamente em prol daquela criança, pelo 

medo de perdê-la. 

Portanto, cabe ao magistrado, com o aparato imprescindível dos profissionais que 

atuam na rede de proteção de crianças e adolescentes, não somente a busca de meios para por 

si só manter a criança com a família biológica, mas sim analisar se, após o acolhimento 

institucional da criança ou adolescente, a família se dispôs a efetivamente passar a ter 
                                                            
42 Art. 39. [...] § 1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 
esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do 
parágrafo único do art. 25 desta Lei. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 15 abr. 2015 
43 BORDALLO, op. cit., p. 293. 
44 SOUZA, vide nota 41. 
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condições de proporcionar um crescimento saudável e com afeto a este ser que se encontra em 

desenvolvimento. 

 

1.3.2 Pretensos adotantes 

 

Sob o prisma do pretenso adotante, vislumbram-se duas hipóteses distintas, sendo a 

primeira quando a família já convive com o adotando e quer legitimar o sentimento filial já 

existente; e a segunda quando a família está à procura de alguém para adotar, se habilitando 

no cadastro nacional de adoção. 

A primeira hipótese retrata a chamada adoção intuitu personae45, quando a família já 

se encontra com a guarda de fato da criança ou adolescente, seja pela entrega pelos pais 

biológicos ou pelo abandono, sem qualquer intervenção das pessoas que compõe o sistema de 

justiça da infância e juventude. 

Na segunda hipótese, haverá o requerimento de habilitação perante a vara de infância 

e juventude. Em se tratando de pretendente solteiro, o requerimento pode ser encaminhado 

sozinho, mas no caso de pessoas casadas ou que vivem em união estável, é necessário que a 

realização em conjunto.  

Não há previsão legal de adoção por casais homossexuais, mas o Supremo Tribunal 

Federal46 já decidiu que a união homoafetiva possui os mesmos direitos da união 

heteroafetiva e está incluída no conceito de família (ADI 4277, Rel. Min. Ayres Britto, 

Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011)47. Assim, é plenamente possível a adoção realizada 

                                                            
45 A adoção intuitu personae tem como critério para o seu reconhecimento à existência do vinculo de afeto entre 
adotantes e adotando, a serem analisados pelos pareceres sociais e psicológicos apresentados pela equipe do 
juízo em uma ação de guarda ou adoção. 
46 Vide item 2.4 
47 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.281.093-SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1.281.093&aplicacao=processos.ea&t 
ipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em. 12 fev. 2016. 
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por um casal homoafetivo, nos mesmos moldes do que ocorre com casais heteroafetivos, 

desde que respeitado o preceito de que apresente reais vantagens48 para o adotando (art. 43, 

ECA). 

Realizado o requerimento, a autoridade judiciária dará vista ao Ministério Público, 

que no prazo de cinco dias poderá apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe 

interprofissional; requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e 

testemunhas; requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras 

diligências que entender necessárias (art. 197-B, ECA). 

Em seguida, será iniciada a etapa de estudo psicopedagógico, composto por 

entrevistas com o psicólogo que irá analisar diversas questões, a depender do caso concreto – 

a expectativa; o que fazer no tempo de espera dessa gravidez do coração; a família extensa do 

casal que muitas vezes não sabe da procura pela adoção. 

Ressalta-se a importância da atuação do psicólogo nesse primeiro momento 

identificando se o motivo da busca pela adoção é legítimo, já que isso tende a refletir em 

momento posterior, ou seja, na hora de equilibrar a realidade do choque de que o filho real 

nem sempre se apresentará compatível com o filho imaginário projetado pelo desejo de ser 

mãe/pai. Geralmente esse processo ocorre nos primeiros meses de convivência e pode resultar 

em devolução. 

Em entrevista com psicóloga da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro49, foi apontado que na maioria das vezes a procura pela 

adoção ocorre devido à impossibilidade de gerar um filho. Nesse caso, é necessário 

desconstituir essa ideia de um filho desejado para aceitar um filho que já está pronto, que já 

                                                            
48 Há situações em que as peculiaridades do caso concreto podem demonstrar não ser adequada a inserção em  
em família homossexual aparentemente compatível, como no caso do menor que teve o poder familiar destituído 
em decorrência de abuso sexual paterno, situação esta em que provavelmente não será aconselhável a sua 
inserção em uma família composta por um casal do sexo masculino.  
49 C. f. apêndice 2. L. S. P. Entrevista realizada no setor de psicologia da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do 
Idoso da Comarca da Capital/RJ, em maio de 2016. 
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existe e tem uma história. Assim, é aconselhável a realização de terapia e participação em 

grupos de adoção50, onde serão discutidas questões referentes à motivação pessoal para 

adoção, preconceitos, fases do desenvolvimento infantil, procedimento judicial da adoção, 

entre outros51. 

Por oportuno, é obrigatória a participação dos postulantes em programa52 oferecido 

pela Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e 

estímulo à adoção interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências, e de grupos de irmãos, conforme art. 50 §3º, ECA53.  

Em entrevista com a assistente social da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro54, foi explicado que o profissional deve analisar se o 

candidato pode proporcionar um ambiente familiar adequado, pois caso não seja, ou revele 

incompatibilidade com a natureza da adoção, será o candidato desqualificado do processo. 

Sempre que possível e recomendável, será incluído nesta etapa o contato com 

crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional em condição de 

serem adotados, sob a avaliação e supervisão de equipe técnica (art. 50 §4º, ECA). 

Concluída a participação no programa oferecido pela Justiça da Infância e da 

Juventude, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas decidirá acerca das diligências do 
                                                            
50 O trabalho do grupo de apoio à adoção encontra fundamento diante do cenário de crianças e adolescentes que 
apresentam inadaptações ao ambiente familiar e no despreparo das pessoas e famílias interessadas na adoção.  
51 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Aspectos jurídicos da intervenção social e psicológica no processo de 
adoção. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/adocao/Doutrina_adocao/A 
SPECTOS%20JUR%C3%8DDICOS%20DA%20INTERVEN%C3%87%C3%83O%20SOCIAL%20E%20PSIC
OL%C3%93GI.doc>. Acesso em. 05 mar. 2016. 
52 Conforme recomendação n. 11 aprovada sobre o tema “abrigos e lares acolhedores – grupos de apoio à 
adoção” do VII Encontro de Juízes da Infância, da Juventude e do Idoso do Tribunal de Justiça do Estado Rio de 
Janeiro: “Os Juízes das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, devem incluir, entre os projetos de sua 
iniciativa, a formação de grupos de apoio a adoção, sendo indispensável, na forma do art. 50, parágrafo 1º, ECA, 
a frequência dos interessados ao curso administrado. Tal comparecimento deve ser determinado por ato do Juízo, 
vindo aos autos, mensalmente, informações dos órgãos técnicos sobre a frequência dos referidos candidatos e, 
concluído o curso, emitido parecer sobre a conduta e o perfil apresentado pelos mesmos nas referidas reuniões, 
sempre antes do deferimento da adoção. ENCONTRO DE JUÍZES DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO 
IDOSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 7, 2008, Angra dos Reis, Enunciados. 
Rio de Janeiro: 2008. Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/infancia_juventude_idoso 
.pdf?=v23>. Acesso em 06 jun. 2015.  
53 BRASIL, vide nota 21. 
54 C. f. apêndice 1. A. D. O. Entrevista realizada no setor de serviço social da 1ª Vara da Infância, da Juventude e 
do Idoso da Comarca da Capital/RJ, em março de 2016. 
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Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o 

caso, audiência de instrução e julgamento. Caso não hajam sido requeridas diligências ou 

sendo estas indeferidas, o magistrado determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo 

vista ao Ministério Público por cinco dias, decidindo em igual prazo, (art. 197-D, ECA). 

Aprovada a habilitação, o postulante será inscrito no cadastro nacional de adoção, 

com as respectivas especificações do perfil da criança que pretende adotar, que terá validade 

de dois anos, podendo ser renovada.  

A convocação do candidato será feita de acordo com a ordem cronológica de 

habilitação e conforme a disponibilidade de crianças e adolescentes aptas para a adoção 

inseridas no CNA. 

Conforme art. 50 §13º do ECA55, a autoridade judiciária apenas pode deixar de 

observar a ordem cronológica das habilitações em se tratando de pedido de adoção unilateral, 

ou formulado por parente com o qual o menor mantenha vínculos de afinidade e afetividade, 

ou ainda se for originário de quem detenha a tutela ou guarda legal de criança maior de três 

anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços 

de afinidade e afetividade, e não ocorra má-fé nem as situações previstas nos artigos 237 e 

238 do ECA. 

Com a disponibilidade de criança ou adolescente no perfil compatível a um 

habilitado, esse será convocado para comparecer em entrevista com o psicólogo e assistente 

social, que irão apresentar o contexto social da vida do menor e analisar se a atual conjuntura 

de vida do habilitado56 é adequada àquela criança ou adolescente, fazendo em seus relatórios, 

de forma justificada, a recomendação ou não da aproximação entre eles, conforme as 

peculiaridades do caso concreto.  

                                                            
55 BRASIL, vide nota 21. 
56 Há casos em que, devido a demora, a realidade familiar não reflete mais o perfil traçado na época da 
habilitação. 
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Com a análise do relatório pelo magistrado, em sendo autorizada a primeira visita, 

devidamente acompanhada pela equipe interprofissional do juízo, serão emitidos estudos e 

pareceres favoráveis ou não para o avanço do contato gradativo entre eles, sendo tais 

avaliações determinantes para a duração de todo o processo, conforme salienta a psicóloga57. 

Em seguida, cabe ao habilitado entrar com o pedido de guarda provisória ou de 

adoção58 perante a vara de infância e juventude. O juiz determinará um estágio de 

convivência (art. 46, ECA), possibilitando a criança conviver com o habilitado em sua 

residência.  

No intuito de verificar a adaptação recíproca entre o adotando e o adotante, o estágio 

de convivência será acompanhado de forma minuciosa pela equipe interprofissional do juízo 

(art. 46 §4º, ECA), que, através de estudos e pareceres irá evidenciar se a adoção será ou não a 

melhor solução para o caso. 

O legislador não especifica a duração do estágio de convivência, que será fixado de 

acordo com as regras da vara, a vontade do juiz e dos pais, podendo levar meses, mas 

dificilmente passará de um ano. 

Se o adotante já tiver a tutela ou a guarda legal da criança por tempo suficiente que 

permita a comprovação de vinculo afetivo, o estágio pode ser dispensado, o que é vedado no 

caso de guarda de fato (art. 46 § 2º, ECA) retratando uma verdadeira discriminação com 

aquelas pessoas que já criam uma criança por longo tempo e que desejam regularizar a 

situação. 

Terminado esse estágio, o juiz determina a adoção, sendo a sentença judicial inscrita 

no registro civil através de mandado, que tem força de cancelar o registro original. Na nova 

certidão constará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes 
                                                            
57 L. S. P. vide nota 49. 
58 Normalmente o pedido puramente de guarda provisória se dá quando os habilitados querem ter a experiência 
da convivência com a criança antes de entrar definitivamente com o pedido de adoção. No entanto, é possível 
desde já propor a ação de adoção com o pedido de guarda provisória. 
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como avós do adotado, não podendo constar nenhuma observação sobre a origem do ato que a 

resultou (art. 47, ECA). 

A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, 

que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo em se tratando de adoção 

internacional ou havendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando (art. 

199-A, ECA).  

 

 

1.4 O cadastro nacional de adoção 

  

 

 A Constituição Federal59 (art. 227) elevou ao status de direito fundamental o direito de 

crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Assim, com o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), foram implementados, em caráter local 

e regional, sistemas de informações que reúnem crianças aptas a serem adotadas, e 

pretendentes a adoção. 

 Com a missão conferida pelo artigo 103-B da Constituição Federal, o Conselho 

Nacional de Justiça desenvolveu um banco de dados, único e nacional, a ser alimentado pelas  

autoridades judiciais, com informações dos pretendentes habilitados e das crianças e 

adolescentes aptos a serem adotados, denominado cadastro nacional de adoção (CNA). 

Criado em 29 de abril de 2008, o cadastro nacional de adoção é uma ferramenta para 

auxiliar juízes das varas de infância e juventude na condução dos procedimentos da adoção, 

mediante o mapeamento de informações unificadas, encontrando-se previsto no art. 50 §5º, 

ECA. 

                                                            
59 BRASIL, vide nota 1. 
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Paralelamente, foi criado também o cadastro nacional de crianças acolhidas (CNCA), 

um sistema on line contendo dados das entidades de acolhimento e de crianças/adolescentes 

acolhidos, que totalizam atualmente 46.27760 crianças acolhidas no território nacional. 

Conforme sustenta Maria Berenice Dias61, a finalidade das listas é agilizar o 

processo de adoção. Isto porque, se, primeiro, fosse necessário esperar a destituição do poder 

familiar para inserir a criança no rol dos adotáveis e, depois, se partisse em busca de alguém 

que a quisesse, para só então proceder à habilitação do candidato à adoção, muito tempo 

passaria, deixando-se de atender ao melhor interesse da criança. No entanto, a autora salienta 

que passou a haver verdadeira idolatria à famigerada lista, a ponto de não se admitir por 

muitos operadores do Direito, qualquer “transgressão” à ela. 

Atualmente o Brasil tem 6.933 crianças aptas para serem adotadas62 e 38.008 

pretendentes habilitados para a adoção63, conforme relatório do CNA. Mas se há tantos 

pretendentes dispostos a adotar, por que o número de meninos e meninas abrigadas não para 

de crescer? 

Na avaliação do próprio CNJ, a resposta pode estar na discrepância que existe entre o 

perfil de filho, ou filha, imaginado pelos que aguardam na fila de adoção e o perfil da maioria 

das crianças do cadastro aptas à adoção.  

A análise dos perfis do CNA indica que não é verídica a crença comum de que o 

maior obstáculo nas adoções no Brasil é a questão racial, pois menos de um terço (21,37%) 

dos pretendentes só aceitam crianças brancas, o que representa três a cada dez crianças. Além 

disso, 43,04% se declaram indiferentes quanto a raça da criança. 

                                                            
60 C. f. anexo 1. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. DADOS ESTATÍSTICOS DE 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/cnca/publico/>. Acesso em. 23 ago. 2016. 
61 DIAS, Maria Berenice. Adoção e a espera do amor. Disponível em <http://www.mariaberenice.com.br/upload 
s/1_-_ado%E7%E3o_e_a_espera_do_amor.pdf >. Acesso em. 05 jun. 2015. 
62BRASIL, vide nota 59. 
63C. f. anexo 2. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. DADOS ESTATÍSTICOS DE PRETENDENTES. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/cnca/publico/>. Acesso em. 30 nov. 2016. 
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A triste realidade vem estampada no percentual de pretendentes que não querem 

adotar irmãos (69,3%), quando na verdade mais da metade (64,65%) das crianças ou 

adolescentes aptas para adoção possuem irmãos também cadastrados, restando pequenas as 

chances de um par de irmãos acharem um novo lar, já que as varas de infância e juventude 

dificilmente decidem a separação, procurando evitar o rompimento dos laços fraternais. 

Incompatibilidade difícil de ser encarada é, na verdade, o fato de que apenas um em 

cada quatro pretendentes (44,58%) admite adotar crianças com quatro anos ou mais, enquanto 

apenas 14,79% dos que estão no cadastro tem menos de quatro anos. Por isso, a cada dia a 

mais que as crianças passam nos abrigos afasta ainda mais a chance de ter uma família, tanto 

que é inferior a 1% o índice de pessoas prontas a adotar adolescentes, sendo que estes 

correspondem a mais da metade do total de cadastrados no CNA. 

Em regra, todas as famílias pretendentes à adoção devem ser cadastradas no sistema, 

pois, dessa forma, todos os juízes competentes para a adoção terão acesso às informações do 

cadastro de pretendentes habilitados no país e de todas as crianças aptas à adoção.  

Ressalta-se, todavia, que apenas podem ser incluídas no CNA crianças e adolescentes 

cujos pais biológicos já foram destituídos do poder familiar e para as quais a Justiça entendeu 

que a inserção em uma nova família é o melhor caminho. Por isso, “para cada criança 

cadastrada, há seis famílias autorizadas pela Justiça a adotar. Mas, nos abrigos espalhados por 

todo o país, outras 39 mil crianças e adolescentes estão longe da família e têm destino 

incerto.”64  

 

 

 

 

                                                            
64BRASIL, vide nota 20. 
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2. O AFETO COMO VALOR JURÍDICO 

 

 

Com máxima prioridade, as crianças e os adolescentes devem ser tratados em prol de seu 

maior interesse, em tudo que diz respeito ao bem-estar e a sua felicidade, tendo em vista sua 

condição peculiar de ser em desenvolvimento, fazendo-se imprescindível para tanto, o afeto 

de uma família. 

 

 

2.1 Conceito de Parentalidade Socioafetiva   

  

A relação de paternidade e a filiação socioafetiva não emerge de quem a criança nasceu, 

mas para quem ela nasceu. Muito mais que meros laços de sangue, uma relação mútua de 

respeito, carinho e amor, criada entre dois seres que se elegeram pais e filhos. 

Desde 1979, com João Baptista Villela, o instituto da paternidade vem assumindo uma 

conotação diferenciada, a ponto de se falar em desbiologização da paternidade. Com isto, este 

instituto ganha novas interpretações que não se prendem a conceitos prontos e acabados, mas 

que se ampliam e se constroem a cada dia, a cada situação apresentada65. 

Assim, tal fenômeno afasta o caráter biológico da paternidade, trazendo a figura do 

sentimento que une as pessoas em uma relação familiar, qual seja, o amor, que faz nascer o 

afeto, promovendo à pessoas sem conexão biológica, a construção de uma identidade familiar. 

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf66 elucida o sentido etimológico da palavra 

afeto: 

[...] deriva do latim afficere, affectum¸e que significa produzir impressão; e também 
do latim affectus, que significa tocar, comover o espirito, unir, fixar, ou mesmo 

                                                            
65 RIBEIRO, Ana Paula Brandão; MIRANDA, Isabella Carolina; Filhos de criação: uma abordagem 
paradigmática. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 22, 2013, Curitiba, "25 anos da Constituição Cidadã: Os 
Atores Sociais e a Concretização Sustentável dos Objetivos da República". Florianópolis : FUNJAB, 2013. 
66 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Direito das famílias: amor e bioética. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. p. 19. 
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adoecer. Seu melhor significado, no entanto, liga-se à noção de afetividade, afecção, 
que deriva do latim afficere ad actio, onde o sujeito se fixa, onde o sujeito se liga. 
 

Em linhas jurídicas, o significado da palavra afeto vai mais além, criando relações 

afetivas que geram efeitos jurídicos merecedores de tutela e proteção, conforme assevera 

Paulo Lôbo67: 

O afeto é um fato social e psicológico, além de categoria filosófica sociológica e 
psicológica. Talvez por essas razões, e pela larga formação normativista dos 
profissionais do Direito no Brasil, houvesse tanta resistência em considera-lo a partir 
da perspectiva jurídica. Contudo, não é o afeto, enquanto fato anímico ou social que 
interessa o Direito. O que interessa e é seu objeto próprio de conhecimento, são as 
relações sociais de natureza afetiva que engendram condutas suscetíveis de 
merecerem a incidência de normas jurídicas. 

 

Assim, elucida Christiano Cassetari68, que a parentalidade socioafetiva pode ser 

definida como o vínculo de parentesco civil entre pessoas que não possuem entre si um 

vínculo biológico, mas que vivem – lastreadas pelo forte vinculo afetivo existente entre elas – 

como se parentes fossem.    

Com isso, a tutela jurisdicional da relação socioafetiva, nada mais é do que a proteção 

estatal de uma situação de fato já consolidada, que necessita do ordenamento jurídico para 

surtir efeitos perante os mesmos e a sociedade. 

 

 

2.2 A Socioafetividade como categoria jurídica 

 

 

O Direito é uma ciência que cuida das relações sociais, apenas conseguindo alcançar 

condutas que são externas, socializadas entre os indivíduos. Assim, a verdade jurídica que 

ensejará a tutela de seus integrantes em prol da sociedade deverá proteger a dimensão fática 

da filiação, prevalecendo a socioafetividade em detrimento do vínculo biológico, quando a 

                                                            
67 LÔBO, Paulo. Socioafetividade: o estado da arte no Direito de Família brasileiro. Revista IBDFAM: Famílias 
e Sucessões, Belo Horizonte, v.5, p. 11-23, set./out., 2014. 
68 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 16. 
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função paternal não é exercida pelo genitor, mas sim por aquele que verdadeiramente detém a 

figura de pai/mãe em face de seu filho. 

A filiação socioafetiva é fundamentalmente jurídica, independente da origem biológica, 

conforme elucida Lôbo69:  

O termo “socioafetividade” conquistou as mentes dos juristas brasileiros, justamente 
porque propicia enlaçar o fenômeno social com o fenômeno normativo. De um lado 
há o fato social e de outro o fato jurídico. A norma é o principio jurídico da 
afetividade. As relações familiares e de parentesco são socioafetivas, porque 
congrega o fato social (sócio) e a incidência do principio normativo (afetividade). 
 

A afetividade, por sua vez, é o princípio que fundamenta o Direito de Família na 

estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, entrelaçando-se com os 

princípios de convivência familiar e de igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos, 

que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da família70.  

O princípio da afetividade encontra-se implícito na Constituição Federal, retratando a 

aguda evolução social da família brasileira nos seguintes trechos apontados por Paulo Lôbo71: 

a) Todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227 §6º); 
b) A adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de 

direitos (art. 227 §§5º e 6º); 
c) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se 

os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida 
(art. 226 §4º) 

d) A convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta 
assegurada à criança e ao adolescente (art. 227); o amparo ao idoso é dever de 
todos os parentes e familiares (art. 230). 
 

O art. 1.593 do Código Civil72, que apresenta as espécies de parentesco, define-o como 

natural ou civil e esclarece que ele pode resultar da consanguinidade ou de outra origem. 

 
Carlos Roberto Gonçalves73 entende que sob o prisma legal não pode haver diferença 

entre parentesco natural ou civil, em decorrência da igualdade de direitos e proibição de 

                                                            
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 BRASIL, vide nota 22. 
73 GONÇALVES apud FARIA, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias. vol 6. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 527. 
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discriminação, devendo todos serem chamados apenas de parentes. Gonçalves74 ainda 

acrescenta que, malgrado o dispositivo codificado, a doutrina tem, efetivamente, identificado 

elementos para que a jurisprudência possa interpretá-lo de forma mais ampla, abrangendo, as 

relações de parentesco socioafetivas. 

Com isso, o art. 1.593, CC, reconheceu a possibilidade de estabelecimento de 

parentesco através de outros vínculos distintos da consanguinidade, tratando-se de uma norma 

inclusiva, afastando a primazia da origem biológica e tratando a paternidade de qualquer 

origem com igual dignidade, reconhecendo a parentalidade socioafetiva como forma de 

parentesco, conforme preceitua o enunciado nº 256 da III Jornada de Direito Civil ao dispor 

que “a posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de 

parentesco civil.”75  

A relação de parentalidade se difere sendo a de origem biológica atribuída pelo 

Direito, enquanto a relação socioafetiva é reconhecida pelo Direito, a partir da relação 

familiar consolidada. Para tanto, são pressupostos da socioafetividade: (1) a integração da 

pessoa no grupo familiar; (2) a assunção de papel parental; (3) a convivência duradoura.76 

A relevância do liame socioafetivo é tão grande que o enunciado nº 339, aprovado na IV 

Jornada de Direito Civil, dispõe que “a paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não 

pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho.”77  

 Assim, a socioafetividade foi ganhando espaço em nossa sociedade, ensejando a quebra 

do vínculo biológico. Conforme ressalta Renata de Almeida e Walsir Junior78, a pretensão de 

ser pai ou mãe incute na relação firmada com o filho a qualidade eudemonista. O amor, a 

                                                            
74 GONÇALVES apud CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade socioafetiva: efeitos 
jurídicos. São Paulo: Atlas, 2014, p. 13. 
75  BRASIL. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados. Brasília : Conselho da Justiça Federal, 
Centro de Estudos Judiciários, 2012.  Disponível em:<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/501>. Acesso 
em. 06 set. de 2015. 
76 LOBO. op.cit., p. 13. 
77 BRASIL, vide nota 74. 
78 ALMEIDA, Renata Barbosa de, RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson, Direito Civil: famílias. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p.354 
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ternura e a dedicação impõem-se como pressupostos da filiação superando o vínculo oriundo 

do parâmetro biológico avulso, pois os aspectos da voluntariedade e do afeto surgem bem 

mais adequados ao estabelecimento da relação filial. Afinal, têm o condão de melhor 

viabilizar a promoção pessoal dos envolvidos, sua formação, seu desenvolvimento. 

 

 

2.3 Autoridade parental  

   

 

 A autoridade parental, nomenclatura constitucionalmente mais adequada para o termo 

designado como poder familiar pelos arts. 1.630 e seguintes do Código Civil de 2002, em 

substituição à noção de pátrio poder prevista nos artigos 379 e seguintes do Código Civil de 

1916, é um múnus de direito privado, um poder jurídico.  

 Não é o objetivo deste trabalho elaborar um catálogo descritivo de todas as minúcias da 

autoridade parental, proposta que em muito excederia os limites do objeto que se pretende 

trabalhar. 

Assim, de forma sucinta, leciona Katia Regina Maciel79, que a autoridade parental pode 

ser definida como um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais com relação ao 

filho menor, não emancipado, devendo ser exercido no superior interesse deste último. Sendo 

um direito-função, os genitores biológicos ou adotivos não podem abrir mão dele e não o 

podem transferir a titulo gratuito ou oneroso. 

 Gustavo Tepedino80 esclarece que a crítica à utilização do termo “poder” inserido no 

Código Civil de 2002, tanto na noção de pátrio poder, como na de poder familiar, adota, ao 

revés a perspectiva da autoridade parental como um múnus, significado que transcende o 

                                                            
79 MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e 
práticos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 143. 
80 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-constitucional. 
Disponível em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32356-38899-1-PB.pdf>. Acesso em. 
19 out. de 2015. 
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interesse pessoal numa visão dinâmica e dialética de seu exercício, de modo que os filhos não 

são (nem poderiam ser) objeto da autoridade parental, mas sim uma dupla realização de 

interesses dos filhos e dos pais. 

 O art. 24 do ECA disciplina o afastamento compulsório da autoridade parental diante do 

descumprimento dos deveres e obrigações a que alude o art. 22 do ECA81, assim como os 

casos em que a legislação civil indicar82. 

 Portanto, estando diante de uma família disfuncional83 que, sob o enfoque jurídico, 

significa que o núcleo familiar não atende as necessidades emocionais, físicas e intelectuais 

da prole, mesmo que auxiliada para tanto, torna-se inadequada para desempenhar a sua função 

ou o seu papel parental. Assim, a partir daí, a criança ou adolescente pode ser inserida no 

cadastro nacional de adoção, possibilitando sua inserção em outra entidade familiar.  

 

 

2.4 A afetividade e novas famílias: compreensão além da norma 

 

 

 O conceito de família pode ser definido com a simples palavra “indelimitado”, pois 

conforme a época vivida e as mudanças sociais foram-se criando novos modelos de família, e 

na medida em que iam se estruturando, a sociedade, mesmo que lentamente, precisava ir se 

adequando e reconhecendo esta instituição que, sobretudo, se funda no direito de amar, no 

direito da felicidade. 

                                                            
81 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 abr. 
2015. 
82 Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II 
- deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 
reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. BRASIL. Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em. 15 mar. 2015. 
83 A família disfuncional é aquela em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte dos 
membros individuais ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que outros membros acomodem-se 
com tais ações. 
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 Rodrigo da Cunha Pereira84, reportando-se a Jacques Lacan, elucida que a família não 

se constitui meramente por um homem, mulher e filho, mas sim de uma estruturação psíquica 

no qual cada um dos seus membros possui um lugar, sem estarem necessariamente ligados 

biologicamente. Assim, é nessa estrutura familiar, antes e acima do Direito, que devemos 

buscar o que realmente é uma família, para não incorrermos em moralismos e temporalidades 

que só fazem impedir o avanço da ciência jurídica.  

 A família transforma-se na medida em que se acentuam as relações de sentimentos entre 

seus membros85. Despontam novos modelos de família mais igualitárias nas relações de sexo 

e idade, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, menos sujeitas à regra 

e mais ao desejo86. Assim, a família e o casamento adquiriram novo perfil, voltados muito 

mais a realizar os interesses afetivos e existenciais de seus integrantes. Essa é a concepção 

eudemonista87 de família, que progride à medida que regride o seu aspecto instrumental.88 A 

comunhão de afeto é incompatível com o modelo único, matrimonializado, da família. Por 

essa razão, a afetividade entrou nas cogitações dos juristas, buscado explicar as relações 

familiares contemporâneas89. 

 Como desdobramento da dinâmica social, a CRFB/88 consagrou o fenômeno da 

repersonalização das relações familiares, a família, agora constitucionalizada, passou a ser 

configurada por dois aspectos fundamentais: a) qualquer grupamento humano baseado no 

afeto pode ser considerado e protegido como família, independentemente de os membros 

serem ligados pelo casamento ou por laços consanguíneos; b) todos os membros da família, 

                                                            
84 PEREIRA apud PEREIRA Tânia da Silva. A ética da convivência familiar e sua efetividade no cotidiano dos 
tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 235-236. 
85 OLIVEIRA, José Lamartine C. de; MUNIZ, Francisco José F. Curso de direito de família. 4. ed. Curitiba: 
Juruá, 2002. p. 11.  
86 PERROT, Michelle. O nó e o ninho. Revista Veja 25 anos: reflexões para o futuro, São Paulo: Abril, 1993, p. 
75-81. 
87 Família eudemonista é o nome que se atribuiu a essa nova tendência de identificar a família pelo seu 
envolvimento afetivo, em busca da felicidade, com a supremacia do amor ensejando o reconhecimento do afeto 
como único modo eficaz de definição da família e de preservação da vida. 
88 OLIVEIRA, op.cit., p. 11. 
89 LÔBO, Paulo. Código Civil comentado. Famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. 
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independentemente do gênero, da idade ou das escolhas de vida, merecem ser respeitados, 

protegidos e ter suas potencialidades saudavelmente desenvolvidas no espaço familiar.90 

Essa ampliação do conceito de família, agora plural e de significativa concretização dos 

direitos fundamentais da pessoa humana passou a integrar outros elementos e valorizar seus 

princípios e fundamentos, dentre eles o da afetividade. Assim, na medida em que a família 

deixa de ser encarada sob a ótica patrimonialista e como núcleo de reprodução, passando a ser 

tratada como instrumento para o desenvolvimento da pessoa humana, realçados seus 

componentes mais próximos a sua condição humana, tem-se, sem dúvida, uma 

democratização familiar.91 E, nas palavras de Maria Berenice Dias, na esteira dessa evolução, 

o direito das famílias instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor 

jurídico ao afeto.92 

Diante dessa nova concepção surge a necessidade do reconhecimento dos novos 

modelos de família, que precisam ser amparadas pelo Poder Judiciário brasileiro para tutelar 

os direitos de seus indivíduos e suas proles, conforme assevera Christiano Cassettari93: 

É visível que a família, ao longo do tempo e até os dias de hoje, sofreu sensíveis 
mudanças. Essas modificações foram sociológicas, em sua função, natureza, 
composição e concepção, mas também, jurídicas, pois o Estado, antes ausente, agora 
se faz presente, pois, em nossa Constituição Federal, há normas expressas que 
normatizam a família brasileira, e as demais, em razão da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais, também serão aplicadas para construir um “novo” Direito de 
Família, que possa acompanhar a evolução social. 

 

O primeiro modelo de família objeto de estudo é a família formada por pessoas do 

mesmo sexo94, que mesmo sua existência vinda desde os primórdios dos tempos gregos, foi 

                                                            
90 SOUSA, Mônica Teresa Costa; WAQUIM, Bruna Barbieri. Do direito de família ao direito das Famílias. A 
repersonalização das relações familiares no Brasil. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 52; n. 205, p. 
71-86, jan./mar. 2015. Disponível em < http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/509943>. Acesso em: 21 nov. 
2016. 
91 RODRIGUES. Patrícia Matos Amatto. A nova concepção de família no ordenamento jurídico brasileiro. 
Disponível em: < http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=67 
92>. Acesso em.: 21 nov. 2016. 
92 DIAS, op. cit.,, 2013, p. 129. 
93 CASSETTARI, op. cit., p. 27,28. 
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omitida pelo legislador pátrio, ficando o seu reconhecimento a encargo do Poder Judiciário, 

conforme assevera Maria Berenice Dias95: 

“[...] O legislador, com medo de desagradar seu eleitorado, prefere não aprovar leis 
que concedam direitos às minorias alvo da discriminação. Assim, restam as uniões 
homossexuais marginalizadas e excluídas do sistema jurídico. No entanto, a 
ausência de lei não significa inexistência de direito. Tal omissão não quer dizer que 
são relações que não merecem tutela jurídica.” 

 

Importante ressaltar que antes mesmo de ser reconhecida como entidade familiar, o 

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 889.852-RS, julgado em 27 abril de 201096, deferiu a 

parceira homossexual a adoção unilateral dos filhos que haviam sido adotados pela 

companheira, haja vista terem planejado adotar com conjunto. 

Diante do cenário em que decisões judiciais iam cada vez mais atribuindo 

consequências jurídicas a essas relações, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 427797 e ADPF 

13298, ambas julgadas em 05 de maio de 2011, reconheceu a união por casais do mesmo sexo 

como união estável em igualdade de direitos e deveres, legitimando a conclusão de que o 

                                                                                                                                                                                          
94 O indivíduo como orientação homossexual não tem o peso na escolha de estabelecer relações com pessoas do 
mesmo sexo ou diferente, mas sim em ser compelido a abster-se de sua orientação sexual ou ter que vivê-la de 
forma clandestina por conta do preconceito. 
95 DIAS, op. cit., 2013, p. 174.  
96 “[...] 2. Em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, sem fronteiras ou barreiras, 
sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da 
lei deve levar em conta, sempre que possível, os postulados maiores do direito universal. (...) 6. Os diversos e 
respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na 
Universidade de Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana de Pediatria), "não indicam 
qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade 
do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores". (...) 8. 
É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os menores – sendo a afetividade o 
aspecto preponderante a ser sopesado numa situação como a que ora se coloca em julgamento. (...) 14. Por 
qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à situação fática consolidada, seja no tocante à 
expressa previsão legal de primazia à proteção integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos 
autos, há mais do que reais vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do ECA. Na verdade, 
ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a medida.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
REsp 889.852-RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/pesq 
uisa/?termo=REsp+889.852&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&
chkMorto=MORTO>. Acesso em.: 12 fev. 2016. 
97 “[...] Esse entendimento foi formado utilizando-se a técnica de interpretação conforme a Constituição para 
excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que 
deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva.” 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277. Relator Ministro Ayres Britto. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=11872>. Acesso em. 18 out. 2015. 
98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 132. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em: <http://www.stf. 
jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2598238>. Acesso em. 18 out. 2015. 
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reconhecimento da união homoafetiva dentro do direito das famílias é imperativo 

constitucional, não sendo possível violar a dignidade do homem, por apego a uma moral 

retrógrada a formalismos legais.99  

O segundo modelo de família a ser analisado é família anaparental, formada sem a 

presença de um ascendente e não havendo hierarquia entre os membros, que veio a tona na 

recente decisão do STJ ao deferir a adoção conjunta por dois irmãos, interpretando de forma 

exemplificativa as possibilidades de adoção conjunta descritas no art. 42, ECA100, por 

entender que o fim precípuo da norma é a inserção do adotado em uma família estável, 

instituto não restrito às hipóteses citadas no dispositivo. 

No caso, um casal de irmãos que criavam um menor há anos e, com ele, 

desenvolveram uma relação de afeto, com o falecimento de um deles, foi pleiteada a adoção 

post mortem. São os trechos do voto da relatora ministra Nancy Andrighi no REsp nº 

1.217.415 – RS101 julgado em 19 de junho de 2012:  

“[...] Nessa senda, incontornável a conclusão de que, o comando legal sob análise 
buscou assegurar ao adotando a inserção em um núcleo familiar, no qual pudesse 
desenvolver relações de afeto, aprender e apreender valores sociais, receber e dar 
amparo nas horas de dificuldades, entre outras necessidades materiais e imateriais 
supridas pela família que, nas suas diversas acepções, ainda constitui a base de nossa 
sociedade.  
[...] A exigência legal restritiva, quando em manifesto descompasso com o fim 
perseguido pelo próprio texto de lei, é teleologicamente órfã, fato que ofende o 
senso comum e reclama atuação do interprete para flexibilizá-la e adequá-la às 
transformações sociais que dão vulto ao anacronismo do texto de lei. 
In casu, a existência de núcleo familiar estável, e a consequente rede de proteção 
social que podem gerar para o adotando, são os fins colimados pela norma. 
Na verdade, o que informa e define um núcleo familiar estável são os elementos 
subjetivos, que podem ou não existirem, independentemente do estado civil das 
partes. 
Esses elementos subjetivos são extraídos da existência de laços afetivos – de 
quaisquer gêneros –; da congruência de interesses; do compartilhamento de ideias e 
ideais; da solidariedade psicológica, social e financeira, fatores que somados, e 
talvez acrescidos de outros não citados, possam demonstrar o animus de viver como 
família e deem condições para se associar, ao grupo assim construído, a estabilidade 
reclamada pelo texto de lei. 

                                                            
99 BRASIL, vide nota 91. 
100 Art. 42 [...] § 2º: Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L809.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015. 
101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.217.415. Rel. Min. Nancy Andrighi. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/imagens_up/Anap.pdf>. Acesso em.: 18 out. 2015. 
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O primado da família socioafetiva tem que romper os ainda existentes liames que a 
atrelam a uma diversidade de gênero e fins reprodutivos, não em um processo de 
extrusão, mas sim de evolução, onde as novas situações se acomodam ao lado de 
tantas outras, já existentes, como possibilidades de grupos familiares.  
Nessa senda, a chamada família anaparental – sem a presença de um ascendente –, 
quando constatado os vínculos subjetivos que remetem à família, merece o 
reconhecimento e igual status daqueles grupos familiares descritos no art. 42, §2, do 
ECA. 
Na espécie, o fim expressamente assentado pelo texto legal – colocação do adotando 
em família estável – foi plenamente cumprido (...) Naquele grupo familiar o adotado 
deparou-se com relações de afeto, construiu – nos limites de suas possibilidades – 
seus valores sociais, teve amparo nas horas de necessidade físicas e emocionais, em 
suma, encontrou naqueles que o adotaram, a referência necessária para crescer, 
desenvolver-se e inserir-se no grupo social que hoje faz parte [...]”. 

 

 Por fim, a família poliafetiva, que é o relacionamento existente entre mais de duas 

pessoas simultaneamente. É um estilo de vida adotado por uma minoria de pessoas, que 

exterioriza uma grande variedade de modelos de relacionamentos e se orienta a partir de uma 

visão ética sobre isso102. 

 Importante fazer a inicial distinção da família poliafetiva com a família simultânea, pois 

nesta a pessoa é casada, mas mantem outras famílias, perfazendo núcleos familiares distintos, 

mas naquela há a união de três pessoas ou mais, caracterizando um núcleo familiar único, 

resultando na família poliafetiva. Há ainda outra situação, que é contrair o casamento com 

uma pessoa quando já é casado, tipificando a bigamia, que é crime, conforme art. 235 do 

Código Penal103. 

Sob uma perspectiva tradicional do instituto da família, dificilmente uma entidade 

poliamorista poderá ser reconhecida juridicamente, tendo em vista a monogamia ser adotada 

como função orientadora da família. 

 No entanto, reconhecendo o afeto como o valor essencial para a constituição de 

entidades familiares, e visualizando-se nestas, o espaço para o melhor desenvolvimento do ser 

                                                            
102 TWEEDY apud SANTIAGO, Rafael da Silva. O mito da monogamia à luz do Direito civil-constitucional: a 
necessidade de uma proteção normativa às relações de poliamor. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo 
Horizonte, v.7, p. 109-135, mar./abr., 2015. 
103 Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: Pena - reclusão, de dois a seis anos. BRASIL. 
Código Penal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. 
Acesso em. 04 Mar. 2015. 
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humano, tem-se observado em tribunais e cartórios um progressivo afrouxamento na recusa 

em reconhecer proteção jurídica à entidade poliafetiva 104. 

 Em outubro de 2015, o Rio de Janeiro registrou sua primeira união estável entre três 

mulheres, no 15º Ofício de Notas, localizado na Barra da Tijuca. A tabeliã Fernanda de 

Freitas Leitão105 assevera que não existe uma lei específica para tanto, aplicando-se então 

uma construção a partir da ADI nº 4.277/DF106, que discriminou todo o fundamento e os 

princípios que reconheceram a união homoafetiva como digna de proteção jurídica, tendo 

como base o princípio da dignidade humana e o conceito de família como sendo plural e 

aberto. Além disso, assevera que no âmbito civil, o que não está vedado, está permitido. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Direito de Família, este é o segundo trio que declara 

oficialmente uma relação107. 

 Em contrapartida, o professor José Fernando Simão108 afirma que para esse modelo de 

relação não há garantia jurídica, tendo em vista a família no Brasil ser monogâmica, servindo 

a escritura pública tão somente para a repartição do patrimônio, excluindo-se o direito de 

sucessões e família. Contrapondo-se, resta oportuno o escólio de Andreas Bucher109, 

asseverando que “se pode não querer aceitar a poligamia, mas não se pode ignorá-la nem 

rechaçá-la completamente sem atribuir-lhe o menor efeito jurídico”. 

                                                            
104 RODRIGUES, Liz Helena Silveira Do Amaral. Amor plural: características, diferenciações e possibilidade de 
reconhecimento de relações afetivo-familiares fundadas no poliamor. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 22, 
2013, São Paulo, "Sociedade Global e seus impactos sobre o estudo e a afetividade do Direito na 
contemporaneidade". Florianópolis : FUNJAB, 2013. 
105 Notícia fornecida por Fernanda de Freitas Leitão em entrevista concedida ao Estadão, em outubro de 2015. 
Disponível em: < http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,rio-registra-primeira-uniao-estavel-entre-3-
mulheres,1781538>. Acesso em: 25 jul. 2016. 
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277. Relator Ministro Ayres Britto. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=11872>. Acesso em. 18 out. 2015. 
107 O primeiro caso aconteceu em Tupã, no interior de São Paulo, em 2012, quando um homem e duas mulheres 
registraram a relação em cartório. 
108 SIMÃO, José Fernando. Poligamia, casamento homoafetivo, escritura pública e dano social: uma reflexão 
necessária? Parte 3. São Paulo: Jornal Carta Forense, 01/02/2013. Disponível em <http://www.cartaforense.com. 
br/conteudo/colunas/poligamia-casamento-homoafetivo-escritura-publica-e-dano-social-uma-reflexao-necessaria 
--parte-3/10376. Acesso em. 25 jul. 2016. 
109 BUCHER, Andreas. La famille en droit international privé, v. 283, Recueildes Cours, Collected Courses 
Series. Leida: Brill Academic Publishers, 2000. p. 129. 
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 Há em tramitação, na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional n. 

158, de 2015, de autoria do Deputado Federal Bacelar, que acaba com a família monogâmica, 

podendo então ser formada por duas ou mais pessoas, de qualquer orientação sexual sob a 

seguinte justificativa: “Valer-se da lei para impor crenças, costumes religiosos ou padrões 

morais de comportamento constitui verdadeiro abuso do direito de legislar. Não se pode dizer 

laico o Estado que autoriza a utilização de seu aparato para que se veiculem crenças religiosas 

particulares do aplicador da lei ou do legislador”110 

 O cerne de todos esses delineamentos diante do novo cenário das famílias brasileiras é o 

puro sentimento de afeto entre as pessoas, seja de cunho amoroso ou parental, sendo 

suficiente para buscar a tutela constitucional de receber tratamento isonômico e digno. 

Assim, afirmado o afeto como base fundamental do Direito de Família atual, vislumbra-

se que, composta a família por seres humanos, decorre, por conseguinte, uma mutabilidade 

inexorável, apresentando-se sob tantas e diversas formas, quantas sejam as possibilidades de 

se relacionar e expressar amor, propriamente dito.111 

Portanto, conforme assevera Luís Roberto Barroso112, um Estado democrático de direito 

deve tanto assegurar ao indivíduo o seu direito de escolha entre várias alternativas possíveis, 

como, igualmente, deve propiciar condições objetivas para que estas escolhas possam se 

concretizar. As pessoas devem ter o direito de desenvolver a sua personalidade e as 

instituições políticas e jurídicas devem promover esse desenvolvimento, e não dificultá-lo. 

 

 

 

                                                            
110 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional 158. Inteiro teor disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1402910&filename=PEC+158/2015
>. Acesso em. 25 jul. 2016. 
111BRASIL, vide nota 90. 
112 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no 
Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. São Paulo, n. 17, p. 124, jan./jun. 2011. 
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3. A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO   

 

 

O cadastro nacional de adoção foi criado para a uniformização do procedimento de 

adoção, nacionalizando as informações constantes no banco de dados de pretensos adotantes e 

crianças e adolescentes aptos a serem adotados, proporcionando o cruzamento de perfis de 

inscritos em localidades distintas. 

Também é possível afirmar que a observância de um cadastro nacional minimiza a 

possibilidade de tráfico de crianças ou mesmo a adoção por intermédio de influências escusas, 

conforme salienta o Ministro Sidnei Beneti em seu voto no REsp 1.347.228-SC, julgado em 

06 de novembro de 2012 113: 

[...] O referido Cadastro de adotantes visa à observância do interesse do menor, 
concedendo vantagens ao procedimento legal da adoção e avaliando previamente os 
pretensos adotantes por uma comissão técnica multidisciplinar, o que minimiza 
consideravelmente a possibilidade de eventual tráfico de crianças ou mesmo a 
adoção por intermédio de influências escusas, bem como propicia a igualdade de 
condições àqueles que pretendem adotar.[...]  
 

No entanto, é preciso destacar que, embora seja desejável a utilização de critérios 

objetivos para o ingresso nos cadastros de postulantes, o juiz da infância e juventude não se 

lhes deve obediência cega, ou seja, circunstâncias e peculiaridades do caso concreto podem 

levar à modificação da ordem cronológica dos postulantes, em prol do melhor interesse do 

adotando.  

 

 

 

 

 

                                                            
113 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.347.228-SC. Relator Ministro Sidnei Beneti. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1.347.228&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em.: 12 fev. 2016. 
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3.1 A solução que a Lei 12.010/2009 não trouxe 
 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca no art. 50 §13114, incluído pela Lei nº 

12.010 de 2009, as três hipóteses que permitem a dispensa à observância ao cadastro nacional 

de adoção: 

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

Mas e se o caso concreto envolver uma situação não abarcada pelo § 13 do art. 50 do 

ECA? E se um casal ingressar com o pedido de adoção de uma criança por eles criada desde o 

nascimento, mas este casal, que não é parente do menor, não se encontrar inscrito no cadastro 

de adotantes? Deverá ser a adoção negada por esse motivo submetendo o menor a ordem 

cronológica do cadastro nacional de adoção? 

Inexiste previsão legal para os casos em se postula a adoção por quem não é parente e 

não detém a guarda legal, mas já tem consolidado o vínculo afetivo com a criança e o 

adolescente. 

Como regra, o magistrado em sua atuação deve respeitar o princípio da legalidade, 

estando suas decisões adstritas aos ditames legais, proporcionando assim segurança jurídica. 

No entanto, há casos em que há lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico, mas isso 

significa que o juiz esteja eximido de julgar o caso concreto.   

Conforme o art. 6º do ECA, no momento da interpretação, deve-se levar em conta os 

fins sociais a que essa lei se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

                                                            
114 BRASIL, vide nota 21. 
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individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. 

Para tanto, de acordo com o sistema protecionista previsto no ECA, o legislador fez o 

uso de cláusulas gerais115, de modo que, por serem genéricas, são capazes de proporcionar 

soluções mais adequadas ao caso concreto, por meio de sua aplicação pelo operador do 

Direito. 

A respeito do tema, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira , quando na relatoria do 

REsp nº 124.621/SP116 julgado em 13 de abril de 1999, asseverou: 

"(...) em se tratando de interesse de menores, é de convir-se pela relativização dos aspectos 
jurídicos, sobretudo em face da prevalência dos interesses do menor, como determina a 
legislação vigente (ECA, art. 6º; LICC, art. 5º) e já proclamava o art. 5º do Código de 
Menores de 1979. Neste sentido, o RMS n. 1.898-SP (DJ 17/04/95), de minha relatoria, 
com esta ementa, no que interessa: 'II - A legislação que dispõe sobre a proteção à criança e 
ao adolescente proclama enfaticamente a especial atenção que se deve dar aos seus direitos 
e interesses e à hermenêutica valorativa e teleológica na sua exegese” 
 
 

Assim, o legislador trouxe intencionalmente uma dificuldade interpretativa maior para 

certas hipóteses, colocando de forma genérica alguns princípios justamente para dar ao 

operador do Direito a liberdade de aplicar essa essência do ECA, consubstanciada na doutrina 

da proteção integral da criança e do adolescente, o que denota a não ofensa ao princípio da 

legalidade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                            
115 Cláusulas gerais são normas jurídicas propositalmente indetermináveis pelo legislador para que o operador do 
Direito possa dar soluções mais adequadas ao caso concreto. Ex: melhor interesse do menor não é definido pelo 
ECA, permitindo a busca de outras formas para identificar qual o conteúdo da cláusula aberta mediante o caso 
concreto. 
116 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 124.621/SP. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
Disponível em: < https:// ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=resp+124621&aplicacao=processos.ea&tipoP 
esquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em.: 29 fev. 2016. 



50 
 

3.2 Princípios aplicáveis à adoção 
 

 

Cuida-se aqui de identificar os princípios específicos que vão nortear o magistrado a 

solucionar a situação que a lei não regula, elucubrados pelo legislador como parâmetro ao 

operador do Direto de modo a melhor aplicação da essência protecionista do ECA aos casos 

concretos, com suas especificidades que ainda desafiam os limites do ordenamento jurídico 

vigente. 

 

 

3.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

 Encontra-se estampado já no primeiro artigo da Constituição Federal117, sendo o 

princípio fundante do Estado Democrático de Direito, consagrado como valor nuclear da 

ordem constitucional. 

 Conforme salienta Daniel Sarmento118, representa o epicentro axiológico da ordem 

constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não apenas os 

atos estatais, mas toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da 

sociedade. 

 A elevação da dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem jurídica 

provocou a despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, em prol da 

realização da personalidade da pessoa. Com isso, traçou não apenas um limitador do Estado, 

mas constituiu um norte para a sua ação positiva, garantindo o mínimo existencial. 

                                                            
117 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos (...) III - a dignidade 
da pessoa humana [...]. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em.: 24 abr. 2015. 
118 SARMENTO apud DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 65.  
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 Por sua vez, a Constituição Federal no capítulo que trata da família e da criança e do 

adolescente, em seu artigo 226 §6º, quando fundou o planejamento familiar e a paternidade 

responsável baseou-se no princípio da dignidade da pessoa humana, assim como no artigo 227 

caput ao assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade.  

Ainda, a ordem constitucional dá proteção integral à família independente de sua 

origem. A multiplicação das entidades familiares – o afeto, a solidariedade, a união, o 

respeito, a confiança, o amor, o projeto de vida comum – permite o pleno desenvolvimento 

pessoal e social de cada partícipe com base em ideias pluralistas, solidaristas, democráticas e 

humanistas119. 

O princípio da dignidade da pessoa humana confere, em última análise, a todos os 

outros princípios e normas constitucionais, assim como os infraconstitucionais uma base, um 

norte e por isso não pode em hipótese alguma ser desconsiderado em qualquer ato de 

interpretação, criação e aplicação das normas jurídicas120. 

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em caráter excepcional, a 

adoção de neto por avós, reconhecendo se tratar de uma verdadeira regularização de filiação 

socioafetiva, em prol de interesses básicos do menor e ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, no REsp 1.448.969-SC, julgado em 21 de outubro de 2014: 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HIPÓTESE DE ADOÇÃO DE 
DESCENDENTE POR ASCENDENTES. Admitiu-se, excepcionalmente, a adoção 
de neto por avós, tendo em vista as seguintes particularidades do caso analisado: os 
avós haviam adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, a qual já 
estava grávida do adotado em razão de abuso sexual; os avós já exerciam, com 
exclusividade, as funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia 
filiação socioafetiva entre neto e avós; o adotado, mesmo sabendo de sua origem 
biológica, reconhece os adotantes como pais e trata a sua mãe biológica como irmã 
mais velha; tanto adotado quanto sua mãe biológica concordaram expressamente 
com a adoção; não há perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no 
adotando; e não havia predominância de interesse econômico na pretensão de 
adoção. (...)  No caso em análise, todavia, é inquestionável a possibilidade da 
mitigação do § 1º do art. 42 do ECA, haja vista que esse dispositivo visa atingir 
situação distinta da aqui analisada. Diante da leitura do art. 1º do ECA ("Esta Lei 

                                                            
119 DA GAMA apud DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 66. 
120 NUNES, Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
62. 
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dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente") e do art. 6º desse 
mesmo diploma legal ("Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento"), deve-se conferir prevalência aos princípios da 
proteção integral e da garantia do melhor interesse do menor. Ademais, o § 7º do art. 
226 da CF deu ênfase à família, como forma de garantir a dignidade da pessoa 
humana, de modo que o direito das famílias está ligado ao princípio da dignidade da 
pessoa humana de forma molecular. É também com base em tal princípio que se 
deve solucionar o caso analisado, tendo em vista se tratar de supraprincípio 
constitucional. Nesse contexto, não se pode descuidar, no direito familiar, de que as 
estruturas familiares estão em mutação e, para se lidar com elas, não bastam somente 
as leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, levando-se em conta 
aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª Geração. Dessa maneira, 
não cabe mais ao Judiciário fechar os olhos à realidade e fazer da letra do § 1º do art. 
42 do ECA tábula rasa à realidade, de modo a perpetuar interpretação restrita do 
referido dispositivo, aplicando-o, por consequência, de forma estrábica e, dessa 
forma, pactuando com a injustiça. No caso analisado, não se trata de mero caso de 
adoção de neto por avós, mas sim de regularização de filiação socioafetiva. Deixar 
de permitir a adoção em apreço implicaria inobservância aos interesses básicos do 
menor e ao princípio da dignidade da pessoa humana121.  

Com isso, o STJ mitigou o § 1º do art. 42, ECA, que proíbe a adoção de descendentes 

por ascendentes, conferindo prevalência aos princípios da proteção integral, da garantia do 

melhor interesse do menor e do supraprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

haja vista que no direito das famílias as estruturas familiares estão em mutação e, para se lidar 

com elas, não bastam somente às leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, 

levando-se em conta aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª geração. Dessa 

maneira, não cabe mais ao Judiciário fechar os olhos e fazer da letra da lei tábula rasa à 

realidade, de modo a perpetuar interpretação restrita dos dispositivos, pactuando com a 

injustiça.  

 

 

 

 

 

 
                                                            
121 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.448.969-SC, Relator: Ministro Moura Ribeiro, julgado em 
21/10/2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre= 
REsp+1.448.969-SC&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em.: 31 mar. 2016. 
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3.2.2 Princípio da proteção integral 

 

 

O do Estatuto da Criança e do Adolescente significou uma total ruptura com a 

legislação anterior que tratava da questão menorista, o Código de Menores de 1979, posto que 

adotou como referencial doutrinário o princípio da proteção integral em direção oposta ao 

princípio da situação irregular que vigorava na legislação revogada.122 De forma sistemática, 

tais doutrinas estão assentadas nos seguintes princípios: 

A primeira denominada de doutrina da situação irregular, onde a criança e o adolescente 

apenas recebiam a proteção jurídica quando não estavam inseridos dentro de uma família ou 

teriam atentado contra o ordenamento jurídico, caracterizando uma verdadeira discriminação 

legal quando somente recebia respaldo jurídico aquele que se encontrava em situação 

irregular. 

Já a segunda fase denominada de doutrina da proteção integral123, foi introduzida no 

ordenamento jurídico brasileiro através do art. 227 da CRFB/88 que declarou ser dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar, à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 124 

No entanto, no âmbito internacional isso não foi uma novidade, pois desde 20 de 

novembro de 1959 foi publicada pela ONU a Declaração dos Direitos das Crianças, 

                                                            
122 DOI, Cristina Teranise; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. A Proteção Integral das Crianças e dos 
Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: < http://www.crianca.mppr.mp.br/mod 
ules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1222>. Acesso em. 21 nov. 2016. 
123 VILAS-BÔAS, Renata Malta. A doutrina da proteção integral e os Princípios Norteadores do Direito da 
Infância e Juventude. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 94, nov. 2011. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&revista_caderno=1>. 
Acesso em.: 31 mar. 2016. 
124 BRASIL, vide nota 1. 



54 
 

originando a doutrina da proteção integral, mas apenas introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro 29 anos depois. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 13 de julho de 1990, 

consolidou a diretriz constitucional da doutrina da proteção integral em art. 1º125, no entanto, 

apesar de já ter 25 anos, ainda precisa ser implementado e parte de sua configuração precisa 

ser analisado e conhecido pela sociedade como um todo. 

Ainda, dando efetividade a doutrina da proteção integral, temos também prescrições 

administrativas (por exemplo, as resoluções do Conanda), e a tendência são inovações 

legislativas nesta seara proporcionando o sistema de proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, como podemos citar o recente Estatuto da Primeira Infância, Lei n.º 13.257/2016, 

que altera dispositivos legais e prevê a formulação e implementação de políticas públicas 

voltadas para as crianças que estão nos primeiros 72 meses de vida. 

Basicamente, a doutrina jurídica da proteção integral adotada pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente se fundamenta em três postulados: a criança o adolescente como sujeitos de 

direito, deixando de serem objetos passivos para se tornarem titulares de direitos; destinatários 

de absoluta prioridade; e, respeitando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.126 

O princípio da proteção integral foi adotado no julgado da décima terceira câmara cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder interpretação ampliativa do 

rol dos legitimados ao ajuizamento das medidas de proteção à criança, já que os interesses do 

menor se sobrepõem a qualquer outro interesse juridicamente tutelado: 

ADOÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE 
PARA RECORRER. Adoção. Menor impúbere. Recurso. Defensoria Pública. 
Legitimação. Lei Complementar 80/94. ECA. Doutrina da proteção integral. 
Segundo a LC 80/94, art. 4º, VII, é função institucional da Defensoria Pública 
“exerce a defesa da criança e do adolescente”. Logo, sua legitimação recursal se 
mostra evidente, pois a interpretação ampliativa do rol dos legitimados ao 
ajuizamento da medidas de proteção à criança e a que melhor se afina com a teoria 
da proteção integral. Se a adoção consulta aos interesses do menor, que se 

                                                            
125 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 15 abr. 2015 
126 BRASIL, vide nota 122. 
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sobrepõem a qualquer outro interesse juridicamente tutelado, pode e deve ser 
deferida. Recurso desprovido127.  

Assim, deve cada ato, judicial ou administrativo, ser pensado e analisado em 

consonância com a doutrina da proteção integral, já que a criança e o adolescente tem 

prioridade absoluta em seus cuidados. 

 

 

3.2.3 Princípio da prioridade absoluta 

 

 

Princípio constitucional estabelecido pela Constituição Federal em seu art. 227, com 

previsão no art. 4º e no art. 100 §ú, II, ECA, impondo a primazia da criança e do adolescente 

em todas as esferas de interesses. 

Por se tratar de um princípio de prioridade absoluta, não cabe qualquer relativização de 

seu conteúdo, de modo que não comporta indagações ou ponderações sobre o interesse em 

tutelar em primeiro lugar, já que foi esta a opção do legislador.  

Então, se o administrador precisar decidir entre a construção de uma creche e de um 

abrigo para idosos, por exemplo, notória é a imprescindibilidade de ambos, mas 

obrigatoriamente terá que optar pela creche. Em um primeiro olhar parece injustiça, mas o 

que deve ser levado em consideração é a condição de pessoa em desenvolvimento, que possui 

uma fragilidade peculiar de pessoa em formação, e, o princípio da prioridade para os idosos é 

infraconstitucional, enquanto a prioridade em favor das crianças é constitucional. 

O art. 227 da Constituição Federal prevê que a prioridade absoluta deve ser assegurada 

por todos: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

                                                            
127 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2003.001.34302. Décima 
Terceira Câmara Cível. Relator Desembargador Nametala Machado Jorge . Julgado em 18/12/04. Disponível 
em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200300134302>. Acesso em.: 31 mar. 2016 
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alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

 

Assim, é dever da família, natural ou substituta; da comunidade, que é a parcela da 

sociedade mais próxima da criança ou do adolescente, possuindo melhores condições de 

identificar possíveis violações de direitos, que os coloquem em risco; da sociedade em geral, 

buscando assim prevenir ou evitar o dano que recairá sobre a criança ou adolescente, mas 

transferindo de forma mediata esse suporte pelo grupamento social; do poder público, em 

todas as suas esferas, apesar de não ser o que se vê na prática, como o exemplo de 

inauguração de prédios públicos com fins variados, sem que o Estado tenha cuidado de 

priorizar a formação de sua rede de atendimento128. 

Conforme salienta Andrea Rodrigues Amin129, “o que falta é o respeito do nosso 

administrador público pela Lei Maior, não se furtando a descumpri-la, prestando um 

verdadeiro “desfavor público”. Vontade política é ingrediente fundamental para uma nação 

justa e democrática. Exigi-la é dever da sociedade. Forçá-la é tarefa do Judiciário”.  

É possível afirmar que o Poder Judiciário tem decidido com firmeza no sentido de 

priorizar a norma constitucional, como exemplifica o REsp 577836, julgado em 21 de outubro 

de 2004: 

DIREITO CONSTITUCIONAL À ABSOLUTA PRIORIDADE NA 
EFETIVAÇAO DO DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
NORMA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NOS ARTS. 7º E 11 DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMAS DEFINIDORAS 
DE DIREITOS NAO PROGRAMÁTICAS. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. 
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS 
NESSA FAIXA ETÁRIA. AÇAO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E 
PROCEDÊNCIA. 1. Ação civil pública de preceito cominatório de obrigação de 
fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina tendo vista a 
violação do direito à saúde de mais de 6.000 (seis mil) crianças e adolescentes, 
sujeitas a tratamento médico-cirúrgico de forma irregular e deficiente em hospital 
infantil daquele Estado. 2. O direito constitucional à absoluta prioridade na 
efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente é consagrado em norma 
constitucional reproduzida nos arts. 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                                            
128 AMIN, Andréa Rodrigues.  Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade. Curso de direito da criança e 
do adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 62-63. 
129 Ibid., p. 69. 
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(...) 4. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política 
nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se 
vai consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem 
vãs e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos 
consagrados em normas menores como Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, 
Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos consagrados 
constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação 
sejam relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à saúde, cumpre 
adimpli-lo, porquanto a vontade política e constitucional, para utilizarmos a 
expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria que assola o 
país. O direito à saúde da criança e do adolescente é consagrado em regra com 
normatividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o 
sujeito passivo, in casu, o Estado.  (...) 6. A determinação judicial desse dever pelo 
Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. 
Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, 
quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de 
qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 7. Um país cujo preâmbulo 
constitucional promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade 
humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não 
pode relegar o direito à saúde das crianças a um plano diverso daquele que o coloca, 
como uma das mais belas e justas garantias constitucionais. 8. Afastada a tese 
descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na 
natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito 
embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, porém sem 
importância revela-se essa categorização, tendo em vista a explicitude do ECA, 
inequívoca se revela a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar 
a acionabilidade do direito consagrado no preceito educacional. (...) 12. O direito do 
menor à absoluta prioridade na garantia de sua saúde, insta o Estado a desincumbir-
se do mesmo através da sua rede própria. Deveras, colocar um menor na fila de 
espera e atender a outros, é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao 
princípio da isonomia, pilar não só da sociedade democrática anunciada pela Carta 
Magna, mercê de ferir de morte a cláusula de defesa da dignidade humana. 13. 
Recurso especial provido para, reconhecida a legitimidade do Ministério Público, 
prosseguir-se no processo até o julgamento do mérito130. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 4º131 um rol mínimo a ser 

respeitado buscando dar efetividade ao preceito constitucional. Dalmo de Abreu Dallari132 

sustenta que a enumeração não é exaustiva, não estando especificadas todas as situações em 

que deverá ser assegurada a preferência à infância e juventude, nem todas as formas de 

                                                            
130 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 577836 SC. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 21/10/04. 
Disponível em: < http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=577836+&b=ACOR&p=true&t=JUR 
IDICO&l=10&i=19>. Acesso em.: 15 abr. 2016. 
131 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015. 
132 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Comentários jurídicos e 
sociais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 26. 
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assegurá-la. Então, trata-se de uma norma aberta, com um mínimo legal, cabendo ao operador 

do Direito interpretá-la de forma ampla, propiciando a efetividade da prioridade absoluta. 

 

 

3.2.4 Princípio melhor interesse da criança e do adolescente 

 

 

 O princípio do melhor ou superior interesse da criança e do adolescente advém do 

instituto protetivo do parens patrie do direito anglo-saxônico, pelo qual o Estado outorgava 

para si a guarda dos indivíduos juridicamente limitados (menores e loucos). Foi no século 

XVIII que o instituto foi cindido separando-se a proteção infantil da do louco, e, em 1836 o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente foi oficializado pelo sistema jurídico 

inglês. Em 1959, foi previsto na Declaração dos Direitos da Criança e por esse motivo já se 

encontrava presente Código de Menores, ainda sob a égide da doutrina da situação irregular. 

Posteriormente, incorporado no art. 227 da CRFB/88 e pelo ECA, mudou o paradigma do 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, aplicando-se a todo público 

infantojuvenil133.   

 Tal princípio encontra fundamento no reconhecimento da peculiar condição de pessoa 

humana em desenvolvimento atribuído à infância e juventude134. Com base no princípio do 

superior interesse, é dever dos pais e responsáveis garantir às crianças proteção e cuidados 

especiais e, na falta destes, é obrigação do Estado assegurar que instituições e serviços de 

atendimento o façam135. 

 A aplicação desse princípio conta com a atuação comprometida e efetiva do agente do 

                                                            
133 AMIN, op. cit., p. 69. 
134 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A Criança, o Adolescente: aspectos históricos. p. 5. Disponível em: 
<http:www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id615.htm>. Acesso em.: 31 mar. 2016. 
135 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. p. 20, 22. 
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Ministério Público, e dos seus serviços de apoio, como o Conselho Tutelar, serviços de cunho 

psicológico, psiquiátrico, entre outros136. 

 Assevera Andrea Rodrigues Amin137 que se trata de princípio orientador tanto para o 

legislador como para o aplicador, pelo qual se determina a necessidade da criança e do 

adolescente como viés interpretativo da lei, deslinde de conflitos ou mesmo elaboração de 

futuras regras. 

 Destaca-se que no caso de violação de outros princípios, quando é necessária a 

aplicação do principio do superior interesse, deve ser feita a ponderação destes para que se 

verifique qual prevalecerá. Interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco138 faz alusão à prevalência do superior interesse quando em uma ação rescisória 

da sentença de adoção, houve a nulidade da citação, mas predominou o entendimento de que 

mesmo com a repetição de todo o processo de adoção, seu resultado seria o mesmo, tendo em 

vista a criança já estar plenamente adaptada à família adotiva: 

AÇÃO RESCISÓRIA. ADOÇÃO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. GUARDA, 
SUSTENTO E RESPONSABILIDADE COM ADOTANTE CONSOLIDADA 
PELO DECURSO DO TEMPO. AFEIÇÃO COMPROVADA. CONVALIDAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA SEDE RESCIDÓRIA. USO 
RACIONAL, INSTRUMENTAL E EFETIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE. MAIORIA. 1. Ação de adoção tem natureza especialíssima, 
pois envolve direito fundamental relacionado às crianças e adolescentes em situação 
irregular para que possam ter um lar e uma convivência familiar dignos. 2. A adoção 
é um ato de solidariedade, é uma construção necessária da cultura a respeito do 
destino dos que nela nascem. 3. O interesse da criança deve sempre prevalecer sobre 
qualquer outro, quando seu destino estiver em discussão, já que a adoção deve ser 
deferida quando apresentar reais vantagens ao adotando (art. 43 do ECA) e sua 
finalidade mais importante é a ampla proteção à criança e ao adolescente. 4. Embora 
reconhecidamente viciado se encontra o feito primário de adoção, toda matéria 
atinente à controvérsia em revisão resta debatida nos autos. 5. A guarda, o sustento e 
a responsabilidade da menor cuja maternidade se disputa, estão consolidados como a 
adotante legal, pois já perdura o convívio por mais de sete anos. 6. Declaração de 
amor feita pela criança adotada à mãe legal em juízo e na presença do Ministério 
Público, quando da instrução da rescisória. 7. Comprovado afeto e plena 
responsabilidade da mãe adotante na criação e educação satisfatória da criança 
adotada. 8. Desapego da forma para que o interesse fundamental maior da criança 
seja tutelado, pois o uso racional do Direito reclama a prevalência do seio afetivo 

                                                            
136 FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: Atlas S.A., 2011. p. 
14. 
137 AMIN, op. cit., p. 70. 
138 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ação rescisória nº 42884-6. Segunda Câmara Cível. 
Relator Desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto. Julgado em 20/05/03. Disponível em:<www.tjpe.jus.b 
r/jurisprudencia/index.asp >. Acesso em.: 31 mar. 2016. 
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sobre o seio formal. 9. Homenagem, ainda, aos princípios da instrumentalidade e da 
efetividade plena da prestação jurisdicional. 10. Ação rescisória que se julga 
improcedente, convalida a adoção questionada. 11. Decisão por maioria 
 

Há de se ressaltar que a aplicação do princípio do superior interesse é eminentemente 

subjetiva, diante da impossibilidade de se estipular critérios objetivos para a solução de todas 

as hipóteses possíveis. Desta forma, caberá a casuística a avaliação do real superior interesse 

para criança ou adolescente, dependendo sua correta aplicação da sensibilidade e experiência 

do juiz e do promotor de justiça, levando em consideração ainda que nem sempre será 

possível coincidir o desejo exposto pela criança ou adolescente quando de sua oitiva em juízo 

e a decisão judicial139ˉ140.   

Ademais, importante elucidar que o legislador corrobora tal entendimento quando prevê 

no art. 43 do ECA141 que a adoção será deferida apenas quando apresentar reais vantagens 

para o adotando, pois todos os atos devem ser praticados no sentido de se verificar qual a 

medida mais vantajosa para aquele ser em desenvolvimento. 

 

 

3.3 A relativização do cadastro nacional de adoção 

 

 

O cadastro nacional de adoção é a maneira pelo qual o legislador buscou facilitar e 

nacionalizar o encontro de adotantes para menores que estejam disponíveis para adoção, pois 

se primeiro fosse necessário aguardar a destituição do poder familiar para inserir a criança no 

rol de adotáveis e apenas a partir daí iniciasse a busca e habilitação de pretendentes, muito 

                                                            
139 BORDALLO, op. cit., p. 332. 
140 O ECA prevê a necessidade de oitiva do menor (art. 28 §§1º e 2º), devendo o magistrado levar em 
consideração a opinião do adotando utilizando-a como um dos fundamentos de sua decisão. No entanto, o juiz é 
livre para decidir conforme o seu convencimento de acordo com o superior interesse da criança ou adolescente, 
de modo que as vezes a vontade do menor não é a o que efetivamente será melhor para ele. Mas, para decidir de 
modo contrário, deve o magistrado fundamentar sua decisão, justificando a conclusão diversa da vontade 
apontada pelo menor. 
141 Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 
legítimos. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015. 
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tempo se passaria, não atendendo então ao princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

 O ECA prevê no art. 50 §13 as hipóteses legais que autorizam a adoção por não 

inscritos no CNA. No entanto, ao se deparar com situações que carecem de enquadramento 

legal, resta ao aplicador do Direito analisar, sob o olhar protecionista do ECA, 

consubstanciado pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, se encontra-

se consolidada a relação de afetividade entre a criança e o casal que pretende adotá-la, 

reconhecendo assim o afeto como valor jurídico. 

 No entanto, o que se vê nos dias de hoje, é uma verdadeira obsessão pelo cadastro, 

servindo este de norteador para pedidos de adoção, como se fosse superior ao princípio do 

melhor interesse do menor, e a própria lei, tendo uma visão meramente superficial e 

matemática sobre a adoção, ignorando o sistema protetivo e a essência do ECA142. 

Assim, o que era para ser um simples mecanismo, um singelo instrumento agilizador de 

um procedimento transformou-se em um fim em si mesmo, e ao invés de um meio libertário, 

passou a ser um fator inibitório e limitativo da adoção143. 

Contudo, como bem elucida Galdino Augusto Coelho Bordallo144, as situações fáticas 

que surgem na vara de infância e juventude devem ser apreciadas de acordo com a essência 

do sistema protecionista do menor, de modo que seja interpretada única e exclusivamente em 

prol dos interesses da criança e do adolescente:  

[...] O cadastro há que ser defendido e respeitado, mas as situações fáticas que 
aparecem nos Juízos de Infância e Juventude devem ser interpretadas em benefício 
das crianças e adolescentes, única e exclusivamente. 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 múnus, não 
precisaríamos de pessoas, utilizaríamos máquinas com uma programação 
preestabelecida. 

                                                            
142 GOMES, Júlio César. Adoção intuitu personae e o Princípio do Melhor Interesse do Menor. Disponível em: 
<http://www.juristas.com.br/informacao/artigos/adocao-intuitu-personae-e-o-principio-do-melhor-interesse-do-
menor/882/>. Acesso em.: 31 mar. 2016. 
143 Vide nota 60. 
144 BORDALLO, op. cit., p. 318. 
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Fundamentar uma decisão, negatória a um pedido de adoção, fundada em mero sistema 

de cadastramento, fechando-se os olhos ao princípio norteador do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é transferir a responsabilidade de decidir destinos dos menores e interesses 

honestos daqueles que pleiteiam a adoção, para uma lista prévia de nomes de candidatos e 

números de inscrição145. 

Assevera o ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto no REsp 1.423.640146, julgado 

em 04 de novembro de 2014: 

Noutras palavras, num sistema como o brasileiro, norteado pela doutrina da proteção 
integral, é construtivo se busque o desenlace que melhor atenda aos interesses do 
menor. Isso reclama interpretação finalística das normas protetivas. Em suma, 
trabalhar com o principio do melhor interesse exige do operador do direito a 
superação de certos dogmas formais, apreciando-se o processo de adoção de maneira 
utilitária e instrumental, buscando-se a concretização do bem-estar do protegido. 
 

Assim, não se demonstra coerente negar a tutela jurídica de uma relação de afetividade 

já consolidada tão somente por não ter seguido o trâmite do cadastro, quando possivelmente já 

foi alcançado o melhor interesse da criança ou do adolescente. Nesse cenário, temos a adoção 

intuitu personae, que para Silvana do Monte Moreira147, presidente da Comissão Nacional de 

Adoção do IBDFAM, sua normatização é uma das medidas mais importantes sobre adoção a 

ser aprimorada na legislação do ECA: 

Esse tipo de adoção não é proibido pela lei, porém os juízes costumam tratar esses 
casos com muita ressalva e muitos o consideram como uma forma de burlar a fila de 
adoção. Isso acaba fazendo com que os pais fiquem apreensivos e já vi vários casos 
em que ficam anos sem levar a criança a juízo por medo de perdê-la. Isso é péssimo, 
pois se algo trágico acontecer aos adotantes, a criança fica sem direito a nada. 

 

Na adoção intuitu personae, há a escolha da família substituta pelos pais biológicos, em 

momento anterior à chegada do pedido de adoção ao conhecimento do Poder Judiciário. Tal 

instituto não está previsto na lei, mas também não é vedado. 

                                                            
145 GOMES, Vide nota 142. 
146 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.423.640. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Disponível 
em:< http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/151322086/recurso-especial-n-1423640-ce-do-st>.Acesso 
em: 01 abr. 2016. 
147 MOREIRA, Silvana do Monte. 25 anos do ECA: o que precisa ser melhorado. Disponível em: 
<http://revistacrcrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2015/07/25-anos-do-eca-o-que-precisa-ser-
melhorado.html.>. Acesso em.: 14 jun. 2015. 
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Parte da doutrina148 não aceita a adoção intuitu personae e sustenta que os pais 

biológicos não são pessoas qualificadas para a indicação da família adotiva, devendo o Estado 

intervir nessa escolha, caso contrário se estaria chancelando a “venda” de uma criança; ou 

então alegam que não existe certeza de que os adotantes terão as condições adequadas para 

exercer a paternidade; por último, desrespeito ao cadastro, considerando sua obrigatoriedade. 

De fato, havendo qualquer resquício da presença de má-fé, este deverá ser apurado, no 

entanto, nem sempre isso irá ocorrer, e não se deve ter a ideia de que toda entrega de uma 

criança a outrem é por haver má-fé, sendo isto um verdadeiro preconceito dos profissionais do 

Direito. Ainda, imprescindível se faz que a equipe interprofissional avalie se os pretensos 

adotantes tem capacidade para exercer a paternidade, quando se está diante de qualquer 

modalidade de adoção perante o Judiciário. No tocante a violação do cadastro, é necessário 

ponderar que apenas no caso de haver demonstrada a existência de vínculos afetivos entre a 

criança e os adotantes, conforme art. 28 §3º do ECA149, estes deverão prevalecer com fulcro 

no superior interesse da criança, em detrimento do cadastro de adoção. 

Segundo Maria Berenice Dias150, sabendo que não poderá criá-lo, renunciar ao filho, 

para assegurar-lhe uma vida melhor que a sua, é atitude que só o amor justifica. Nada impede 

que a mãe escolha quem sejam os pais de seu filho. Às vezes é a patroa, às vezes uma vizinha, 

em outros casos um casal de amigos que têm uma maneira de ver a vida, ou uma retidão de 

caráter que a mãe acha que seriam os pais ideais para o seu filho.  

Nesse sentido: 

Apelação Cível. Adoção. Tendo a genitora da menor entregue sua filha em adoção a 
um casal determinado (adoção intuitu personae), não se pode desconsiderar tal 

                                                            
148 ALMEIDA, Julio Alfredo de. A adoção intuitu personae – uma proposta de agir. In: TRINDADE, Jorge 
(Coord.), Direito da Criança e do Adolescente - uma abordagem multidisciplinar, Revista do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul, n. 54: Livraria do Advogado, p. 197. 
149 Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. (...) § 3º Na apreciação do pedido levar-se-á 
em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida. BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 abr. 2015.      
150 DIAS, vide nota 61. 
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vontade, em razão da existência de listagem de casais cadastrados para adotar. A 
lista serve para organizar a ordem de preferência na adoção de crianças e 
adolescentes, não podendo ser mais importante que o ato da adoção em si. 
Desproveram. Unânime.151 
 

A omissão do legislador ao disciplinar a adoção intuitu personae não significa que não 

existe tal possibilidade. Ao contrário, basta lembrar que a lei assegura aos pais o direito de 

nomear tutor a seu filho (art. 1.729, CC). E, se há a possibilidade de eleger quem vai ficar 

com o filho depois da morte, não se justifica negar o direito de escolha a quem dar em 

adoção152. 

Assim, é importante a aceitação da adoção intuitu personae, pois sua negação fará com 

que as pessoas tenham medo de comparecer as varas da infância para regularizar sua situação 

com a criança, o que acarretará duas coisas: que permaneça com a criança de modo irregular 

ou que ocorra a “adoção a brasileira”153. 

Sob o ponto de vista da psicologia154, Elisabeth Badinter155 propõe pensar que o amor 

materno é mais um sentimento humano, passível de fragilidade, incerteza e falha, não estando 

necessariamente presente em todas as relações da mãe com o seu filho, nem enraizado na 

essência feminina, pois ele pode simplesmente não ser manifestado. 

Por outro lado, o ato materno de entrega para seu filho viver sob os cuidados e criação 

por outra pessoa não pode ser interpretado por si só como comportamento de abandono, mas 

sim uma manifestação de amor incondicional e extrema preocupação com a impossibilidade 

do exercício da função materna, em todas as vertentes, buscando, dessa forma extrema, 

garantir ao seu filho uma vida digna e o desenvolvimento sadio.  

                                                            
151 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70006597223. Relator Des. Luiz 
Felipe Brasil Santo. Julgado em 13/08/2003. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso 
em.: 15 Mar. 2016. 
152 Ibid., p. 2. 
153 Ibid., p. 351. 
154 Não é a intenção deste trabalho aprofundar na ciência da psicologia, sendo os apontamentos apresentados 
apenas de forma ilustrativa diante da pertinência do assunto proposto.   
155 BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985.  
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Nesses termos foi a recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

no Agravo de Instrumento n. 0071376-22.2015.8.19.0000156, julgado em 29 de março de 

2016, que, tendo em vista ser o acolhimento institucional medida excepcional, estando o 

menor já está inserido no seio da família adotante, reformou a decisão que suspendia o poder 

familiar da genitora e determinava a busca e apreensão da criança e encaminhamento ao 

abrigo municipal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR C/C ACOLHIMENTO DA CRIANÇA C/C MANDADO DE BUSCA 
E APREENSÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. CRIANÇA SOB A GUARDA DO 
CASAL ADOTANTE DESDE O NASCIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1. Cuida-se de agravo de instrumento 
interposto contra a decisão do Juízo da Primeira Vara de Família da Infância, 
Juventude e Idoso da Comarca de Cabo Frio que, em ação de Destituição do Poder 
Familiar c/c Acolhimento do Infante c/c Mandado de Busca e Apreensão, acolhendo 
o parecer ministerial, determinou a suspensão do poder familiar da ré Eliane da Silva 
Aguiar, em relação ao seu filho, determinando a busca e apreensão do menor, que 
deverá ser encaminhado ao abrigo municipal. 2. A mãe biológica do menor, desde o 
nascimento da criança, em 28.04.2015, entregou seu filho aos cuidados do casal de 
pretensos adotantes, os quais possuem relação pretérita com a mesma, para exercer a 
guarda de fato, verificando-se a intenção de promover uma adoção intuitu personae, 
declarando se encontrar inteiramente impossibilitada de satisfazer as condições 
essenciais à subsistência, saúde e criação do filho, sendo certo que tal modalidade 
não é vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Não se pode desconsiderar por completo 
a vontade da mãe biológica do adotando, a fim de que se obedeça a letra fria e 
ferrenha da lei, negando-se vigência a ordem constitucional que assegura à criança o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
4. Não há dúvidas de que a ordem prevista no cadastro de adoção deva ser 
rigorosamente respeitada em relação às crianças incluídas na lista de adoção, 
contudo, o menor, não se encontrava inserido em tal cadastro e já se está acolhido 
por uma família desde o seu nascimento, não havendo indícios de que a motivação 
da agravante tenha se dado por outra razão que não a intenção de proteger o filho e a 
confiança exercida entre as partes, não se vislumbrando, nesse momento, as 
hipóteses previstas no art.237 e 238, do ECA. 5. A higidez do processo de adoção é 
um dos objetivos primordiais a ser perseguido pelo Estado, contudo, deve ser 
observado o prejuízo psicológico para o objeto primário da proteção estatal que é a 
própria criança. 6. Hipótese em que a recorrente, mãe biológica da criança, teve a 
intenção de dar em adoção seu filho a um casal de pessoas de seu convívio, 
manifestando seu consentimento em relação à adoção, cumprindo o escopo do art. 
45 da Lei nº 8.069/1990. 7. O ato da mãe biológica de entregar seu filho para os 
cuidados e criação por outra pessoa, em nenhuma hipótese pode ser interpretado 
como comportamento de abandono, mas sim uma manifestação de amor 
incondicional e extrema preocupação com a impossibilidade do exercício da função 
materna, em todas as vertentes, buscando, dessa forma extrema, garantir ao seu filho 
uma vida digna e o desenvolvimento sadio. 8. Cotejo probatório que evidencia que a 
criança conta com todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento sadio, 
sendo provida de afeto, assistência material e moral, razão pela qual se constitui 
dever do Poder Público e da sociedade assegurar-lhe o direito à convivência familiar 

                                                            
156 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento n. 0071376-22.2015.8.19.0000. 
Relatora Des. Monica Costa Di Piero. 8ª Câmara Cível. J. 29 de mar. de 2016. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500281492> Acesso em. 26 de jul. 2016. 
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e à dignidade, na forma dos arts. 1º III e 227 da CF/88. 9. Tendo em vista que o 
acolhimento institucional é medida excepcional, estando o menor já está inserido no 
seio da família adotante, deve ser reformada a decisão que suspendeu o poder 
familiar da genitora e determinou a busca e apreensão da criança, com 
encaminhamento ao abrigo municipal. 10. Finalmente, deve ser ressaltado que, 
conforme decidido no agravo de instrumento nº 0066888-24.2015.8.19.0000, a 
guarda provisória do menor deve permanecer com os pretensos adotantes 11. 
Recurso parcialmente provido. 

 

No entanto, infelizmente o nosso legislador, influenciado por um grupo que deseja 

controlar a tudo e a todos e possui um exacerbado medo da liberdade de ações das pessoas, 

rendeu-se ao amor incontido pelo cadastro de pessoas habilitadas a adotar, estabelecendo 

regramento com o intuito de impedir a adoção intuitu personae.  Com a necessidade de 

controle excessivo da vida privada e ideia de que todas as pessoas agem de má-fé, a regra do 

art. 50 §13º do ECA restringe a liberdade individual e viola o poder familiar, pois tenta 

impedir que os pais biológicos, ainda detentores do poder familiar, escolham quem lhes 

pareça deter melhores condições para lhes substituir no exercício da paternidade157. 

Assevera Galdino Augusto Coelho Bordallo158 que há de se ter um critério para se aceitar 

as adoções intuitu personae, e este deve ser o vínculo de afeto entre adotantes e adotando, a 

ser demonstrada pelos pareceres sociais e psicológicos apresentados pela equipe da vara de 

infância.  

Por derradeiro, constata-se que existe certa resistência dos operadores do Direito ao 

reconhecimento do vínculo de afetividade por crianças de tenra idade, alegando-se não haver 

a consolidação de laços de afeto suficientes para o bebê naquele ambiente familiar. Muitas 

vezes os pareceres da equipe técnica do juízo são desfavoráveis, indicando como medida mais 

adequada a retirada da criança para a inserção na família que se encontra devidamente 

habilitada no cadastro nacional de adoção.  

                                                            
157 Ibid., p. 351 
158 BORDALLO, op. cit., p. 351. 
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Essa realidade demonstra que tais pareceres devem ser produzidos por especialista em 

psicanálise de bebês. Estudos de Winnicot (pediatra e psicanalista) 159-160-161 nessa área 

apontam que boa parte dos problemas emocionais encontram sua origem nas etapas precoces 

do desenvolvimento de bebês. Para ele, as bases da saúde mental são amoldadas na primitiva 

relação mãe/bebê e do ambiente oferecido pela mãe.  

Já Piera Alaugnier162, psicanalista francesa contribuiu para o entendimento da evolução 

do psiquismo infantil desde os primórdios da comunicação entre mãe e bebê e a forma como a 

mãe interpreta as necessidades fisiológicas e emocionais do infante desde os primeiros dias de 

vida. E ainda, há que se considerar os estudos da vida intrauterina nos dando ciência de que a 

história emocional de bebês começa antes do nascimento, quando o desejo ou não desejo de 

maternidade  e paternidade instauram um lugar para essa criança no mundo. 

Em que pese o desconhecimento de psicólogos não especialistas nessa faixa etária e a 

falta de interdisciplinaridade de alguns julgados, o Superior Tribunal de Justiça em 

consonância com a filosofia estatutária, aplicou o princípio do melhor interesse ao manter a 

guarda provisória de um bebê que, em razão do convívio diário com o casal durante os 

primeiros oito meses de vida - propiciado por decisão judicial após a adoção intuitu personae 

- construiu o estreitamento da relação de maternidade (até mesmo com o essencial aleitamento 

da criança, após tratamento para tanto) e de paternidade, resultando na consolidação de 

vínculo de afetividade: 

RECURSO ESPECIAL - AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE O 
CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - 
VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR 
COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS - PERMANÊNCIA 
DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS OITO MESES DE VIDA - TRÁFICO 
DE CRIANÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - FATOS QUE, POR SI, NÃO DENOTAM 
A PRÁTICA DE ILÍCITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A observância 

                                                            
159 Winnicott, Donald Woods. Os Bebês e Suas Mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
160 Id. A Amamentação como Forma de Comunicação. In: Winnicott, (1987) Os Bebês e Suas Mães. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, pp. 19-27. 
161 Id. A Comunicação entre o Bebê e a Mãe e entre a Mãe e o Bebê: convergências e divergências. In: 
Winnicott, (1987) Os Bebês e Suas Mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp.79-92. 
162 Aulagnier; Piera: La violencia de la interpretación. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1997. Pg. 34. 
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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 d existir vínculo 
afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se encontre 
sequer cadastrado no referido registro; II - É incontroverso nos autos, de acordo com 
a moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, que esta criança esteve sob a 
guarda dos ora recorrentes, de forma ininterrupta, durante os primeiros oito meses de 
vida, por conta de uma decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator que, 
como visto, conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 
1.0672.08.277590-5/001. Em se tratando de ações que objetivam a adoção de 
menores, nas quais há a primazia do interesse destes, os efeitos de uma decisão 
judicial possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, 
incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo; III - Em razão do 
convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, durante seus primeiros oito 
meses de vida, propiciado por decisão judicial, ressalte-se, verifica-se, nos termos do 
estudo psicossocial, o estreitamento da relação de maternidade (até mesmo com o 
essencial aleitamento da criança) e de paternidade e o consequente vínculo de 
afetividade; IV - Mostra-se insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de 
origem no sentido de que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e, 
considerando a formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal adotante, 
pois não levou em consideração o único e imprescindível critério a ser observado, 
qual seja, a existência de vínculo de afetividade da infante com o casal adotante, 
que, como visto, insinua-se presente; V - O argumento de que a vida pregressa da 
mãe biológica, dependente química e com vida desregrada, tendo já concedido, 
anteriormente, outro filho à adoção, não pode conduzir, por si só, à conclusão de 
que houvera, na espécie, venda, tráfico da criança adotanda. Ademais, o verossímil 
estabelecimento do vínculo de afetividade da menor com os recorrentes deve 
sobrepor-se, no caso dos autos, aos fatos que, por si só, não consubstanciam o 
inaceitável tráfico de criança; VI - Recurso Especial provido.163 
 

Assim, o bebê, dentro de seu desenvolvimento emocional, é capaz de ter aquela figura 

materna/paterna como referencial, seja no processo de amamentação – como na 

jurisprudência mencionada -, na forma de segurar no colo, no calor humano, no olhar, no 

cuidado higiênico, entre outras coisas, vão se construindo um registro de continuidade e de 

referencial dentro daquela visão do mundo do bebê, o que é possível pela adaptação ativa do 

maternante que estabelece uma relação intensa com o bebê. 

Passada a exposição da importância do reconhecimento da adoção intuitu personae 

quando configurado o vínculo de afeto entre adotante e adotando, em linhas gerais, o 

desatendimento à ordem do cadastro somente é admissível em casos excepcionais, em que 

evidenciada a consolidação de relação de afetividade entre a infante e os pretensos adotantes. 

                                                            
163 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1172067. Relator Ministro Massami Uyeda.  Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1172067&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO> Acesso em.: 12 fev. 2016. 
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Para tanto, cabe ao magistrado, lastreado de parecer técnico da equipe interprofissional 

do juízo, ter a consciência de que o cadastro nacional de adotantes não tem o condão de se 

prevalecer em detrimento de eventual prejuízo de ordem psicológica que venha a ser 

acarretado ao menor, detentor de todo o sistema de proteção infanto-juvenil. 

 Assim, no ano de 2012, o STJ decidiu que o cadastro de adotantes não é absoluto e que 

pode ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança, base de todo o 

sistema de proteção ao menor: 

RECURSO ESPECIAL - ADOÇAO - CADASTRO DE ADOTANTES - 
RELATIVIDADE - PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO 
MENOR - VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM CASAL DE ADOTANTES 
DEVIDAMENTE CADASTRADOS - PERMANÊNCIA DA CRIANÇA POR 
APROXIMADAMENTE DOIS ANOS, NA SOMATÓRIA DO TEMPO 
ANTERIOR E DURANTE O PROCESSO - ALBERGAMENTO PROVISÓRIO A 
SER EVITADO - ARTIGO 197-E, 1º, DO ECA - PRECEDENTES DESTA 
CORTE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) A observância do cadastro de 
adotantes, ou seja, a preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para 
adotar determinada criança, não é absoluta. A regra comporta exceções 
determinadas pelo princípio do melhor interesse da criança, base de todo o sistema 
de proteção. Tal hipótese configura-se, por exemplo, quando já formado forte 
vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que no decorrer do 
processo judicial. Precedente. (...) A inobservância da preferência estabelecida no 
cadastro de adoção competente, portanto, não constitui obstáculo ao deferimento da 
adoção quando isso refletir no melhor interesse da criança.[...]164 
 

 Desse modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concedeu de ofício a 

ordem de habeas corpus - mesmo sendo a jurisprudência uníssona pela inadmissão do remédio 

constitucional como viés de sucedâneo recursal – para manter a criança na atual família, tendo 

em vista a prevalência do princípio da proteção integral da criança, não se podendo admitir a 

perpetuação da decisão atacada, afastando assim o cadastro nacional de adoção: 

HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL DO MENOR. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO 
REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL SOB AS VEZES DE SUCEDÂNEO 
RECURSAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. De certo que, 
malgrado tenha o juízo a quo fundamentado sua decisão objetivando evitar possível 
vínculo socioafetivo que pudesse vir a se formar, certo é que deve-se priorizar o 
melhor interesse da criança, que na espécie encontra-se assolada pela desafeição de 
sua genitora desde os primeiros meses de vida. Princípio da proteção integral da 
criança, previsto no art. 1º do ECA. O cadastro nacional de adotantes não tem o 

                                                            
164 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1347228. Relator Ministro Sidnei Beneti.  Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1347228&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP
esquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO> Acesso em.: 12 fev. 2016. 
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condão de se prevalecer em detrimento de eventual prejuízo de ordem psicológica 
que venha a ser acarretada ao infante. Não se verifica, a princípio, qualquer perigo 
na permanência da criança com a atual família, na medida em que não há qualquer 
indício de que ela tenha sofrido maus tratos, negligência ou abuso. A despeito de a 
jurisprudência ser assente no sentido de inadmitir a impetração de habeas corpus 
utilizando-se do viés de sucedâneo recursal, não se pode admitir a perpetuação da 
decisão atacada, notadamente frente à situação descrita nestes autos, a qual beira o 
caráter teratológico. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO.165 

Portanto, estando diante de uma relação de afeto consolidada entre adotante e adotando, 

caberá ao magistrado analisar o caso concreto a ser dirimido à luz do princípio da prioridade 

absoluta e do melhor interesse do menor, em consonância com o disposto no art. 277 da CF e 

no art. 4º do ECA, excepcionando o cadastro de adoção, para regularizar a posse de fato do 

menor que já se encontra adaptado no seio de uma família, atendendo assim ao postulado 

legítimo do art. 43 do ECA, qual seja, a concessão da adoção quando esta apresentar reais 

vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos, elevando assim o afeto como 

valor jurídico. 

 

 

3.4 A necessidade de “enquadre mínimo” 
 

 

Além das hipóteses previstas no art. 50 §13º do ECA, o ordenamento jurídico brasileiro 

não prevê o reconhecimento da situação em que o menor já se encontra inserido em uma 

família substituta, sem a observância do trâmite legal de habilitação no cadastro para adoção. 

Isso leva muitos magistrados a terem um olhar crítico, chegando a por vezes a ignorar 

uma relação de afeto consolidada, ao determinar a imediata busca e apreensão do menor para 

viabilizar a inserção na próxima família substituta compatível e habilitada no cadastro 

nacional de adoção, sem a realização de prévia avaliação pela equipe interprofissional do 

juízo. 

                                                            
165 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Habeas Corpus n. 0063103-54.2015.8.19.0000. Relator Des. 
Antonio Saldanha Palheiro. 5ª Câmara Cível. J. 26 de nov. de 2015. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw.> Acesso em. 26 de jul. 2016. 
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Por outro lado, alguns magistrados analisam o nível de integração existente entre o 

menor e a família166, entretanto, tal análise muitas vezes não é realizada no momento 

adequado, como se evidencia nas situações em que o menor é retirado imediatamente do 

núcleo familiar que se encontrava, e inserido em uma instituição de acolhimento, para só 

então ser realizada a avaliação do nível de integração daquele menor naquela família. 

Nesses casos, o critério observado pelo magistrado é o lapso temporal de permanência 

do menor naquele núcleo familiar, que em sendo exíguo, é determinada a imediata busca e 

apreensão, para apenas posteriormente ser realizada uma avaliação pela equipe 

interprofissional.   

Assim, questiona-se qual fundamento leva um magistrado a considerar o tempo de 

permanência do menor no seio familiar como determinante a propiciar na busca e apreensão 

deste. Será tida a situação irregular do menor como uma situação de risco? Então a violação 

de um trâmite legal deveria preponderar resultando na interrupção imediata de um possível 

vínculo de afeto consolidado?  

Deve ser levado em consideração que o tempo para nós adultos não é o mesmo tempo 

para as crianças e adolescentes. Ainda, por mais que o menor tenha saído de sua família 

biológica para uma família substituta e esteja há pouco tempo nesta, não quer dizer que 

anteriormente estava em um ambiente saudável, de modo que por mínimo seja o tempo na 

nova família, talvez possa ser o único período de sua vida que de fato tenha se sentido dentro 

de um ambiente familiar. Tais constatações apenas são apuradas quando da realização do 

estudo social pela equipe técnica do juízo, o que demonstra a imprescindibilidade de que seja 

feita antes da interrupção de um provável vínculo de afeto existente, ou seja, antes de ser 

determinada a medida de busca e apreensão. 

                                                            
166 Esta é a conduta que se mostra adequada, todavia, muitas vezes equivoca-se quanto ao fator determinante, 
conforme se demonstra no presente estudo. 
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Ademais, não se pode caracterizar a adoção irregular167 por si só como uma situação de 

risco para o menor, quando este na verdade está sendo amparado por uma família, e 

provavelmente estava abandonado pela família biológica, por mais que estivesse inserida 

nesta. Assim, mesmo diante da violação do trâmite legal, em uma análise precária e imediata, 

está aparentemente sendo atendido o direito fundamental de convivência familiar e o princípio 

do melhor interesse da criança e adolescente ao ser admitida a permanência do menor no seio 

familiar que já se encontra, enquanto é realizado o estudo social. 

Sob outra perspectiva, há magistrados que entendem, acompanhando muitas vezes o 

parecer da equipe interprofissional, que crianças com tenra idade não podem criar uma 

relação de afeto. Tal fator determinante - a idade do menor - não se demonstra adequado, já 

que através da psicanálise de bebês e da terapia familiar sistêmica é possível extrair se já há 

relação de afeto consolidada entre o bebê e o pai/mãe, conforme exposto no subcapítulo 

3.3168.  

 Diante de tal cenário, constata-se que a depender da coordenação de cada juízo, são 

realizados procedimentos e encaminhamentos diferentes entre as diversas varas de infância e 

juventude, gerando insegurança jurídica, o que leva àqueles que vivem nessa situação 

irregular terem medo de buscar o Judiciário para a devida regularização. 

Sendo assim, é possível afirmar que, como o ECA prevê apenas as possibilidades 

elencadas no art. 50 §13169 para adoção por não inscritos no cadastro nacional de adoção, ao 

deparar-se com uma relação de afetividade consolidada em uma adoção irregular, o 

magistrado encontra-se diante de uma lacuna legislativa. 

                                                            
167 A referência diz respeito à guarda de fato, mas diante do objeto em estudo no presente trabalho, se mostra 
mais adequado utilizar o termo “adoção irregular” ao se referir à situação irregular do menor inserido em uma 
família substituta, cuja regularização ensejará posteriormente, com a adoção.  
168 Conforme demonstrado (vide página 64), há estudos no ramo da psicologia que demonstram que é possível, 
pela adaptação ativa do maternante, estabelecer uma relação intensa com o bebê. 
169 BRASIL, vide nota 21. 
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No entanto, pondera-se com o presente estudo que não se trata da necessidade de uma 

autorização legal ou de uma extensão do rol do art. 50 §13 do ECA, conforme proposto pela 

deputada federal Liliam Sá, no projeto de lei n. 7.632/2014170-171, pois a autorização legal de 

uma adoção irregular ensejaria uma cultura popular de burla ao cadastro, incentivando às 

mães que desejam entregar seus filhos, a eleger quem pode exercer esse papel, ao invés de 

comunicar ao poder público a intenção de dar seu filho a adoção, o que foge do propósito 

estatutário protetivo do menor, conforme evidencia o art. 13º §1º do ECA172. 

. Demonstra-se mais adequado então uma previsão legal – seja através de uma lei 

regulamentadora ou da inserção de artigos no ECA – reconhecendo ao menos que a 

possibilidade existe, para que juízes mais conservadores sejam compelidos a considerarem-na, 

tratando-se da necessidade então de um verdadeiro enquadramento mínimo que seja capaz de 

delimitar as principais medidas a serem adotadas pelo magistrado quando diante de uma 

adoção irregular. 

A título de exemplo, a Lei. n. 12.318/2010173 foi criada como um mecanismo conceitual 

e delimitador da atuação do magistrado nos casos de alienação parental. A necessidade surgiu 

tendo em vista as decisões que envolviam tal abuso moral contra o menor serem baseadas 

puramente em laudos da equipe técnica do juízo, que muitas vezes eram posteriormente 

desconsiderados por serem identificados como inadequados, diante da ausência de 

especialização especifica na área. Com isso, o fato social demandou a criação de um 

                                                            
170 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 7632/2014. Inteiro teor disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617542>. Acesso em. 19 set. 
2016. 
171 O projeto de lei propõe, dentre outras coisas, a inserção de um inciso ao art. 50 §13º do ECA autorizando a 
adoção intuitu personae, desde que comprovado no curso do processo o prévio conhecimento, convívio ou 
amizade entre adotantes e a família natural, bem como o vínculo afetivo entre adotantes e adotando no caso de 
crianças maiores de 2 anos. 
172 Art. 13 (...) § 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. BRASIL. Lei 8.069, 
de 13 de julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em. 15 
abr. 2015. 
173 BRASIL. Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato 
2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em. 8 set. 2016. 
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direcionamento aos operadores do Direito que lidavam com esse novo instituto, sendo 

exigido, inclusive, a capacitação dos profissionais da equipe interprofissional na 

especialização em alienação parental, conforme denota o art. 5º §2º da Lei 12.318/10174. 

No contexto da adoção, o fato social – adoção irregular – existe, mas não é devidamente 

identificado e analisado pelos aplicadores do Direito, mas sim se processando das mais 

variadas formas no território nacional, conforme a interpretação dada pelo juiz local. Por tal 

razão, faz-se necessário a uniformização dos procedimentos, de modo que sejam conferidas 

diretrizes a atuação do magistrado, pois algumas dessas interpretações vêm se demonstrando 

equivocadas e frontalmente contrárias a principiologia infanto-juvenil imposta pela 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
174 Art. 5º  (...) § 2º  A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em 
qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação 
parental. BRASIL. Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em. 8 set. 2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho pretendeu analisar o instituto da adoção diante da existência de uma 

relação de afetividade consolidada entre um menor e uma família, que não foram previamente 

habilitados, e não se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 50 §13 do ECA. 

Tratando-se de um tema amplo e lastreado de críticas no cenário jurídico, foram 

realizadas entrevistas com psicólogos, assistentes sociais e magistrados que atuam em vara de 

infância e juventude, e com suas valiosas contribuições, proporcionaram a visão prática, 

resultando no desenvolvimento do presente estudo. 

 Assim, foi possível compreender que não há como deixar de reconhecer o papel 

fundamental da equipe interprofissional na preparação do pretenso adotante. Por outro lado, o 

jurista não pode fechar os olhos para aqueles que, mesmo não tendo passado previamente pelo 

crivo de uma equipe técnica, já exercem a maternidade/paternidade.  

Atualmente os modelos de família estão além do mero vínculo biológico da procriação, 

tendo como base agora o afeto, o cuidado.  São essas situações, calcadas em uma relação de 

afetividade já consolidada, que extrapolam os ditames legais, e ao serem levadas para o 

Judiciário, devem ser analisadas não com uma obsessão pelo cadastro, tendo uma visão 

meramente superficial e matemática sobre a adoção, mas sim ao que verdadeiramente 

sobrepõe a este, o melhor interesse da criança e do adolescente como sujeitos de direito em 

especial estágio de desenvolvimento. 

A maioria das pessoas – tanto homens quanto mulheres – possuem dentro de si o desejo 

de ter filhos, de poder continuar existindo através de outro ser que o represente. Com o 

presente estudo constatou-se que esse desejo, por mais nobre que seja, muitas vezes não é 

suficiente, já que existem algumas questões importantes a serem analisadas, como a retirada 
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da figura da criança desejada para a aceitação da criança real, conforme exposto no presente 

estudo.  

De fato, isso leva a reflexões acerca do reconhecimento de uma adoção por pessoas que 

não tiveram o acompanhamento prévio da equipe interprofissional do juízo. Por outro lado, 

resta incontroverso que acima de tudo já existe um pai, uma mãe, um filho e uma família 

formada. Sendo assim, estamos diante de uma lacuna legislativa no tocante ao 

reconhecimento dos direitos dessa família que já resta consolidada, porém irregular.  

No entanto, conclui-se com o presente estudo que não se trata da necessidade de legislar 

autorizando uma adoção que foge de todo o trâmite legal, pois perante as peculiaridades do 

caso concreto, estamos diante de tamanha subjetividade, que não se vislumbra a possibilidade 

de uma norma ser capaz de alcançar uma solução provável de forma genérica. Ainda, tal 

extensão ensejaria uma cultura popular de burla ao cadastro, o que foge do propósito 

estatutário protetivo do menor. 

Por outro lado, não é adequada a omissão do Estado em não conceder efeitos jurídicos a 

uma relação já consolidada, sob o pretexto de ausência de norma legal. Caberá ao magistrado 

enfrentar o caso concreto com suas nuances e peculiaridades, com a sensibilidade de que há 

uma situação concreta que merece análise detalhada pela equipe interprofissional do juízo, 

capaz de aferir se existe uma relação de afetividade consolidada, se de fato há um núcleo 

familiar construído. 

Contudo, foi possível constatar que muitas vezes os procedimentos e encaminhamentos 

são distintos entre as diferentes varas de infância e juventude, a depender da coordenação de 

cada juízo. Com isso, alguns magistrados se utilizam de critérios objetivos, como a idade da 

criança e o tempo que esta se encontra inserida naquela família.  
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Por conseguinte, foi demonstrado neste trabalho que apesar de muitas vezes a equipe 

interprofissional desconsiderar a possibilidade de existir afetividade consolidada entre 

crianças com tenra idade, é possível, sendo adequado para tanto, que tal aferição seja 

realizada por profissionais capacitados com especialidade em bebês.  

Ainda, não se mostra adequado utilizar como critério determinante o lapso temporal da 

permanência do menor no núcleo familiar, que em sendo o tempo exíguo, resultaria na 

determinação de busca e apreensão e imediata inserção em instituição, para apenas 

posteriormente ser analisado o nível de integração entre a família e o menor. É notório o 

tamanho do prejuízo em retirar um ser que está em desenvolvimento e tem aquele meio como 

parâmetro familiar, para institucionalizá-lo, mesmo que transitoriamente. 

Portanto, conclui-se com a presente pesquisa que a solução adequada para o problema 

exposto seria um enquadramento mínimo. A título de exemplo, a Lei. n. 12.318/2010, que 

disciplina a alienação parental, não enfrentou todas as minúcias pertinentes ao instituto, 

limitando-se a conceituar e exemplificar hipóteses de alienação parental, assim como 

estabeleceu medidas que podem ser adotadas pelo juiz para enfrentar essa questão evitando 

maiores prejuízos às partes envolvidas, e, estabeleceu a necessidade de avaliação por 

profissionais com capacitação adequada. Assim, a opção legislativa não foi de por si só 

caracterizar a conduta de alienação parental, mas sim de traçar diretrizes básicas, expondo as 

medidas adequadas a serem adotadas pelo magistrado, sem ignorar a subjetividade que 

lastreia o instituto.  

Por isso, sugere-se, com o presente estudo que, diante de uma adoção irregular, o direito 

constitucional da convivência familiar e do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente devem ser observados, proporcionando valor jurídico ao afeto possivelmente 

consolidado naquele seio familiar, devendo ser este o verdadeiro fator determinante a ser 

analisado pelo magistrado.   
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Para tanto, a presente pesquisa sugere a criação de um enquadramento mínimo para a 

atuação do magistrado de modo que, ao se deparar com uma adoção irregular e não estando o 

menor em uma latente situação de risco, seja deferida a guarda provisória e imediatamente 

iniciado o estudo social pela equipe interprofissional, que, em sendo favorável, resulte na 

conversão para guarda definitiva, de modo que se inicie a destituição do poder familiar e, por 

fim, a adoção. Ainda, imprescindível a exigência de que, em se tratando de crianças de tenra 

idade, seja o estudo social realizado por equipe com especialização em psicanalise de bebês, 

seja do juízo ou por equipe designada. 

A adoção visa, acima de tudo, a garantir o direito fundamental de convivência familiar à 

criança ou adolescente, assim, ao deparar-se com uma situação fática que não seguiu os 

trâmites legais, mas alcançou legitimamente o melhor interesse do menor, é necessário que 

magistrado tenha o olhar protecionista da sistemática do estatuto, identificando que por mais 

que o meio não tenha sido o adequado, foi atingido o fim ideal através de motivos legítimos.  

Por fim, conclui-se que o cadastro nacional de adoção continua a ser regra nos 

processos de adoção, pois, conforme demonstrado no presente estudo, é de suma importância 

prática. Entretanto, tal lista possui a função de instrumento agilizador do procedimento de 

adoção e não pode se tornar um fim em si mesmo. A exigência de obediência à ordem 

cronológica do cadastro nacional de adoção, em qualquer situação, de forma inflexível, 

independente das peculiaridades do caso concreto, se torna inconstitucional e viola os 

princípios basilares de todo um sistema protetivo da criança e do adolescente. 

 

 

 

 



79 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALMEIDA, Julio Alfredo de. A adoção intuitu personae – uma proposta de agir. In: 
TRINDADE, Jorge (Coord.), Direito da Criança e do Adolescente - uma abordagem 
multidisciplinar, Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, n. 54: Livraria do 
Advogado, p. 197. 

ALMEIDA, Renata Barbosa de, RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson, Direito Civil: 
famílias, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

ALVES, Pedro Henrique. Entrevista realizada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, em novembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/80871-programa-familia-acolhedora-pode-reduzir-
numero-de-menores-em-abrigos>. Acesso em 22 jul 2016. 

AULAGNIER; Piera: La violencia de la interpretación. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
1997. Pg. 34. 

AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A Criança, o Adolescente: aspectos históricos. p. 5. 
Disponível em: <http:www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id615.htm>. Acesso em: 31 mar. 
2016. 

A. D. O. Entrevista realizada no setor de serviço social da 1ª Vara da Infância, da Juventude e 
do Idoso da Comarca da Capital/RJ, em março de 2016. 

BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. São Paulo, n. 
17, p. 124, jan./jun. 2011 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 7632/2014. Inteiro teor disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617542>. 
Acesso em. 19 set. 2016. 

______. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional 158. Inteiro teor 
disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=14 

02910&filename=PEC+158/2015>. Acesso em 25 jul. 2016. 

______. Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L104 

06.htm>. Acesso em 20 abr. 2015. 

______. Código Penal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 20 abr. 2015. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 
24 abr. 2015. 



80 
 

______. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. DADOS ESTATÍSTICOS DE 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/cnca/publico/>. 
Acesso em. 23 ago. 2016. 

______. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. DADOS ESTATÍSTICOS DE 
PRETENDENTES. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/cnca/publico/>. Acesso em. 30 
nov. 2016. 

______. Decreto n. 5.083 de 1 de dezembro de 1926. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL5083.htm>. Acesso em: 
24 abr. 2015. 

______. Decreto n. 17.943-A de 12 de outubro de 1927. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm>. Acesso em: 24 abr.  

2015. 

______. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados. Brasília : Conselho da 
Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012.  Disponível 
em:<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/501>. Acesso em 06 set. de 2015. 

______. Lei n. 3.133 de 8 de maio de 1957. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/1950-1969/L3133.htm >. Acesso em: 24 abr. 
2015. 

______. Lei n. 4.665 de 2 de junho de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4655.htm >. Acesso em: 24 abr. 
2015. 

______. Lei n. 6.697 de 10 de outubro de 1979. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em: 24 abr. 2015. 

______. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 15 abr. 2015. 

______. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 05 jun. 
2015. 

______. Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em. 8 set. 
2016. 

______. Secretaria jornal do Senado. EM DISCUSSÃO!  ano 4, n. 15, maio 2013, p. 17. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/adocao.aspx>.  
Acesso em. 04 jun. 2015. 

______. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277. Relator Ministro Ayres Britto. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=11872>. 
Acesso em 18 out. 2015. 

______. Supremo Tribunal Federal. ADPF 132. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2598238>. 
Acesso em 18 out. 2015. 



81 
 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 577836 SC. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado 
em 21/10/04. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=577836+&b=ACOR&p=true&t=J
URIDICO&l=10&i=19>. Acesso em.: 15 abr. 2016. 

______. Superior Tribunal De Justiça. REsp nº 1.217.415. Rel. Min. Nancy Andrighi. 
Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/imagens_up/Anap.pdf>. Acesso em: 18 out. 2015. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.423.640. Relator Ministro Marco Aurélio 
Bellizze. Disponível em:<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/15132208 

6/recurso-especial-n1423640-ce-do-st>.Acesso em: 01 abr. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.347.228-SC. Relator Ministro Sidnei Beneti. 
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1.347 

.228&aplicacao=processo.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkM
orto=MORTO>. Acesso em: 12 fev. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.448.969-SC, Relator: Ministro Moura Ribeiro, 
julgado em 21/10/2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=REsp+1.4
8.969SC&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1172067. Relator Ministro Massami Uyeda.  
Disponível em:  <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1172067&aplicacao 
=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
> Acesso em: 12 fev. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1347228. Relator Ministro Sidnei Beneti.  
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1347228&aplicacao 
=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
> Acesso em: 12 fev. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 124.621/SP. Relator Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=resp+ 
124621&aplicacao=processos.ea&tipPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&ch
kMorto=MORTO>.Acesso em: 29 fev. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.281.093-SP, Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+1.281.093 
&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMort
o=MORTO>. Acesso em. 12 fev. 2016. 

______. Superior Tribunal de Justiça. REsp 889.852-RS. Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=REsp+889.852& 
aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=
MORTO>. Acesso em.: 12 fev. 2016. 

______. Tribunal de Justiça de Pernambuco. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator 
Desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto. Ação rescisória nº 42884-6. Julgado em 
20/05/03. Disponível em:<www.tjpe.jus.br/jurisprudencia/index.asp >. Acesso em: 31 mar. 
2016. 



82 
 

______, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. 
Luiz Felipe Brasil Santo. Apelação Cível n. 70006597223. Julgado em 13/08/2003. 
Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

______. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. QUINTA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. 
Antonio Saldanha Palheiro. Habeas Corpus n. 0063103-54.2015.8.19.0000. Julgado em 26 de 
nov. de 2015. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw.>. Acesso em 26 
de jul. 2016. 

______. Tribunal de Justiça do Rio De Janeiro. OITAVA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. 
Monica Costa Di Piero. Agravo de Instrumento n. 0071376-22.2015.8.19.0000. J. 29 de mar. 
de 2016. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw.> Acesso em 26 de jul. 
2016. 

______. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. 
Apelação Cível nº 2003.001.34302. Relator Desembargador Nametala Machado Jorge . 
Julgado em 18/12/04. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200300134302>. Acesso em: 31 mar. 
2016 

BUCHER, Andreas. La famille en droit international privé, v. 283, Recueildes Cours, 
Collected Courses Series. Leida: Brill Academic Publishers, 2000.  

CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade socioafetiva: efeitos 
jurídicos. São Paulo: Atlas, 2014. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Comentários 
jurídicos e sociais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 

DIAS, Maria Berenice. Adoção e a espera do amor. Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1__ado%E7%E3o_e_a_espera_do_amor.pdf >. 
Acesso em 05 jun. 2015. 

______. Manual de Direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

DOI, Cristina Teranise; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. A Proteção Integral das Crianças 
e dos Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: < 
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1222>. Acesso 
em. 21 nov. 2016. 

ENCONTRO DE JUÍZES DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE JANEIRO, 7, 2008, Angra dos Reis, 
Enunciados. Rio de Janeiro: 2008. Disponível em: < 
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/infancia_juventude_idoso.pdf?=v23>. Acesso 
em 06 jun. 2015. 

FARIA, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias. vol 6. São Paulo: Atlas, 2015. 

FERREIRA, Luciana Viana. A criação de enjeitados em Vila Rica: a permanência da caridade 
(1775-1850). In: II Encontro Memorial do ICHS da Universidade Federal de Ouro Preto, 
2009. Trabalhos apresentados. Minas Gerais: 2009. Disponível em: 
<http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/h513.pdf>. Acesso em 06 jun.2015. 



83 
 

FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Aspectos jurídicos da intervenção social e psicológica no 
processo de adoção. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/adocao/Doutrina_adocao/ASPE
CTOS%20JUR%C3%8DDICOS%20DA%20INTERVEN%C3%87%C3%83O%20SOCIAL
%20E%20PSICOL%C3%93GI.doc>. Acesso em 05 mar. 2016. 

FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: Atlas 
S.A., 2011. 

GOMES, Júlio César. Adoção intuitu personae e o Princípio do Melhor Interesse do Menor. 
Disponível em: <http://www.juristas.com.br/informacao/artigos/adocao-intuitu-personae-e-o-
principio-do-melhor-interesse-do-menor/882/>. Acesso em: 31 mar. 2016 

LEITÃO, Fernanda de Freitas. Entrevista concedida ao Estadão, em outubro de 2015. 
Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,rio-registra-primeira-
uniao-estavel-entre-3-mulheres,1781538>. Acesso em: 25 jul. 2016. 

LÔBO, Paulo. Código Civil comentado. Famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. 

______. Socioafetividade: O estado da arte no Direito de Família brasileiro. Revista 
IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, v.5, p. 11-23, set./out., 2014. 

L. S. P. Entrevista realizada no setor de psicologia da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do 
Idoso da Comarca da Capital/RJ, em maio de 2016. 

MACIEL, Katia Regina Lobo Andrade (Coord.); BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. In: 
Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 
2015. 

MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Direito das famílias: amor e bioética. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MAUX, Ana Andréa Barbosa; DUTRA, Elza. A adoção no Brasil: algumas reflexões. 
Estudos e pesquisas em psicologia, Rio de Janeiro, UERJ, ano 19, n.2, p. 356-372, 
quadrimestre de 2010. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Censo da população 
infantojuvenil acolhida no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: MPRJ, 2015. Disponível 
em: <http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/TodoOEstado.pdf>. Acesso em 09 
maio 2016. 

MOREIRA, Silvana do Monte. 25 anos do ECA: o que precisa ser melhorado Disponível em: 
<http://revistacrcrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2015/07/25-anos-do-eca-o-que-
precisa-ser-melhorado.html.>. Acesso em: 14 jun. 2015. 

NUNES, Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

OLIVEIRA, José Lamartine C. de; MUNIZ, Francisco José F. Curso de direito de família. 4. 
ed. Curitiba: Juruá, 2002. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Pai, por que me abandonaste? In: Pereira, Tânia da Silva. O 
Melhor Interesse da Criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 



84 
 

PEREIRA Tânia da Silva. A ética da convivência familiar e sua efetividade no cotidiano dos 
tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

______. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 

PERROT, Michelle. O nó e o ninho. Revista Veja 25 anos: reflexões para o futuro, São Paulo: 
Abril, 1993. 

RIBEIRO, Ana Paula Brandão; MIRANDA, Isabella Carolina; Filhos de criação: uma 
abordagem paradigmática. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 22, 2013, Curitiba, "25 anos 
da Constituição Cidadã: Os Atores Sociais e a Concretização Sustentável dos Objetivos da 
República". Florianópolis : FUNJAB, 2013. 

RODRIGUES, Liz Helena Silveira Do Amaral. Amor plural: características, diferenciações e 
possibilidade de reconhecimento de relações afetivo-familiares fundadas no poliamor. In: 
Encontro Nacional do CONPEDI, 22, 2013, São Paulo, "Sociedade Global e seus impactos 
sobre o estudo e a afetividade do Direito na contemporaneidade". Florianópolis : FUNJAB, 
2013. 

RODRIGUES. Patrícia Matos Amatto. A nova concepção de família no ordenamento jurídico 
brasileiro. Disponível em: < 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6
792>. Acesso em.: 21 nov. 2016. 

SANTIAGO, Rafael da Silva. O mito da monogamia à luz do Direito civil-constitucional: a 
necessidade de uma proteção normativa às relações de poliamor. Revista IBDFAM: Famílias 
e Sucessões, Belo Horizonte, v.7, p. 109-135, mar./abr., 2015. 

SIMÃO, José Fernando. Poligamia, casamento homoafetivo, escritura pública e dano social: 
uma reflexão necessária? Parte 3. São Paulo: Jornal Carta Forense, 01/02/2013. Disponível 
em <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/poligamia-casamento-homoafetivo-
escritura-publica-e-dano-social-uma-reflexao-necessaria--parte-3/10376. Acesso em 25 jul. 
2016. 

SOUSA, Mônica Teresa Costa; WAQUIM, Bruna Barbieri. Do direito de família ao direito 
das Famílias. A repersonalização das relações familiares no Brasil. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 52; n. 205, p. 71-86, jan./mar. 2015. Disponível em < 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/509943>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

SOUZA, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Entrevista realizada em Campo Grande, no gabinete da 4ª 
Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital/RJ, em julho de 2015. 

TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-
constitucional. Disponível 
em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32356-38899-1-PB.pdf>. 
Acesso em 19 out. de 2015. 

VILAS-BÔAS, Renata Malta. A doutrina da proteção integral e os Princípios Norteadores 
do Direito da Infância e Juventude. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 94, nov 2011. 
Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&re
vista_caderno=12>. Acesso em: 31 mar. 2016. 



85 
 

WINNICOTT, Donald Woods. Os Bebês e Suas Mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

  ______. A Amamentação como Forma de Comunicação. In: Winnicott, (1987) Os Bebês e 
Suas Mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 19-27. 

  ______. A Comunicação entre o Bebê e a Mãe e entre a Mãe e o Bebê: convergências e 
divergências. In: Winnicott, (1987) Os Bebês e Suas Mães. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p.79-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 
APÊNDICE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Teor da entrevista com assistente social da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

Na análise para habilitação de pretendentes é tudo muito subjetivo, mas temos alguns 

pontos que são relevantes, como a disponibilidade afetiva, a condição socioeconômica, o 

entendimento sobre adoção, o suporte dos familiares. Não temos restrições a casais 

homossexuais e a adoção por não casais, mas importante sabermos o quanto os familiares 

estão apoiando aquela adoção, o quanto a criança vai fazer parte de uma família mais extensa. 

Muitos dizem que ainda não conversaram com a família sobre, por ser um processo muito 

extenso, mas é importante termos em mente que se trata de um processo e que essa criança 

terá um avô, uma tia, uma madrinha. Então, por ser um processo, um amadurecimento, se 

você não consegue sequer falar, então você ainda não está preparado, por exemplo, o casal 

que não pode ter filhos e não consegue falar dessa impossibilidade deles. 

É muito difícil uma pessoa ser inabilitada, mas já aconteceu, como com aquela pessoa 

que não consegue falar sobre adoção. Nesses casos ou o juiz decide conforme o nosso parecer, 

ou de forma diversa, mas para isso é necessário apresentar outros argumentos. Mas são 

situações muito pontuais porque geralmente a pessoa vem com disponibilidade e se submete a 

toda essa invasão, porque perguntamos da história de vida da pessoa, o porquê de querer 

adotar.  

Quando o casal não teve filho por opção porque sempre quis adotar, não temos ressalva 

quanto a isso, mas alguns casais buscam a habilitação quando estão tentando ter o filho 

biológico. O importante de ser pontuado, é que existe a possibilidade do filho biológico vir 

antes, então é necessário que eles entendam que cada criança tem o seu valor, o seu papel. Já 
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aconteceu de chamarmos os habilitados e o casal estar com bebê recém-nascido e pedir pra 

passarem outro habilitado em sua frente. 

Por mais que a equipe prepare a pessoa, às vezes a realidade é outra, como no caso de 

queixas de a criança comer muito, falar muito alto, etc. Mas a família precisa entender que a 

criança de abrigo precisa falar alto para ser ouvida, precisa comer rápido para dar tempo de 

repetir. A educação é outro processo e não deixa de ser um aprendizado também para os pais. 

Na vara em que trabalho, o primeiro passo para a habilitação é uma reunião informativa 

realizada duas vezes por mês, onde as pessoas recebem todas as informações e 

documentações. Também é obrigatória a participação em grupos de adoção. Em seguida são 

realizadas as entrevistas pelo psicólogo e assistente social na vara, e a visita domiciliar. O 

relatório vai para o Ministério Público dar seu parecer e encaminha para o juiz dar a sentença. 

O certificado de habilitação é entregue aos pretendentes e tem validade de dois anos. 

O cadastro nacional de adoção facilitou muito por ser unificado, pois antes as pessoas 

que pretendiam adotar crianças brancas iam até o sul do país fazer a habilitação, agora pode 

ser feita no seu estado e selecionar que gostaria de criança de determinados estados. Ocorre 

que, o cadastro faz uma busca primeiro nas varas mais próximas e apenas vai consultar fora 

do estado, se aqui não tinha nenhuma criança naquele perfil.  

No encontro entre uma criança que quer ser adotada e qualquer família pronta para 

adotar, por mais que existam diferenças culturais, acima de tudo existe a resiliência, então 

acredito que ambos medirão esforços para que isso não seja um problema. 

Em relação à tentativa de manter a criança em sua família biológica, é aquele ditado 

“não tão lento que parece que está parado e não tão rápido que parece que está correndo”. É 

necessário ter um meio termo, até porque a lei manda priorizar a família biológica. Mas 

estamos em um país que não temos tantos recursos para investir na família biológica. É 
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necessário que a família nos dê algum retorno de que está medindo esforços para estar apta a 

educar aquela criança.  

Em relação ao trâmite do processo de adoção, aqui na vara, sendo bebê, o pretendente 

habilitado quando chamado, faz a primeira visita e já ingressa com o pedido de guarda 

provisória, mas no caso de crianças maiores é necessário antes o período de aproximação. 

Na verificação da existência de afetividade consolidada com crianças de tenra idade, 

nós analisamos através de gestos da criança, no estar no colo, no pegar no cabelo da mãe, etc.  
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Teor da entrevista com psicóloga da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro 

 

 
Para se habilitar o pretendente passa por um processo de entrevistas com a equipe de 

serviço social e da psicologia e cada um tem um olhar. A psicóloga não vai avaliar se pode ser 

pai/mãe ou não, porque cada qualquer pode ser. Na adoção construímos juntos, com esses 

atendimentos, olhando para as questões do casal. A maior parte das pessoas são casais com 

impossibilidade de gerar filhos. A gente percebe que aqui é mais um lugar que ele demanda: 

eu não consegui ter filhos então me dê esse filho o mais rápido possível porque já passei anos 

tentando ter filhos. Então, nas entrevistas vamos trabalhando isso, se possível, dentro de um 

numero de entrevistas. Diante da impossibilidade, suspendemos as entrevistas e aconselhamos 

o casal a buscar uma terapia para trabalhar o mundo dessa criança que estavam esperando 

durante esse tempo, para que estejam prontos para a vinda de uma nova criança. Porque 

muitos deles fazem essa continuidade “esse filho que não pude ter, vou ali buscar”. Então, é 

preciso desconstituir a ideia do filho desejado pra aceitar o filho pronto. Para tanto, ainda é 

aconselhável a ida em grupos de adoção.  

Por outro lado, tem uns casais que sempre tiveram a adoção como um projeto de vida. 

Então, pela própria fala que se identificam essas questões que precisam ser trabalhadas 

porque irão repercutir lá na frente, seja no primeiro encontro ou então depois, ensejando em 

uma devolução. 

Outras questões são tratadas nas entrevistas: adoções tardias, adoções necessárias, 

expectativa, o que fazer nesse tempo de espera dessa gravidez do coração, a família extensa 

muitas vezes não sabe. Então eles vão sendo orientados conforme essas questões trazidas.  
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Eu trabalho com no mínimo três entrevistas, às vezes faço uma junto com a assistente 

social. A assistente social faz as suas entrevistas e a entrevista social no local, coisa que na 

psicologia não fazemos, pois trabalhamos mais no discurso.  

A conciliação de características da criança com o habilitado será cronológica e objetiva. 

Mas há casos em que essa aparente compatibilidade não se torna aconselhável, por exemplo, o 

caso de uma menina de dois anos de idade e o casal habilitado era de idade avançada, casados 

há trinta anos. Foi possível avaliar de plano que não daria certo, e não deu. Mas tínhamos que 

seguir o cadastro e essa preferência por criança com pouca idade e a incompatibilidade com a 

idade do casal tinha que ter sido avaliada no momento da habilitação.  

Outro exemplo era de um casal que morava em um quarto e sala e queriam adotar um 

grupo de três irmãos. Diante da impossibilidade, foram orientados e criaram um outro perfil 

de preferência. Caso contrário, no relatório constaria que não era aconselhável e a sugestão 

pela inabilitação. 

Por outro lado, é possível que quando chegue uma criança com perfil compatível com o 

habilitado a recomendação seja negativa devido a inadequação das peculiaridades, ex: a 

menor teve o poder familiar destituído por ter sido vitima de abuso sexual, e o casal habilitado 

é composto por dois homens.  

Na minha opinião a maior dificuldade está no encontro. A expectativa do habilitado, 

que se diz resolvido nessa questão, quando acontecem os encontros e seu resultado é negativo, 

nos perguntamos o que aconteceu, em qual momento deu errado por a criança estar sendo 

devolvida por motivos bobos como comer demais, estar respondendo, não estar dizendo que 

ama. 

Cada vara trabalha de uma forma, a depender da equipe. Na vara que eu trabalho, 

quando é bebê, rapidamente é adotado porque o habilitado é informado, visita o menor e no 
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mesmo dia ingressa com a guarda e, tendo sido concedida, busca imediatamente o bebê e leva 

para sua casa.  Já a criança um pouco mais velha depende de onde ela está. Se estiver em 

família acolhedora ou na instituição, mostramos todo o processo e explicamos o perfil do 

menor. Se quiser conhecer e a criança estiver em uma instituição, orientamos a ida no local e 

uma aproximação devagar, sem dizer que está indo como pretendente, pra não gerar uma 

expectativa nela. Após o primeiro encontro, pedimos para voltar aqui para ouvirmos o que 

eles acharam. Sendo um retorno positivo, pedimos que as visitas sejam mais intensas, dia sim 

e dia não. Depois num sábado buscar a criança de manhã e devolver de tarde, e depois, levar a 

criança pra dormir em casa. Todo esse tempo depende muito da avaliação dos psicólogos. 

Quando está na família acolhedora a visita tem que ser lá e ai já aconselhamos se apresentar 

como pretendente.  

A equipe do obrigo tem assistentes sociais e psicólogos então a preparação do menor é 

feita por eles. Já o acompanhamento, quando a pessoa está se aproximando da criança, é 

realizada pelos profissionais da vara. 

Na adoção intuitu personae, é analisado o tempo de convívio, a gente traz a família e 

observa. Em um caso concreto, a criança de dois anos de idade tinha sido entregue a um casal, 

que posteriormente entregou a outro. O assistente social era a favor da menor ser 

disponibilizada para o habilitado no CNA, já que tinham aproximadamente 200 casais com 

perfil desejando tal faixa etária. No entanto, durante a audiência eu dei um parecer diferente, 

no sentido de que a criança já passou por três referências em seus dois anos de vida, e teria 

um quarto? Isso seria uma grande violência para a criança.  
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Cadastro Nacional de Adoção
Relatório de Dados Estatístico

Total PorcentagemTítulo

1. Total de crianças/adolescentes cadastrados: 6933 100,00%

2. Total de crianças/adolescentes da raça branca: 2327 33.56%

3. Total de crianças/adolescentes da raça negra: 1167 16.83%

4. Total de crianças/adolescentes da raça amarela: 20 0.29%

5. Total de crianças/adolescentes da raça parda: 3397 49%

6. Total de crianças/adolescentes da raça indígena: 22 0.32%

7. Total de crianças/adolescentes que possuem irmãos

7.1 Total que não possuem irmãos: 2451 35.35%

7.2 Total que possuem irmãos: 4482 64.65%

8. Total de crianças/adolescentes que possuem problemas de saúde: 1748 25.21%

9. Total de crianças/adolescentes que são da Região Norte: 277 100%

9.1 Que são brancas: 25 9.03%

9.2 Que são negras: 21 7.58%

9.3 Que são amarelas: 2 0.72%

9.4 Que são pardas: 226 81.59%

9.5 Que são indígenas: 3 1.08%

10. Total de crianças/adolescentes que são da Região Nordeste 960 100%

10.1 Que são brancas: 185 19.27%

10.2 Que são negras: 158 16.46%

10.3 Que são amarelas: 8 0.83%

10.4 Que são pardas: 607 63.23%

10.5 Que são indígenas: 2 0.21%

11. Total de crianças/adolescentes que são da Região Centro-Oeste: 569 100%

11.1 Que são brancas: 133 23.37%

11.2 Que são negras: 72 12.65%

11.3 Que são amarelas: 1 0.18%

11.4 Que são pardas: 352 61.86%

11.5 Que são indígenas: 11 1.93%

12. Total de crianças/adolescentes que são da Região Sudeste: 3034 100%

12.1 Que são brancas: 828 27.29%

12.2 Que são negras: 689 22.71%

12.3 Que são amarelas: 7 0.23%
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Total PorcentagemTítulo

12.4 Que são pardas: 1506 49.64%

12.5 Que são indígenas: 4 0.13%

13. Total de crianças/adolescentes que são da Região Sul: 2093 100%

13.1 Que são brancas: 1156 55.23%

13.2 Que são negras: 227 10.85%

13.3 Que são amarelas: 2 0.1%

13.4 Que são pardas: 706 33.73%

13.5 Que são indígenas: 2 0.1%

14 Avaliação da distribuição por gênero das crianças/adolescentes

14.2 Total de crianças do sexo feminino: 3044 43.91%

14.1 Total de crianças do sexo masculino: 3889 56.09%

15 Avaliação da distribuição por idade das crianças/adolescentes disponíveis

15.1 Total de crianças com menos de 1 ano: 216 3.12%

15.2 Total de crianças com 1 ano: 291 4.2%

15.3 Total de crianças com 2 anos: 283 4.08%

15.4 Total de crianças com 3 anos: 235 3.39%

15.5 Total de crianças com 4 anos: 226 3.26%

15.6 Total de crianças com 5 anos: 218 3.14%

15.7 Total de crianças com 6 anos: 246 3.55%

15.8 Total de crianças com 7 anos: 252 3.63%

15.9 Total de crianças com 8 anos: 258 3.72%

15.10 Total de crianças com 9 anos: 320 4.62%

15.11 Total de crianças com 10 anos: 364 5.25%

15.12 Total de crianças com 11 anos: 463 6.68%

15.13 Total de crianças com 12 anos: 526 7.59%

15.14 Total de crianças com 13 anos: 578 8.34%

15.15 Total de crianças com 14 anos: 615 8.87%

15.16 Total de crianças com 15 anos: 639 9.22%

15.17 Total de crianças com 16 anos: 638 9.2%

15.18 Total de crianças com 17 anos: 565 8.15%

16. Avaliação da predominância quanto ao fato da criança/adolescente ter

16.1 Total de crianças com irmão(s) gêmeos(s): 175 2.52%

16.2 Total de crianças que não tem irmão(s) gêmeos(s): 6757 97.46%

17 Avaliação da distribuição das crianças/adolescentes em relação ao estado
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17.1 Total de crianças do AC: 11 0.16%

17.3 Total de crianças do AL: 47 0.68%

17.4 Total de crianças do AM: 49 0.71%

17.2 Total de crianças do AP: 26 0.38%

17.5 Total de crianças do BA: 125 1.8%

17.5 Total de crianças do CE: 167 2.41%

17.7 Total de crianças do DF: 144 2.08%

17.8 Total de crianças do ES: 239 3.45%

17.9 Total de crianças do GO: 138 1.99%

17.10 Total de crianças do MA: 80 1.15%

17.11 Total de crianças do MG: 825 11.9%

17.12 Total de crianças do MS: 212 3.06%

17.13 Total de crianças do MT: 75 1.08%

17.14 Total de crianças do PA: 85 1.23%

17.15 Total de crianças do PB: 62 0.89%

17.16 Total de crianças do PE: 352 5.08%

17.17 Total de crianças do PI: 34 0.49%

17.18 Total de crianças do PR: 878 12.66%

17.19 Total de crianças do RJ: 456 6.58%

17.20 Total de crianças do RN: 42 0.61%

17.21 Total de crianças do RO: 66 0.95%

17.22 Total de crianças do RR: 4 0.06%

17.23 Total de crianças do RS: 1002 14.45%

17.24 Total de crianças do SC: 213 3.07%

17.25 Total de crianças do SE: 51 0.74%

17.26 Total de crianças do SP: 1514 21.84%

17.27 Total de crianças do TO: 36 0.52%

18 Avaliação da distribuição das doenças e/ou deficiências das crianças

18.1 Total de crianças com HIV: 87 1.25%

18.2 Total de crianças com deficiência física: 255 3.68%

18.3 Total de crianças com deficiência mental: 603 8.7%

18.4 Total de crianças com outro tipo de doença detectada: 803 11.58%

18.5 Total de crianças com doença não detectada no momento do cadastro: 5591 80.64%

19 Especificação das situações das crianças.
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19.1 Total de crianças disponíveis: 4942 71.28%

19.2 Total de crianças vinculadas: 1991 28.72%
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Cadastro Nacional de Adoção
Relatório de Dados Estatístico

Total PorcentagemTítulo

1. Total de pretendentes cadastrados: 38008 100,00%

2. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça branca: 7827 20.59%

3. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça negra: 340 0.89%

4. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça amarela: 36 0.09%

5. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça parda: 1659 4.36%

6. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça indígena: 16 0.04%

7. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça branca: 35089 92.32%

8. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça negra: 18550 48.81%

9. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça amarela: 19505 51.32%

10. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça parda: 29312 77.12%

11. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça indígena: 18081 47.57%

12. Total de pretendentes que aceitam todas as raças: 16609 43.7%

13. Total de pretendentes que desejam adotar crianças pelo sexo.

13.2 Total de pretendentes que desejam adotar somente crianças do sexo 10822 28.47%

13.3 Total de pretendentes que são indiferentes em relação ao sexo da 23847 62.74%

13.1 Total de pretendentes que desejam adotar somente crianças do sexo 3339 8.78%

14. Total de pretendentes que desejam adotar crianças com ou sem irmãos.

14.1 Total de pretendentes que não aceitam adotar irmãos: 26039 68.51%

14.2 Total de pretendentes que aceitam adotar irmãos: 11969 31.49%

15. Total de pretendentes que desejam adotar gêmeos.

15.1 Total de pretendentes que não aceitam adotar gêmeos: 26785 70.47%

15.2 Total de pretendentes que aceitam adotar gêmeos: 11223 29.53%

17. Total de pretendentes que são da Região Norte 1221 100%

17.1 Que aceitam crianças da raça branca: 1038 85.01%

17.2 Que aceitam crianças da raça negra: 808 66.18%

17.3 Que aceitam crianças da raça amarela: 824 67.49%

17.4 Que aceitam crianças da raça parda: 1103 90.34%

17.5 Que aceitam crianças da raça indígena: 776 63.55%

18. Total de pretendentes que são da Região Nordeste 4327 100%

18.1 Que aceitam crianças da raça branca: 3638 84.08%

18.2 Que aceitam crianças da raça negra: 2441 56.41%

18.3 Que aceitam crianças da raça amarela: 2492 57.59%
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18.4 Que aceitam crianças da raça parda: 3776 87.27%

18.5 Que aceitam crianças da raça indígena: 2366 54.68%

19. Total de pretendentes que são da Região Centro-Oeste 2806 100%

19.1 Que aceitam crianças da raça branca: 2562 91.3%

19.2 Que aceitam crianças da raça negra: 1725 61.48%

19.3 Que aceitam crianças da raça amarela: 1759 62.69%

19.4 Que aceitam crianças da raça parda: 2419 86.21%

19.5 Que aceitam crianças da raça indígena: 1624 57.88%

20. Total de pretendentes que são da Região Sudeste 17569 100%

20.1 Que aceitam crianças da raça branca: 16101 91.64%

20.2 Que aceitam crianças da raça negra: 8531 48.56%

20.3 Que aceitam crianças da raça amarela: 8711 49.58%

20.4 Que aceitam crianças da raça parda: 13950 79.4%

20.5 Que aceitam crianças da raça indígena: 8362 47.6%

21. Total de pretendentes que são da Região Sul 12085 100%

21.1 Que aceitam crianças da raça branca: 11750 97.23%

21.2 Que aceitam crianças da raça negra: 5045 41.75%

21.3 Que aceitam crianças da raça amarela: 5719 47.32%

21.4 Que aceitam crianças da raça parda: 8064 66.73%

21.5 Que aceitam crianças da raça indígena: 4953 40.98%

16. Total de pretendentes que desejam adotar crianças pela faixa etária.

16.2 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 1 anos de idade: 6294 16.56%

16.3 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 2 anos de idade: 6800 17.89%

16.4 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 3 anos de idade: 7618 20.04%

16.5 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 4 anos de idade: 5546 14.59%

16.6 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 5 anos de idade: 5066 13.33%

16.7 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 6 anos de idade: 2964 7.8%

16.8 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 7 anos de idade: 1445 3.8%

16.9 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 8 anos de idade: 795 2.09%

16.10 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 9 anos de idade: 354 0.93%

16.11 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 10 anos de idade: 428 1.13%

16.12 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 11 anos de idade: 177 0.47%

16.13 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 12 anos de idade: 168 0.44%

16.14 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 13 anos de idade: 78 0.21%
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16.15 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 14 anos de idade: 59 0.16%

16.16 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 15 anos de idade: 35 0.09%

16.17 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 16 anos de idade: 33 0.09%

16.18 Total de pretendentes que aceitam crianças com até 17 anos de idade: 25 0.07%
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