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RESUMO 

 

A presente monografia aborda o instituto da adoção internacional face às 

alterações introduzidas pela Lei nº 12.010/2009. A pesquisa foi desenvolvida com o fito de 

estudar a importância da temática nos dias atuais, principalmente por conta das inúmeras 

crianças e adolescentes que se encontram em abrigos, ou seja, institucionalizadas na 

expectativa de passarem a compor uma família. Para tanto, inicialmente, foi feita uma 

explanação geral sobre a família, a evolução do seu conceito, a transformação do seu modelo 

jurídico e o estudo acerca da sua atual função na sociedade. Também se discutiu a importância 

da sociafetividade como critério formador de uma entidade familiar e as perspectivas da 

família na sociedade moderna. Após, analisa-se o direito fundamental constitucionalmente 

assegurado à convivência familiar e comunitária, com suas implicações e relevância para a 

formação da personalidade dos menores em desenvolvimento. Apresenta-se a previsão legal 

de colocação em família substituta para que tal direito seja resguardado, nas modalidades de 

guarda, tutela ou adoção. Em seguida, é exposta a evolução histórica da adoção no mundo e a 

sucessão da legislação brasileira que versa sobre a temática. Examina-se minuciosamente a 

Lei Nacional de Adoção, as inovações trazidas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

previsão do cadastro de adoção e são aduzidos, ainda, dados do CNJ acerca do Cadastro 

Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Por fim, enfoca a adoção internacional, 

evidenciando suas peculiaridades e as polêmicas que circundam este tema. São analisados os 

requisitos a serem observados pelos postulantes, a dinâmica do procedimento que é 

constituído pela fase de habilitação e pela fase judicial e os instrumentos legais incorporados 

ao ordenamento jurídico brasileiro para uma melhor regulamentação do instituto. Objetiva 

demonstrar que a adoção internacional dever ser tratada como uma alternativa para as 

crianças e adolescentes privados do direito à convivência familiar e comunitária em nosso 

país e deve ser empregada de acordo com a análise de cada caso concreto, com base no 

interesse superior da criança. 

 

Palavras-chave: Socioafetividade. Direito à convivência familiar e comunitária. Adoção 

Internacional. Procedimento à luz da Lei 12.010/2009. Interesse superior da criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present monograph approaches the international adoption institute with focus 

on the modifications introduced by the law number 12.010/2009. The research was developed 

with the purpose of studying the importance of this subject in the living days, specially 

because of the numerous children and teenagers that live in shelters and institutions, in 

expectation of being part of a family. For that, initially, it was made a general explanation 

about the family institution, the evolution of its concept, the transformation of its juridical 

model and the study about its actual function in society. It was also discussed the social 

affectionateness importance as a criterion to characterize a family entity and the family 

perspectives in modern society. Afterwards it is analyzed the fundamental right 

constitutionally ensured to family life and to community life, with its implications and 

relevance to the formation of minors personality in growth process. It is showed the legal 

prevision of positioning them in substitute family so that this right can be saved, by means of 

guardianship, guard and adoption. Next, it is exposed the historic evolution of adoption in the 

world and the sequence of Brazilian law about the issue. The National Law of Adoption is 

examined carefully, as well as the innovations brought to the Child and Teenager Statute, the 

institution of the cadastre of adoption and also there are mentioned CNJ data about the 

National Cadastre of Children and Teenagers adopted. Lastly there has been made focus on 

international adoption, evidencing its peculiarities and the polemics that involve the matter. 

The requirements to be observed by the applicants are analyzed as well as the dynamic 

procedure that consists of two phases: habilitation phase and judicial phase, besides the legal 

instruments incorporated to the Brazilian Juridical System for a better regulation of the 

institute. This paper intends to show that international adoption must be treated as an 

alternative to children and teenagers deprived from the right to family life and community life 

in our country and that it must be used according to the analysis of each factual case, basing 

on the superior interest of the child. 

 

Key-words: Socio-affectivity. Right to family life and community life. International Adoption. 

Procedure based on law number 12.010/2009. Superior interest of the child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre o instituto da adoção internacional no contexto da 

Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, conhecida como Lei Nacional de Adoção. Bastante 

esperada por juristas e aplicadores do Direito, a Lei nº 12.010/09, pode ser considerada um 

avanço legislativo na proteção da criança e do adolescente pelo Estado brasileiro. 

O tema supracitado foi selecionado tendo em vista as inúmeras modificações 

implantadas pela Lei de Adoção no que tange ao instituto da adoção propriamente dita e no 

que diz respeito à adoção internacional, especificamente, abordando-a de forma criteriosa. Tal 

regramento trouxe significativas alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

incorporando ao texto preceitos previstos na Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional de 1993, também chamada de Convenção de 

Haia. 

Para tanto, será analisada a atual concepção de família, destacando a importância 

do afeto na constituição dos novos vínculos familiares, assim como seu caráter instrumental 

de oferecer a todos os seus membros, particularmente às crianças e adolescentes, a garantia a 

livre formação de suas personalidades.  

Ao conferir ao Estado, à sociedade e à família a obrigação de simultaneamente 

garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, a Constituição admitiu a necessidade 

de uma tutela especial à pessoa em desenvolvimento, previsão esta que restou descrita 

pormenorizadamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A constatação das transformações sofridas pela família nas últimas décadas nos 

faz atentar para que, hodiernamente, o vínculo que liga os indivíduos numa entidade familiar 

é o afeto. A afetividade é critério justificador e fundamento de formação de novas famílias e 

razão pela qual estas entidades familiares também são destinatárias da tutela jurídica e da 

proteção Estatal, tendo em vista que, assim como as demais, também dispõem de dignidade. 

Os fundamentos dessa mudança foram basicamente o consenso, a solidariedade e o respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

O Estatuto, reforçado pelas inovações trazidas pela Lei nº 12.010/2009, promoveu 

o convívio familiar a núcleo e princípio basilar da proteção da criança e do adolescente, 

estando em consonância com os preceitos inseridos na Constituição Federal. O ECA traz a 

previsão de que é dada prioridade ao crescimento de crianças e adolescentes no seio da 

família natural e, somente excepcionalmente, o menor tem o direito de ser criado e educado 
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por uma família substituta. Constata-se, assim, que o direito constitucionalmente assegurado à 

convivência familiar pode ser propiciado tanto no ambiente da família natural como no seio 

de uma família substituta. 

A adoção é uma das modalidades de colocação em família substituta, bem como a 

guarda e a tutela. Quanto àquele instituto, como uma forma constitutiva de vínculo de 

paternidade e respectivamente de filiação, experimentou ao longo do tempo singular evolução 

que será abordada de modo detalhado neste trabalho. 

No campo de excepcionalidade da adoção, uma das formas que se pode chamar de 

“excepcionalíssima” é a adoção internacional. Esta alternativa de colocação em família 

substituta só é possível caso não se obtenha sucesso da inclusão da criança ou do adolescente 

em família natural ou substituta no próprio país, dito de origem. Segundo alguns estudiosos, o 

legislador optou por esse posicionamento com o objetivo de manter o menor sempre em 

contato com sua cultura, língua e costumes próprios, além de evitar possíveis adoções 

irregulares que resultem em tráfico de crianças para outros países. 

A discussão do tema em questão tem como propósito o reconhecimento da 

necessidade de se vislumbrar a adoção internacional como uma alternativa válida e legítima 

de inclusão de crianças e adolescentes no seio familiar, na hipótese de não ser obtido êxito em 

seu país de origem na busca por um ambiente familiar adequado ou restarem frustradas as 

tentativas já iniciadas. O que se há de levar em maior conta é o interesse superior da criança, 

de acordo com o caso concreto e todo o contexto apresentado. 

A pesquisa realizada para a elaboração do presente trabalho foi precipuamente 

através do meio bibliográfico, tendo como principais fontes as doutrinas, legislações, revistas, 

artigos, periódicos, decisões judiciais, além de textos disponibilizados via Internet.  
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2 A FAMÍLIA 

 

2.1 Noções gerais 

 

A família suportou profundas alterações de função, natureza, composição e, por 

conseguinte, no seu conceito, principalmente após o advento do Estado Social; da leitura de 

Lôbo (2010, p.17). Depreende-se da doutrina de Farias; Rosenvald (2010, p. 4-5): 

 

[...] a família tem seu quadro evolutivo atrelado ao próprio avanço do homem e da 

sociedade, mutável de acordo com as novas conquistas da humanidade e descobertas 

científicas, não sendo crível, nem admissível, que esteja submetida a idéias estáticas, 

presas a valores pertencentes a um passado distante, nem a suposições incertas de 

um futuro remoto. É a realidade viva, adaptada aos valores vigentes. 

 

Indubitavelmente a família antecede a todos os demais agrupamentos humanos 

como fenômeno biológico e social.
1
 O indivíduo vem ao mundo no seio familiar, espaço em 

que é dado início à construção de sua personalidade e qualidades e onde são reforçadas suas 

potencialidades a partir da convivência na comunidade familiar. Da lição de Farias; Rosen-

vald (2010, p. 2): 

 

No âmbito familiar, vão se suceder os fatos elementares da vida do ser humano, 

desde o nascimento até a morte. No entanto, além das atividades de cunho natural, 

biológico, psicológico, filosófico..., também é a família o terreno fecundo para fe-

nômenos culturais, tais como escolhas profissionais e afetivas, além da vivência dos 

problemas e sucessos. Nota-se, assim, que é nesta ambientação primária que o ho-

mem se distingue dos demais animais, pela susceptibilidade de escolha de seus ca-

minhos e orientações, formando grupos onde desenvolverá sua personalidade, na 

busca da felicidade [...]. 

 

Reclama, assim, a necessidade de uma “abordagem da família que dê conta da 

complexidade desse objeto, em nossos dias”, a partir de uma construção interdisciplinar, de-

vido à complexidade natural que o tema apresenta, ensina-nos com propriedade Bilac (2000, 

p.37). 

 

2.2 Evolução do Conceito de Família 

 

                                                           
1
 Cf Farias; Rosenvald (2010, p. 2). 
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Apresentar a concepção de família é uma tarefa das mais árduas, uma vez que 

muitos são os seus significados e dentre os vários organismos sociais e jurídicos, o conceito, a 

compreensão e a extensão de família são os que mais se alteram no transcorrer do tempo.
2
 

Não é apenas no Direito que a família tem suas normas, pois como organismo éti-

co e social pode-se extrair tais regras também da religião, da moral e dos costumes.  

Ressalte-se, ainda, que não há identidade de conceitos para o Direito, a Sociologia 

e a Antropologia. Sob a ótica do conceito sociológico, a família é “integrada pelas pessoas 

que vivem sob um mesmo teto, sob a autoridade de um titular.”, explicita Venosa (2011, p. 2). 

Apesar da evolução da sociedade e das diversas alterações a que esteve submeti-

da, depreende-se que “A célula básica da família, formada por pais e filhos, não se alterou 

muito com a sociedade urbana. A família atual, contudo, difere das formas antigas no que 

concerne a suas finalidades, composição e papel de pais e mães.”, considera, ainda, Venosa 

(2011, p. 5). Ou seja, visualiza-se mais uma modificação na sua percepção, em virtude da sua 

complexidade, do que na sua própria essência.  

Diante de tudo o que representa a família é “uma célula social por excelência”, 

conceituação utilizada por diversos doutrinadores, à qual não se atribui mais a autoria com 

exatidão. 

 Preconiza Pereira (2009, p. 23) que “Em sentido genérico e biológico, considera-

se família o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum.”. 

Foi superado o caráter produtivo e reprodutor da família, ensina-nos Dias (2011, 

p.28) que “Isso levou à aproximação dos seus membros, sendo mais prestigiado o vínculo 

afetivo que envolve seus integrantes. Existe uma nova concepção da família, formada por 

laços afetivos de carinho, de amor.”. 

Deve-se, por conseguinte, verificar na família, nos ensinamentos de Diniz (2007, 

p. 13): 

 

[...] uma possibilidade de convivência, marcada pelo afeto e pelo amor, fundada não 

apenas no casamento, mas também no companheirismo, na adoção e na monoparen-

talidade. É ela o núcleo ideal de pleno desenvolvimento da pessoa. É o instrumento 

para realização integral do ser humano. 

 

Inúmeros são os caracteres da família, como o caráter biológico, psicológico, eco-

nômico, religioso, político e jurídico conforme a lição de Diniz (2007, p. 13-14). 

 

                                                           
2
 Cf Venosa (2011, p. 3). 
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2.3 Transformação do modelo jurídico de família  

 

Anteriormente à Constituição Federal de 1988, somente a família matrimonializa-

da era reconhecida e recebia a real proteção do Estado, apesar da subsistência de outras orga-

nizações familiares não previstas no ordenamento jurídico que se mostravam das mais diver-

sas maneiras, assim como a família monoparental, os que conviviam em uniões sem casamen-

to, dentre outras. Destaca Menezes (2008, p. 120): 

 

No plano social, a organização da família e a sua própria essência sofreram altera-

ções, mantendo, contudo, a sua importância na formação da pessoa. Tratar da famí-

lia na atualidade com o olhar voltado para família do século XIX conduzirá a con-

clusões escatológicas não muito animadoras. A família mudou. 

 

A família no Código Civil de 1916 era matrimonializada, patriarcal, hierarquiza-

da, heteroparental, biológica, unidade de produção e reprodução e possuía caráter institucio-

nal. Já na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002, a família se apresenta plu-

ralizada, democrática, igualitária substancialmente, hetero ou homoparental, biológica ou so-

cioafetiva, unidade socioafetiva de caráter instrumental.
3
 

Os fundamentos dessa mudança foram basicamente o consenso, a solidariedade e 

o respeito à dignidade da pessoa humana. Dessa forma, “o modelo igualitário da família cons-

titucionalizada se contrapõe ao modelo autoritário do Código Civil anterior”, de acordo com 

Lôbo (2010, p. 21).  

Ao analisar a bibliografia sobre o assunto, constata-se que efetivamente houve 

uma transformação no panorama brasileiro no que tange ao modelo jurídico de família. Veri-

fica-se que há concordância de ideias em relação ao modelo jurídico de família no ordena-

mento jurídico brasileiro como “[...] o núcleo familiar há de ser fundado nos princípios da 

democracia, igualdade, pluralidade e instrumentalidade em prol da dignidade de seus inte-

grantes.”, discorre Tepedino (2009, p. 401).  

A democracia tem como consequência o respeito mútuo e contínuo diálogo para a 

orientação comunitária da entidade familiar. A igualdade assegura as mesmas condições, di-

reitos e deveres, assim como a colocação em posições equivalentes dos cônjuges, companhei-

ros e filhos das mais diversas origens, tornando-se ultrapassadas as distinções que os torna-

                                                           
3
 Ensina-nos Farias; Rosenvald (2010, p. 12). 
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vam desiguais.
4
 Já a pluralidade oferece opções para os que tiverem por preferência um modo 

de vida autônomo que não seja a escolha pelo casamento. E a natureza instrumental da famí-

lia, qual seja, a sua instrumentalidade, supera a representação institucional que durante um 

longo período foi percebida como manifestação de valor político, sendo desprezados a mulher 

e os filhos em benefício da unidade formal do conjunto familiar em torno do matrimônio.
5
 

O novo protótipo de família, de acordo com Dias (2011, p. 43):  

 

[...] funda-se sobre os pilares da repersonalização, da afetividade, da pluralidade e 

do eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica ao direito de família. 

Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou coisas que guarnecem a 

relação familiar. A família-instituição foi substituída pela família-instrumento, ou 

seja, ela existe e contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade de seus 

integrantes como para o crescimento e formação da própria sociedade, justificando, 

com isso, a sua proteção pelo Estado. 

 

Constata-se, portanto, que as relações familiares estão mais focadas na dignidade 

e no respeito individualizado por cada componente, tendo-se uma verdadeira democratização 

em sua formação, diante da qual a liberdade individual e a consideração recíproca são res-

guardadas. 

 

2.4 Função Atual da Família 

 

A família, como “sociedade natural”, é, desse modo, “a formação social, garantida 

pela Constituição, não como portadora de um interesse superior e superindividual, mas, sim, 

em função da realização das exigências humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa.”, 

em consonância com Perlingieri (2007, p. 243). Desempenha uma função instrumental para 

que sejam alcançados interesses afetivos e existenciais dos seus membros. 

Para Lôbo (2010, p. 17), “a família atual está matrizada em paradigma que explica 

sua função atual: a afetividade. Assim, enquanto houver affectio haverá família, unida por 

laço de liberdade e responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na colaboração e na 

comunhão de vida.”. 

De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança da ONU 

(Decreto nº 99.710/90) a família é “núcleo fundamental da sociedade e meio natural para o 

                                                           
4
 Na Constituição Federal de 1988 foi alcançada a igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros (art.226, 

§5º) e a igualdade jurídica absoluta dos filhos, não sendo dada importância à sua origem ou à modalidade do 

vínculo (art.227, § 6º). 
5
 De acordo com as lições de Tepedino (2009, p. 401-402). 
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crescimento e bem-estar de todos os seus membros e, em particular, as crianças”, apresenta-

nos Pereira (2009, p. 31). Desse modo, prevalece o conceito de família como unidade social. 

A família manifesta-se, portanto, como unidade natural de enquadramento da cri-

ança, desde logo pela sua ligação biológica e potencialmente pelo seu liame afetivo. De modo 

que constitui pressuposto essencial para uma efetiva política de proteção das crianças, que 

sejam direcionados instrumentos que assegurem não apenas individualmente a criança, mas o 

conjunto da família. Isto é, para a que a criança seja tutelada verdadeiramente, deve-se pre-

sumir o anterior amparo de sua família. 

 

2.5 A importância da sociafetividade como critério formador de uma entidade familiar 

 

Dias (2010, p.43) conceitua família como “um grupo social fundado essencial-

mente nos laços de afetividade”. Atualmente verifica-se que a entidade familiar agregou o 

afeto como seu principal valor e passou a ser constituída de diversas formas. A partir disto, a 

doutrina do Direito de Família passou a apresentar várias classificações conforme o modo de 

constituição, alguns exemplos são: família matrimonial, família socioafetiva, família homoa-

fetiva, família anaparental 
6
, família eudemonista 

7
, entre outras. 

Particularmente, a família socioafetiva é composta por um grupo de pessoas que 

convivem afetivamente sem ser imprescindível a existência de vínculos consanguíneos entre 

elas. A comunhão se dá de forma voluntária e espontânea motivada pelo afeto, pela aspiração 

de compartilhar uma vida em comum, dividindo responsabilidades, assumindo deveres e di-

reitos uns em relação aos outros. De modo que, como assevera Lôbo (2010, p. 19), “O favore-

cimento constitucional da adoção fortalece a natureza socioafetiva da família, para a qual a 

procriação não é imprescindível.”. 

No Brasil o termo “família socioafetiva” foi aplicado para designar os grupos fa-

miliares que se formam independentemente do casamento ou da união estável e dos vínculos 

biológicos. Mas, a família, de um modo geral, é naturalmente socioafetiva, em razão de ser 

um grupo social que se organiza em função do afeto.
8
 

                                                           
6
 “A convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de uma estruturação com iden-

tidade de propósito, impõe o reconhecimento da existência de entidade familiar batizada com o nome de família 

parental ou anaparental.”, na lição de Dias (2011, p. 48). 
7
 “Surgiu um novo nome para essa nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento afetivo: família 

eudemonista, que busca a felicidade individual vivendo um processo de emancipação de seus membros.”, ensina, 

ainda, Dias (2011, p. 55). 
8
 Da doutrina de LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 29. 
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Ao abordar a temática Menezes (2008, p. 120) discorre: “[...] a família é traduzida 

como uma comunidade de afeto, usando a locução da psicanálise, lócus do desenvolvimento e 

amparo da pessoa; é uma instituição a serviço da formação e bem-estar da pessoa e não o con-

trário.”.  

A família, reinventando-se socialmente, reencontrou sua unidade na affectio, “A 

afetividade, assim, desponta como elemento nuclear e definidor da união familiar, aproxi-

mando a instituição jurídica da instituição social. A afetividade é o triunfo da intimidade co-

mo valor, inclusive jurídico, da modernidade.”, preconiza com clareza Lôbo (2010, p. 31). 

E ainda, “Sob a perspectiva de que o núcleo fundamental da família é o afeto e 

que as pessoas que a compõem devem ser respeitadas em suas individualidades e dignidade”, 

ensina-nos Maciel (2010, p. 72).  

 

2.6 Perspectivas da família na sociedade moderna 

 

Uma recente concepção de família é moldada atualmente. Há referência a desa-

gregação, a desvalorização do conjunto, fala-se em crise da instituição da família. Porém, tal 

não procede, pois o que se observa é que foi incutida uma feição moderna à família, não obs-

tante certas resistências. Apesar da supressão de privilégios relativos à nobreza, a entidade da 

família ainda oferece prestígio social e econômico, imprimindo em seus membros notório 

orgulho por compô-la. 

Houve a redução numérica de seus membros e a emancipação feminina, princi-

palmente econômica e profissional, modificou fundamentalmente o papel que era destinado à 

mulher, remodelando a família.
9
 Esclarece Pereira (2009, p. 31) que “As relações familiares 

foram necessariamente atingidas: entre pais e filhos e entre os diversos membros do grupo 

familiar. Desapareceu a organização patriarcal que vigorou no Brasil por todo o século XX, 

não apenas no Direito, mas sobretudo nos costumes.”. 

Nos espaços menos favorecidos, os jovens dão início muito precocemente à vida 

de labor intenso, ora em serviços regulamentados, ora em oportunidades diversas que surgem, 

com pequenos ganhos avulsos.
10

 Porquanto, há prejuízo notadamente na coesão familiar, uma 

vez que o menor prematuramente toma para si muita responsabilidade e assume maior inde-

                                                           
9
 Explana LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 31. 

10
 A função popularmente denominada de “bico”, que no dicionário Aurélio da Língua Portuguesa significa: 

‘Pequenos ganhos avulsos e/ou tarefa ocasional que os possibilita; biscate, galho.’. 
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pendência, enfraquecendo a influência parental na sua educação, bem como o suporte que os 

pais deveriam representar para seus filhos. Crescem e emergem problemas sociais das mais 

variadas ordens.
11

 

Acrescente-se que a própria tecnologia e a sociedade de consumo de hoje afasta as 

pessoas, contribuindo para que se isolem nas consultas à internet, nas redes sociais virtuais, 

nos programas televisivos aproveitados em cômodos individuais da casa, dentre outros, sem 

que exista uma maior interação entre os componentes da família. 

Entretanto, apesar de todos os problemas que têm sido enfrentados, da desordem 

estrutural, de degradação de alguns valores norteadores, a família ainda é um sonho para mui-

tos na aspiração por um espaço de aconchego e compreensão mútuos. “Ela é amada, sonhada 

e desejada por homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações sexu-

ais e de todas as condições.”, preconiza Roudinesco (2003, p.198). A família do futuro tende 

a ser mais uma vez reinventada, embasada no princípio de equilíbrio entre todos os sujeitos 

envolvidos na questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Cf. Pereira (2009, p. 32). 
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3 DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA  

 

Há uma concordância de ideias no que diz respeito à família como ambiente privi-

legiado para o adequado desenvolvimento humano, consenso este que está consagrado em 

documentos internacionais, como no preâmbulo da Convenção das Nações Unidas sobre di-

reitos da Criança, cujos princípios também estão presentes no Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, in verbis
12

:  

 

Os Estados Partes na presente Convenção: [...] Convictos de que a família, elemento 

natural e fundamental da sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de 

todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e a 

assistência necessárias para desempenhar plenamente o seu papel na comunidade. 

 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 227, prevê alguns direitos básicos que 

devem ser respeitados, entre eles consta o direito de toda criança e adolescente à convivência 

familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, “procurou 

ressaltar a importância da vida em família como ambiente natural para o desenvolvimento 

daqueles que ainda não atingiram a vida adulta, valorizando esta convivência na família 

natural, quer na família substituta.” (PEREIRA, 1996, p. 153). O ECA destaca, em seu artigo 

19, o direito de serem criados e educados no âmbito de sua família natural e, somente 

excepcionalmente, a possibilidade de crescerem em uma família substituta. Vejamos: 

 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes. 

 

Preleciona Silva (2008, p. 850) que “A família é afirmada como base da sociedade 

e tem especial proteção do Estado, mediante assistência na pessoa de cada um dos que a 

integram e criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”.  A 

família, de acordo com o artigo 226 CRFB/88, é uma instituição com importância e função 

social indispensáveis para a construção de uma sociedade, entidade esta que, ao longo da 

história, passou por inúmeras transformações, não se apresentando conforme o é no presente. 

Atualmente, não se torna viável estabelecer um padrão, um protótipo de família 

ideal, uma vez que há uma complexidade de vínculos familiares e comunitários que se 

manifestam de diversas formas, tornando a definição de família mais ampliada. Descreve 

                                                           
12

Convenção sobre os direitos da criança. Disponível em: 

<http://www.unric.org/html/portuguese/humanrights/Crianca.pdf>. Acesso em: 15/04/2012. 

http://www.unric.org/html/portuguese/humanrights/Crianca.pdf
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Pereira (1996, p. 153):  

 

Toda família tem um passado, vive um presente com suas complexidades e 

contradições e tem regras que provavelmente passarão para o futuro. Este modelo, 

que tenderá a se repetir nas gerações subsequentes, é um ponto de interesse também 

para uma análise da afetividade as relações familiares, o que terá um reflexo 

considerável na tutela jurídica da convivência familiar e comunitária, visando, 

sobretudo, à proteção e ao desenvolvimento da população infanto-juvenil.     

 

Referidas normas legais têm como cerne o direito que a criança tem de ser criada 

e educada pela sua família e, ao mesmo tempo, referem-se à necessidade de proteger e assistir 

essa mesma família no adequado exercício de suas funções. A família pode ser composta por 

laços de afinidade, consanguinidade e de aliança. Seja baseada no parentesco ou nos vínculos 

de afinidade que os unem é por essa família que a criança e o adolescente serão protegidos, 

resguardados, amparados, educados e, a partir de então, a terão como “espelho” para a 

formação de suas personalidades, sendo o exemplo que terão a seguir. 

A convivência familiar é um direito fundamental da criança de coabitar com a 

família natural, de ter compartilhadas as experiências de vida dos seus familiares, de dar e 

receber manifestações de carinho e afeto, de ter por perto a quem possa recorrer nos 

momentos de aflição, um verdadeiro “porto seguro”. A relevância do laço familiar é 

explanada de modo singular por Vicente (online): 

 

O vínculo é um aspecto tão fundamental na condição humana, e particularmente 

essencial ao desenvolvimento, que os direitos da criança o levam em consideração 

na categoria convivência – viver junto. O que está em jogo não é uma questão 

moral, religiosa ou cultural, mas sim uma questão vital.  
[...] Sobreviver é condição básica, óbvia, para o direito à vida. Deve-se acrescentar a 

dimensão afetiva na defesa da vida.  
Em outras palavras, sobreviver é pouco. A criança tem direito a viver, a desfrutar de 

uma rede afetiva, na qual possa crescer plenamente, brincar, contar com a paciência, 

a tolerância e a compreensão dos adultos sempre que estiver em dificuldade. 

 

A família é a instituição onde devem ser cultivados e fortalecidos os sentimentos 

básicos de um crescimento sadio e harmonioso. Para garantir o direito de crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária, são necessárias medidas visando em 

primeiro lugar a manutenção dos vínculos familiares. Porém, pode esta família em algum 

momento desintegrar-se e por em risco a situação de crianças e adolescentes, sendo nesta 

hipótese necessário tomar todos os cuidados para que a colocação em família substituta
13

 seja 

                                                           
13

 Tanto é que o art. 19 do ECA prevê que “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 

seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.”. 
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feita a partir dos interesses e direitos das crianças e dos adolescentes que dela necessitem. A 

família substituta, supletivamente, tornará possível sua integração social e desempenhará os 

mesmos atributos que a família natural. É a perspectiva legal. 

Segundo discorre Pereira (1996, p. 227): “Essa orientação se prende a uma 

história amarga de gerações criadas em internatos, sem referencial afetivo e familiar. A 

miséria e carência levam crianças e jovens a ocupações irregulares, conduzindo-os a uma 

condição de permanente indigência.”. 

 

3.1 Colocação em Família Substituta 

 

Depreende-se que para que exista o desenvolvimento completo e saudável da cri-

ança e do adolescente torna-se indispensável que estes estejam sob os cuidados e responsabi-

lidade da família, numa atmosfera apropriada cercados de amor e segurança, convivendo com 

pessoas nas quais possam confiar, conforme foi anteriormente esclarecido.  

Entretanto, pode haver situações que comprometam essa série de etapas do cres-

cimento do impúbere, tornando-se necessário o seu afastamento, de modo provisório ou defi-

nitivo, de seus genitores biológicos ou civis, o que, aliás, a lei civil encara nas hipóteses de 

perda poder familiar.
14

 Leciona Maciel (2010, p.151) que: “Nestas hipóteses, a criança ou o 

adolescente deverá ser inserido em outra entidade familiar, denominada substituta, significan-

do que seu principal objetivo é suprir, em tese, a maioria dos encargos relativos à paternidade 

e à maternidade.”. 

A família natural é a primeira comunidade da criança e deve ser mantida, sempre 

que possível, mesmo apresentando carência financeira. O artigo 23 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente prescreve, inclusive, que a ausência ou insuficiência de recursos financeiros 

não constituem causa bastante para a destituição, seja perda ou suspensão, do poder familiar. 

Silva (1995, p. 9, grifo do autor) trata o assunto de modo incisivo: “Ora, se a insuficiência de 

recursos, por si só, não é móvel capaz de inibir ou suspender os pais dos direitos inerentes ao 

pátrio poder
15

, com muito mais razão não é causa do deslocamento do menor para outra 

                                                           
14

 Art. 1.638 do CC “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.”. 
15

 Com o advento do Código Civil de 2002, a expressão pátrio poder passou a ser denominada de poder familiar, 

sendo esta mais adequada a nova perspectiva insculpida na legislação inaugurada. 
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família, assim denominada família substituta.”.  

Em sentido contrário, se os ascendentes forem descompromissados, negligentes, 

imprudentes e não desempenharem as mínimas incumbências legais há a possibilidade de 

sofrerem a perda da guarda assim como do poder familiar, que constitui em um complexo de 

direitos e obrigações, que deve ser exercido pelos pais conjuntamente, atinentes à educação, à 

guarda, à assistência, à orientação e à administração de seus bens. 

Na elucidativa lição de Carvalho (2010, p.51): 

 

A carência ou falta de recursos materiais não são motivos para destituição do poder 

familiar, entretanto não se pode admitir que uma criança permaneça na família 

natural em situação de abandono psicológico ou desamparo físico e material, não 

reunindo os pais condições mínimas de cumprir os deveres e obrigações, devendo o 

menor ser encaminhado a uma família substituta. 

  
O artigo 19 do ECA estabelece que é dada prioridade ao crescimento de crianças e 

adolescentes no seio da família natural e, somente excepcionalmente, o menor tem o direito 

de ser criado e educado por uma família substituta. Nos ensinamentos de Silva (1995, p.8) o 

conceito de família substituta: 

 

Família substituta é a que substitui a família natural; é a que vem em segundo plano, 

logo depois desta última; isto não significa dizer que a família substituta seja inferi-

or, sob a ótica moral, religiosa, econômica etc., à família natural. Absolutamente 

não! O que a lei pretende expressar, ao dar prioridade à família natural em relação à 

família substituta, é que a regra, por motivos óbvios, traduz-se na permanência do 

menor no seio de sua família de sangue, apenas excepcionalmente em outra família. 

 

A substituição familiar está intrinsecamente ligada à ideia de “colocar no lugar 

de”, ou seja, na posição e no desempenho das funções próprias dos ascendentes. “De qualquer 

maneira, a família substituta deve refletir uma linha de continuidade do grupo social ao qual 

ela pertence, refletindo o direito à convivência familiar e comunitária, fundamental ao seu 

desenvolvimento.”, doutrina Pereira (1996, p.236). 

O Estatuto, reforçado pelas inovações trazidas pela Lei nº 12.010/2009, promoveu 

o convívio familiar a núcleo e princípio basilar da proteção da criança e do adolescente, es-

tando em consonância com os preceitos inseridos na Constituição Federal. O ECA, na busca 

pela preservação das relações familiares, dispõe sobre a inclusão de crianças e adolescentes 

em programas de orientação e auxílio, tanto em caráter preventivo como protetivo. Na hipóte-
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se de vínculos familiares rompidos determina a medida de acolhimento, em que o acolhimen-

to familiar terá preferência ao institucional.
16

 

 

3.2 Modalidades de Colocação em Família Substituta 

 

A acomodação de criança e adolescente em família substituta é um sistema de 

programa protetivo que regulamenta a permanência em uma família que difere daquela em 

que teve origem, sendo-lhes assegurado o direito à proteção integral e à convivência familiar. 

A colocação não se resume a uma mera mudança de domicílio, consiste em intro-

duzir os menores em um ambiente familiar saudável, livre das mazelas a que estavam subme-

tidos em sua família natural, lugar onde tenham a oportunidade de se reestruturarem emocio-

nalmente e fisicamente, no qual exista a possibilidade de receberem afeto, proteção, atenção, 

educação do modo mais proveitoso possível. 

Acontecerá, portanto, a colocação em família substituta, quando subsistir qualquer 

das hipóteses que originam a suspensão, perda ou extinção do poder familiar, pois se torna 

necessário que os infantes sejam acompanhados em seu crescimento por alguém lhes preste 

assistência material, afetiva, moral e educacional. O ECA, no artigo 28, estabelece que a co-

locação em família substituta seja efetivada mediante guarda, tutela ou adoção, independen-

temente da situação jurídica da criança ou do adolescente, observados alguns requisitos im-

postos na legislação. Portanto, poderá ter caráter temporário, como ocorre com a guarda e a 

tutela, ou definitivo, como sucede com a adoção. 

 

3.2.1 Da Guarda 

 

A guarda é uma das modalidades de inserção em família e foi definida no artigo 

33 do ECA: “A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à cri-

ança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais.”. A guarda é um regime basicamente protetivo que tem por objetivo fundamental res-

                                                           
16

 Art. 34 do ECA “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. (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 1
o
  A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhi-

mento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos 

desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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guardar tanto as crianças e adolescentes quanto a seus bens. Dessa forma, demonstra clara-

mente Silva (1995, p. 36): “Os menores, na ausência ou impossibilidade dos pais, necessitam 

de alguém que os representem ou os assistam em todos os atos da vida civil, além de minis-

trar-lhes [...] todos os meios necessários à sua subsistência e ao seu completo desenvolvimen-

to físico e psíquico.”. 

O instituto da guarda é a opção mais difundida, uma vez que a subsiste pacifica-

mente ao lado do poder familiar, pois o deferimento desta medida não exige a prévia suspen-

são ou destituição do poder familiar.
17

 Esclarece Maciel (2010, p.155): “Não se trata, portan-

to, de transferência do múnus dentro da família natural ou biológica definida no art. 25 do 

ECA, mas, sim, para terceiro(s), seja(m) ele(s) parente(s) ou não da criança, que assumirá (ao) 

[sic] com exclusividade o múnus [...]”. 

A guarda é cabível em algumas circunstâncias específicas como para normalizar a 

posse de fato e como providência liminar ou incidental nos procedimentos de tutela e ado-

ção.
18

 Conforme a doutrina de Diniz (2007, p. 578): 

 
Poderá ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e ado-

ção, exceto no de adoção por estrangeiros (art. 33, §1º). Todavia será possível defe-

rir a guarda, excepcionalmente, fora das hipóteses de tutela e adoção, a fim de aten-

der situações peculiares ou suprir a eventual falta dos genitores ou responsável, con-

cedendo-se, então, o direito de representação para a prática de certos atos (art. 33, 

§2º).  

 

O responsável, ao adquirir a guarda, assumindo o status de guardião, realizará por 

imposição legal o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, de acordo com 

termo devidamente registrado nos autos.
19

 Exercerá, assim, o dever de prestar alimentos e tem 

a faculdade de exigir obediência e respeito. De modo que, uma vez conferida a guarda a al-

guém em condições para desempenhar de modo adequado tal função, não será aceita a trans-

ferência do menor a terceiros, a entidades governamentais ou não-governamentais sem a de-

vida autorização judicial (art. 30 do ECA). 

Em uma análise perfunctória da forma como a guarda é abordada no ECA pode-se 

deduzir que se cuida de um instituto de caráter precário e provisório (art. 34, § 1
o
 do           

ECA).Todavia, o próprio Estatuto no art. 34 aduz que “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.”. Acredita-se que esta subvenção 

                                                           
17

 Cf. SILVA, 1995. 
18

 Cf. DIAS, 2011. 
19

  É o que preconiza o art. 32 do ECA. 
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possa terminar por um prolongamento desta condição no tempo, ou seja, o que era para ser 

temporário se converte em algo definitivo, devido à falta de previsão de prazo de vigência 

somado à previsão de auxílio e incentivos a serem oferecidos. O fato é que a guarda, por ser 

precária, pode significar fomentar insegurança para a criança em seu desenvolvimento, sendo 

o que assevera Dias (2011, p. 452): 

 

A instabilidade da situação de um menor nessas condições não se coaduna com os 

princípios atuais que privilegiam a consolidação dos vínculos afetivos. Tanto a 

colocação de uma criança em família substituta como a concessão da guarda para 

regularizar situação de posse, sem a mínima cautela em atender ao melhor interesse 

da criança, podem levar a um estado de insegurança, gerando sentimento de medo. 

 

3.2.2 Da Tutela 

 

A tutela – que está abordada nos artigos 36 a 38 do ECA – foi amplamente descri-

ta pelo Código Civil de 2002, tendo preservada a sua natureza jurídica, motivo pelo qual, ha-

vendo incongruência entre ambas as leis, deverá preponderar os dispositivos do Código Civil, 

que constam nos artigos 1.728 até 1.766. 

De modo que o instituto consiste em “um conjunto de poderes e encargos conferi-

dos pela lei a um terceiro, para que zele não só pela pessoa menor de 18 anos de idade e que 

se encontra fora do poder familiar, como também lhe administre os bens”, de acordo com 

Maciel (2010, p. 177). Acrescenta Diniz (2007, p. 580) que “Protege o menor não emancipa-

do e seus bens, se seus pais falecerem, forem declarados ausentes, suspensos ou destituídos do 

poder familiar [...] dando-lhe assistência e representação na órbita jurídica, ao investir pessoa 

idônea nos poderes imprescindíveis para tanto.”.  

O responsável, denominado tutor, receberá a incumbência de cuidar e de gerenciar 

os bens do menor que não se encontra sob o poder familiar do pai ou da mãe. Para alguns, em 

uma análise superficial, a tutela aparentava ter sido consagrada para salvaguardar órfãos abo-

nados financeiramente, devido à regulamentação detalhada em relação aos bens do tutelado. 

Todavia, inquestionavelmente, a providência não está limitada à administração do patrimônio, 

pois o tutor também tem o encargo de diligenciar pela criação, educação, orientação dos in-

fantes com zelo e dedicação.  

Nas lições de Maciel (2010, p. 179), “A tutela é uma medida assistencial, portanto 

mais ampla do que a guarda, porque substitui, integralmente, a autoridade parental.”.  
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Tradicionalmente, na classificação quanto à origem são três as espécies de tutela, 

a testamentária, a legítima e a dativa.  

A tutela testamentária é a nomeação de tutor, realizada pelos pais em conjunto, 

por ato de última vontade (testamento, codicilo, legado) ou qualquer documento autêntico 

(por exemplo, escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida)
20

. Consoan-

te o artigo 1.730 CC, supondo que a instituição tenha sido feita por pais desprovidos do poder 

familiar, mas que à época da morte exerciam a obrigação se terá por válida a nomeação. To-

davia, caso os pais ao tempo da morte não detivessem o poder familiar a determinação seria 

nula. Deverão, ainda, ser observadas as condições previstas no ECA, “somente sendo deferida 

a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medi-

da é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-

la.”, Maciel (2010, p. 180). 

A tutela legítima é a que decorre quando não houve a designação pelos pais atra-

vés da via testamentária. O legislador listou um rol de parentes a ser seguido pelo magistrado, 

contudo tal ordem não é absoluta e pode ser flexibilizada pelo juiz para que seja levado em 

consideração o melhor interesse do menor e tendo em vista a idoneidade do tutor.
21

  

 A tutela dativa, quando restarem impossibilitadas as duas formas anteriores, dar-

se-á por decisão judicial. O juiz optará por aquele com melhores atributos para bem realizar o 

múnus, uma pessoa responsável, com moral imaculada e que resida no domicílio da criança. É 

originária de sentença judicial e não por determinação legal, de caráter subsidiário.
22

 

 

3.2.3. Da Adoção 

 

Das modalidades de colocação em família substituta conforme são legalmente 

admitidas, a adoção é indubitavelmente a mais completa, de forma que a criança ou adoles-

cente é introduzido de modo integral no ambiente de um novo núcleo familiar. 

                                                           
20

 Cf. DINIZ, 2007. 
21

 Art. 1.731 do CC “Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consangüíneos do 

menor, por esta ordem: 

I - aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto; 

II - aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais 

velhos aos mais moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em 

benefício do menor.”. 
22

 Art. 1.732 do CC “O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor: 

I - na falta de tutor testamentário ou legítimo; 

II - quando estes forem excluídos ou escusados da tutela; 

III - quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário.”. 
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Para Pereira (2009, p. 409), “A adoção é, pois, o ato jurídico pelo qual uma pes-

soa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de pa-

rentesco consanguíneo ou afim”. 

Nos ensinamentos de Diniz (2007, p.483):  

 

A adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, 

alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consan-

guíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família na condi-

ção de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. É uma ficção legal que possibi-

lita que se constitua entre o adotante e o adotado um laço de parentesco de 1º grau 

na linha reta. 

 

Já para Dias (2011, p. 483):  

 

O estado de filiação decorre de um fato (nascimento) ou de um ato jurídico: a 

adoção - ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está condicionada à chancela 

judicial. A adoção cria um vínculo fictício de paternidade-maternidade-filiação entre 

pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica. 

 

Através da adoção será desempenhada uma paternidade responsável, fundamenta-

da na afetividade, no amor, no carinho, no respeito, através da qual os pais decidem conscien-

temente adotar um filho, um autêntico “filho do coração”. 

A adoção de crianças e adolescentes, como prática social que é, repercute os valo-

res, as crenças, os padrões de comportamento construídos ao longo da história, redundando 

em uma transformação do seu conceito no decorrer das gerações. O instituto foi evoluindo 

conforme a época e o enfoque dado à temática no âmbito da legislação, assunto que será a-

bordado nos tópicos seguintes de modo mais pormenorizado. Ressalte-se que, no estágio ho-

dierno da adoção na legislação, deve predominar o melhor interesse do menor adotado, ou 

seja, que sobressaiam reais benefícios para o adotado sobre os interesses dos demais envolvi-

dos na decisão. 

 

3.3 Evolução Histórica da Adoção 

 

3.3.1 Histórico da Adoção através dos tempos 

 

O instituto da adoção é encontrado nos sistemas jurídicos desde a Antiguidade, 

como se comprovam os textos legais de que se tem notícia, obtendo expressiva evolução 

desde então. 
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A adoção foi criada na Antiguidade para atender às necessidades de cunho 

religioso, qual seja, a perpetuação do culto doméstico. 

O Código de Hamurábi, do período de 1728 a 1686 a.C., já ditava as regras 

relativas à adoção na Babilônia, matéria esta abordada dos artigos 185 a 195. O maior 

objetivo dos escribas da época era determinar os casos em que o adotado poderia retornar à 

casa dos seus pais biológicos. 

De acordo com Chaves (1988, p. 40), o Código de Hamurábi previa que: 

 

[...] enquanto o pai adotivo não criou o adotado, este pode retornar à casa paterna; 

mas uma vez educado, tendo o adotante dispendido dinheiro e zelo, o filho adotivo 

não pode sem mais deixá-lo e voltar tranquilamente à casa do pai de sangue. Estaria 

lesando aquele princípio de justiça elementar que estabelece que as prestações 

recíprocas entre os contratantes devam ser iguais, correspondentes, princípio que 

constitui um dos fulcros do direito babilonense e assírio. 

 

Conforme análise deste trecho destaca-se a expressão “contratantes” que 

evidencia o cunho contratual que a adoção possuía à época. Observa-se, ainda, que na 

civilização babilônica há a possibilidade de o adotado retornar aos pais biológicos. Entretanto, 

acaso a adoção fosse efetivada de modo irrevogável, o filho adotivo permaneceria com a 

família adotiva e passaria a ter os mesmos direitos do filho natural. 

Há, também, na civilização hindu a previsão nas Leis de Manú, IX, 10, “aquele a 

quem a natureza não deu filhos, pode adotar um para que as cerimônias fúnebres não 

cessem”. A adoção era aceita em três hipóteses: quando o chefe da família fosse estéril 

deveria a esposa gerar um filho com o irmão ou parente deste; na situação em que ficasse 

viúva sem filhos se uniria ao parente mais próximo do marido; ou acaso não houvesse na 

família filhos do sexo masculino, o chefe da família dava a incumbência à sua filha de 

conceber um menino para si. De forma que todas as crianças assim nascidas eram 

consideradas filhos legítimos.
23

 

Na Bíblia, algumas passagens têm relatos de adoção, evidenciando-se a parte que 

conta a história de Moisés, que foi deixado dentro de um cesto à margem do rio Nilo e 

encontrado pela filha do Faraó. Ele foi por ela recolhido e tratado como filho, recebendo 

assim o nome de Moisés, ou Moschê, “o filho das águas”.
24

 

Entretanto, foi no Direito Romano que o instituto atingiu seu apogeu.  

Havia previstas três modalidades de adoção, quais sejam, adoptio per 

                                                           
23

  Citado por Fustel de Coulanges, em A Cidade Antiga, 4ª ed., Martins Fontes, p. 50 
24

 Localizado no Livro do Êxodo, Capítulo 2, versículos 1 a 10. 
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testamentum
25

, como ato de última vontade, destinado a produzir efeitos post mortem do 

testador, dependia da confirmação da cúria; ad rogatio
26

, adoção efetuada de modo direto 

entre os interessados pelo qual o adotado era desligado da família de origem e se integrava à 

do adotante se tornando herdeiro do culto; datio in adoptionem, mediante a entrega de incapaz 

em adoção, com a vontade do adotante e o consentimento do representante do adotado
27

; 

enumera Pereira (2009, p.405-406). 

Os romanos, além da função religiosa, davam à adoção papel de natureza familiar, 

política e econômica, de acordo com Bordallo (2010, p.198): 

 
A religião exigia, de forma imperiosa, que a família não se extinguisse e, quando a 

natureza não permitia que o cidadão romano concebesse filhos, poderia fazer uso do 

instituto da adoção. Os efeitos da natureza política faziam com que obtivesse a 

cidadania romana, transformando-o de plebeu em patrício, sendo também uma 

forma de preparar para o poder (Nero foi adotado por Augusto, transformando-se, 

posteriormente, em imperador). Vislumbrava-se a finalidade econômica quando era 

utilizada para deslocar de uma família para outra, a mão excedente. 

 

Na Roma Antiga, o indivíduo que passasse a fazer parte da família do adotante, 

teria extinguido o vínculo com a família biológica. 

A prática da adoção caiu em desuso na Idade Média e praticamente desapareceu 

devido ao fato de suas regras irem de encontro aos interesses reinantes naquele período, quais 

sejam os dos senhores feudais e da Igreja. Sobressaem, assim, algumas razões tais como: na 

hipótese dos pais falecerem sem deixar descendentes, os bens seriam herdados pela Igreja ou 

pelos senhores feudais e no caso de haver um adotado essas doações restariam 

impossibilitadas; na dificuldade em ter reconhecida a adoção pelos sacerdotes, que a viam 

como uma forma de perfilhar filhos adulterinos ou incestuosos, violando o sacramento do 

matrimônio; ou, ainda, em virtude da doutrina religiosa contemplar os filhos como uma graça 

divina para o casal e a sua falta como uma espécie de castigo, que não deveria ser substituído 

pela possibilidade da adoção. 

Na Idade Média, também sobre a influência da Igreja, as crianças começaram a 

ser amparadas em hospitais da Europa. Na lição de Silva (2009, p.16-17):  

 

Nesse período, século XIII, foi instalada na Itália a primeira Roda dos Expostos ou 

Roda dos Enjeitados, sistema que se difundiu amplamente a partir dos séculos XIV e 

XV e generalizou-se na Europa após o século XVII. A Roda correspondia a um 

sistema com dispositivo giratório de madeira, semelhante a um cilindro, o qual 

                                                           
25

 Ato complexo e solene, não era utilizado com frequência. Teve como exemplo a adoção de Otávio Augusto 

por Júlio César, mais tarde vindo a se tornar Imperador. 
26

 Este ato de formalizava com a dupla manifestação de vontade, do adotante e do adotado. 
27

 Que era iniciado desde cedo nas práticas de oferecimento dos deuses domésticos. 
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dispunha de uma janela que permitia que a criança fosse deixada na instituição sem 

que o depositante fosse identificado. Em virtude das sanções da Santa Inquisição 

sobre o casamento, a preservação da honra tornou-se motivo frequente para a 

exposição de crianças na Roda. 

 

Nesse período, foram incontáveis as práticas de abortos, nascimentos clandestinos 

e infanticídios. A Roda dos Expostos ou Roda dos Enjeitados funcionava como refúgio onde 

as mães desesperadas podiam depositar os filhos rejeitados e, também, como um ponto de 

referência para aqueles que estavam à procura de uma criança para perfilhar. 

O instituto voltou a ganhar importância na Idade Moderna, com a elaboração do 

Código Civil francês.
28

 Havia, na prática, grande complexidade nas suas exigências 

regulamentadas nos artigos 343 a 360, dentre as quais “[...] que o adotante tivesse mais de 50 

anos, fosse estéril e tivesse pelo menos 15 anos a mais que o adotado. Além disso, o adotado 

deveria ter atingido a maioridade, fixada em 23 anos.”, segundo Silva (2009, p.17). Estas 

determinações tinham fundamentos políticos, como forma de assegurar que haveria 

sucessores para ocupar os cargos políticos, e econômicos, em que seria permitido ao adotado 

adquirir o patrimônio deixado como herança.
29

 

Mas foi no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, donde resultou um 

grande número de crianças órfãs e abandonadas, que a adoção se desenvolveu e adquiriu 

papel importante no direito positivo, tendo como exemplo as legislações da Itália, da França e 

da Inglaterra.
30

 

 

3.3.2 Evolução da Legislação Brasileira sobre Adoção 

 

O instituto da adoção já sofreu inúmeras alterações, seja na sua conceituação, seja 

na legislação regulamentadora ou no modo como a sociedade se relaciona com a temática. 

No Brasil, a adoção sempre foi prevista em lei. Inicialmente, existia nas Ordena-

ções do Reino, as quais se estendiam de Portugal aos seus domínios no Atlântico Sul. Contu-

do, a legislação existente abordava a temática de forma precária e obscura, o que levava mui-

                                                           
28

 Também chamado de Código de Napoleão. 
29

 Como Napoleão não conseguia ter filho com sua esposa, houve notável interesse em inserir a adoção no 

Código Civil francês, assegurando-lhe assim a sucessão do trono francês. Para tanto, empenhou-se para que 

fosse um perfeito reflexo da natureza, de modo que o adotado deveria ter todos os direitos inerentes ao filho 

biológico. 
30

 De acordo com DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. A Criança no Direito Internacional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 401. 
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tos historiadores a considerarem que nem sequer havia previsão normativa por conta da ex-

pressiva omissão a respeito.
31

 

Em Portugal havia a figura da “perfilhação”, que era bem mais restrita do que a 

adoção. Tal espécie também vigorou no Brasil e para tanto foi regulamentada por lei em 

1828, que transferiu a competência para a concessão das cartas de perfilhação da Mesa do 

Desembargo do Paço para os juízes de primeira instância.  

Ainda que houvesse legislação, apesar de escassa, os casos de adoção eram quase 

inexistentes ou nulos, sendo considerável a quantidade de menores abandonados ou “enjeita-

dos” que tiveram por abrigo os orfanatos construídos no contexto do espírito cristão de exer-

cício do amor e da caridade, segundo Bordallo (2010, p.199). 

Trazidas pelos europeus, foram estabelecidas no Brasil as chamadas “Rodas dos 

Expostos” localizadas nas Santas Casas de Misericórdia ou nos conventos. Cuidava-se de uma 

forma de preservar a vida das crianças que não podiam sofrer as consequências do julgamento 

feito aos seus pais, tidos pela sociedade como pecadores pelo fato de o filho ter sido concebi-

do fora do matrimônio, resultado de uma relação incestuosa, dentre outras circunstâncias. 

Seguindo os moldes das já existentes na Europa, conforme explanado anteriormente, tratava-

se de uma mesa giratória com uma saída para a via pública e outra para o lado interno da casa 

onde os pais deixavam o bebê, sem que pudessem ser identificados
32

, para enfim ser acolhido 

naquele lugar de amparo. Exemplos de Rodas dos Expostos foram a do Rio de Janeiro e a de 

Salvador. 

O Código Civil de 1916 abordava a temática dos artigos 368 a 378, inseridos no 

Título V (Relações de Parentesco), Livro I (Do Direito de Família), da Parte Especial. Inúme-

ros eram os requisitos para se chegar a adotar tais como: a idade mínima de 50 (cinquenta) 

anos para o adotante, com uma diferença de, pelo menos, 18 (dezoito) anos em relação ao 

adotado e que o interessado não possuísse prole legítima ou legitimada. Depreende-se que a 

adoção foi determinada com o propósito de dar oportunidade àquele que não pôde ou não quis 

fecundar um filho naturalmente, ou seja, atendendo mais aos anseios dos adotantes que os do 

adotado.  

Esclarece Silva (2009, p. 19) que “Neste Código, o filho adotivo não rompia o 

vínculo com sua família biológica, podendo, inclusive, permanecer com o nome originário, 

                                                           
31

 Vide PíCOLO, Guilherme Gouvêa. Precedentes Históricos da Adoção no Sistema Luso-Brasileiro. Portal 

Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 21 Mar. 2012. Disponível em: <investidura.com.br/biblioteca-

juridica/artigos/direito-civil/232394>. Acesso em: 07/04/2012. 
32

 Por isso a localização das rodas em vias de pouco movimento. 

http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/232394
http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/232394
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bem como com os direitos e deveres alimentícios face aos pais biológicos. A adoção era re-

vogável e não era vista como um modo comum de constituir família.”.  

Na prática, apontou-se como uma regulamentação com exigências muito severas e 

o fato de haver a manutenção dos vínculos do adotado com a família de origem desestimulou 

a sua realização. 

A Lei nº 3.133 de 08 de maio de 1957 alterou o Código Civil de 1916, diminuindo 

a idade mínima do adotante para 30 (trinta) anos e a diferença de idade para 16 (dezesseis) 

anos, dentre outras alterações importantes. 

Em junho de 1965 com a aprovação da Lei nº 4.655 foi introduzida a figura da 

“legitimação adotiva”, possibilitando uma integração maior do adotado à família adotiva. Pas-

sou a vigorar duas espécies: a adoção propriamente dita, já existente, e a legitimação adotiva, 

na qual a criança de até 7 (sete) anos era “legitimada” e incluída definitivamente na nova fa-

mília, sendo possível o cancelamento dos registros existentes e a emissão de nova certidão de 

nascimento.
33

 No caso de o infante possuir mais de 7 (sete) anos e já se encontrar em compa-

nhia dos adotantes também se tornava possível a sua integração. 

Em 1979 foi editado o Código de Menores, a Lei nº 6.697/79, passando a vigorar 

a doutrina jurídica da “situação irregular”. O artigo segundo apresentava a definição do que se 

entendia por “menor em situação irregular”, in verbis
34

: 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória,  

ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il  - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou  

responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou  

responsável;53 

V  - Com desvio de  conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou  

comunitária; 

VI - autor de infração penal. 

Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe,  

exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou voluntaria-

mente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial. 
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 A idade usada como base se justificava pelo fato de que dificilmente aos 7 (sete) anos a criança teria vestígios 

de lembrança da família de origem. 
34

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em: 13/04/2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
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Esta legislação determinou que adoção de adultos fosse regida pelo Código Civil 

e a de crianças e adolescentes pelo Código Menorista, estabelecendo a subdivisão em adoção 

simples e a adoção plena.
35

 Explica Bordallo (2010, p. 200):  

 

A adoção simples era aplicada aos menores de 18 anos, em situação irregular, utili-

zando-se os dispositivos do Código Civil no que fossem pertinentes, sendo realizada 

através de escritura pública. A adoção plena era aplicada aos menores de 07 anos de 

idade, mediante procedimento judicial, tendo caráter assistencial, vindo a substituir a 

figura da legitimação adotiva. A adoção plena conferia ao adotando a situação de fi-

lho, desligando-o totalmente da família biológica. Concedida a adoção plena, era 

expedido mandado de cancelamento do registro civil original. 

 

Com o advento do Código de Menores houve expressivo avanço na proteção inte-

gral à criança e ao adolescente. Destaca Silva (2009, p. 21) “[...] Podemos dizer que pela pri-

meira vez o legislador deixou de proteger a figura dos adotantes que não podiam ter filhos, 

assim como ocorria desde o Direito Antigo, para voltar a sua preocupação aos adotados. É 

apenas em função do bem-estar deste último que a adoção passa a ser aplicada.” Foi ofereci-

da, assim, prioridade à proteção da criança em detrimento de outros fatores que possam influ-

enciar a adoção, como por exemplo, a impossibilidade dos adotantes em conceber filhos pelas 

vias naturais. 

Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil
36

 no art. 227, § 6º, e-

quiparou os filhos biológicos e os adotivos, assegurando-lhes os mesmos direitos e qualifica-

ções: “[...] § 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.”. Discorre Silva (2008, p. 851): “Ficam, assim, banidas da legislação civil expressões 

como filhos legítimos, filhos naturais, filhos adulterinos, filhos incestuosos.”. O reconheci-

mento de igualdade resultou em relevantes reflexos nos direitos da personalidade e nos direi-

tos sucessórios, permitindo, assim, o rompimento de preconceitos milenares.  

A Carta Magna
37

, no artigo 227, preconiza que é dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
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 Assim como no direito romano que admitia tanto a adoptio plena como a adoptio minus plena. 
36

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 08/04/2012. 
37

 Art. 4º do ECA “ 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 comunitá-

ria”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No 

mesmo sentido, o art. 229 da Constituição confere aos pais o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores. Legislação esta que salvaguardou de modo ímpar o direito das crianças, 

dos adolescentes e dos jovens. 

Ressalte-se que com a Constituição Federal de 1988 o Código de Menores ficou 

ultrapassado sendo posteriormente revogado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

n°8.069 de 13 de julho de 1990
38

, que modificou a estrutura do instituto da adoção no Brasil. 

Importante salientar que por meio do Decreto 99.710, foi aprovada pelo Congres-

so Nacional, em 14 de setembro de 1990, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. Desse modo, o Bra-

sil passou a respeitar todas as disposições ali expostas. 

É incutido por Paiva (2003, p. 26) que: 

 

“o sentido fundamental de todo esse processo, respaldado nos princípios de proteção 

à infância das Nações Unidas, é que, na atualidade muito mais frequentemente que 

no passado, a criança e o adolescente são reconhecidos como sujeitos de direito. Isto 

significa a consagração dos direitos fundamentais da pessoa na legislação referente à 

infância, ou seja, a ênfase das políticas sociais deixa de centrar-se nas crianças ditas 

em ‘situação irregular’ e passa a assegurar a todas as crianças e adolescentes os di-

reitos pertinentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, à proteção, à con-

vivência familiar e comunitária”. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente teve por base os princípios elencados na 

Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança, na Declaração dos Direitos da 

Criança adotada pelas Nações Unidas em 1959 e na Convenção sobre os Direitos da Criança 

de 1989. 

O ECA, assim como a Lei Maior
39

, preconiza a doutrina da proteção integral a to-

das as crianças e adolescentes, versando sobre seres sujeitos de direito e não meros menores 

incapazes, “objetos de proteção”. Explana Amin (2010, p. 14): 

 

A doutrina da proteção integral, por outro lado, rompe o padrão pré-estabelecido e 

absorve os valores insculpidos na Convenção dos Direitos da Criança. Pela primeira 

vez, crianças e adolescentes titularizam direitos fundamentais, como qualquer ser 

humano. Passamos assim, a ter um Direito da Criança e do Adolescente, em substi-

tuição ao Direito do Menor, amplo, abrangente, universal e, principalmente, exigí-

vel.   
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 BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente.  Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 13 jul. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 08/04/2012. 
39

 Que estabelece a doutrina da proteção integral no artigo 227 em uma perfeita integração com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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A doutrina da proteção integral considerou crianças e adolescentes
40

 como sujei-

tos de plenos direitos e ressalvando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 

estabeleceu a responsabilidade conjunta da família, da sociedade e do Estado em garantir com 

absoluta prioridade, o atendimento de suas necessidades. 

A Lei nº 8.069/90 foi considerada uma das leis mais avançadas sobre a matéria na 

qual foram regulamentados pressupostos estabelecidos pela Constituição de 1988. Tratava, 

entretanto, a adoção como medida excepcional, de forma que deveria ser dada preferência à 

manutenção no seio da família biológica. 

Passaram, destarte, a subsistir duas formas de adoção, a de maiores de 18 (dezoi-

to) anos, materializada através da escritura pública, regida pelo Código Civil de 1916 e a de 

crianças e adolescentes, realizada judicialmente, regulamentada pelo ECA.  

Inúmeras formam as inovações do ECA, podendo-se citar: a irrevogabilidade da 

adoção; diminuição da idade mínima para adotar passando a ser 21(vinte e um) anos; no caso 

a adoção de criança ou adolescente de pais conhecidos e que ainda dispusessem do pátrio po-

der
41

, o consentimento destes era indispensável para o processo, sendo dispensável, natural-

mente, em caso de pais desconhecidos ou que já perderam o pátrio poder; havia, também, 

disposição expressa de que se o adotando for maior de 12 (doze) anos o seu consentimento é 

necessário e obrigatório para a adoção se concretizar
42

; a necessidade da adoção ser precedida 

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

ria fixar, observadas as peculiaridades do caso
43

; dentre outras. 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente fez com que houvesse a 

alteração do pensamento orientador da adoção, nas lições de Pereira (2009, p. 409): 

 

Com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 

nova regulamentação se deu para a adoção no Brasil. Prevaleceu, ainda, por desta-

cado período a idéia da adoção como meio jurídico para assegurar descendência pa-

ra aqueles que não a tinham de seu próprio sangue. A partir da década de 1990 novo 

paradigma passou a orientar a adoção: a busca de uma família para aqueles que não 

tinham a possibilidade de permanecer na família biológica, prevalecendo, assim, o 

melhor interesse da criança e do adolescente como orientação jurídica. 

 

Com a edição do Código Civil de 2002, a Lei nº 10.406, a adoção passa a se sub-

meter somente a um regime jurídico, o judicial. Enuncia Diniz (2007, p. 490): “Intervenção 

                                                           
40

 De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente são consideradas crianças os menores até 

12 anos e adolescentes os menores entre doze e dezoito anos. 
41

 A nomenclatura pátrio poder foi utilizada pela legislação brasileira até o advento do Código Civil de 2002. 
42

 Regra expressa no parágrafo segundo do artigo 45 do ECA. 
43

 Artigo 46, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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judicial na sua criação, pois somente se aperfeiçoa perante o juiz, em processo judicial, com a 

intervenção do Ministério Público, inclusive em caso de adoção de maiores de 18 anos (CC, 

art. 1.623 e parágrafo único). Empreendendo, desse modo, um novo e completo vínculo fami-

liar, com efetiva participação do Poder Público. Esta lei apresenta um capítulo regulamentan-

do a adoção (Capítulo IV, Da Adoção)
44

, de modo que passaram a subsistir dois diplomas 

legais a serem obedecidos, sendo o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assevera-se, entretanto, que não havia incompatibilidade entre ambos, uma vez que o ECA 

era mais pormenorizado, abordando o assunto minuciosamente, podendo, por isto mesmo, ser 

tratado como lei especial. 

Para que houvesse a efetivação da adoção era indispensável o cumprimento de 

uma série de requisitos, algum destes modificados pelo novo Código Civil. Como por exem-

plo a sua realização por maiores de 18 (dezoito) anos, uma vez que houve a alteração da mai-

oridade civil em conformidade com o art. 5º: “A menoridade cessa aos dezoito anos comple-

tos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.” 
45

 Houve a previ-

são da adoção singular e da adoção conjunta, experimentada pelos casais unidos pelo casa-

mento ou por união estável, desde que fosse comprovada a estabilidade familiar.
46

 Elencava, 

ainda, a adoção unilateral, no caso de um dos cônjuges adotar o filho do outro, hipótese em 

que permaneceriam incólumes os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou compa-

nheiro e entre os respectivos parentes.
47

 

A Lei 12.010/2009, conhecida como Lei Nacional da Adoção, apresentou nova 

regulamentação do instituto. A nova norma revogou vários dispositivos do Código Civil de 

2002, a saber, quase todo o capítulo que abordava a temática, restando somente os artigos 

1.618 e 1.619 que foram apenas alterados. O primeiro preconiza que a adoção de crianças e 

adolescentes será realizada na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente e o segundo, 

em relação à adoção de maiores de 18 (dezoito) anos, que dependerá de assistência efetiva do 

Poder Público e de sentença constitutiva, sendo aplicável, no que for cabível, o ECA. 

A nova legislação acrescentou, entretanto, regramentos outros como a criação dos 

cadastros estaduais e nacionais de adoção, o qual agrupará dados das pessoas interessadas em 

adotar e informações de crianças e adolescentes que satisfaçam as condições legais, ou seja, 

estejam aptos para a adoção. Ofereceu, também, o conceito de família extensa ou ampliada 
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  Dos artigos 1.618 ao 1.629. 
45

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15/04/2012. 
46

 Artigo 1.618, parágrafo único do Código Civil. 
47

 Artigo 1.626, parágrafo único do Código Civil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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significando aqueles parentes próximos com os quais o infante convive e mantém vínculos de 

afinidade e afetividade, prolongando para além dos pais e filhos, sendo, portanto, 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”, de acordo com o parágrafo único do artigo 25 do ECA. Tendo tal conceito con-

siderável relevância, pois, segundo o § 1º do art. 39, só se deve recorrer à adoção “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”, o que aumenta as possibilidades de, sempre 

que possível e recomendável, manter a criança dentro da sua família, sem que seja necessário 

recorrer-se à colocação em família substituta. 
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4 ADOÇÃO  

 

4.1 A Lei 12.010/2009 – Lei Nacional de Adoção 

 

A adoção é uma das modalidades de colocação em família substituta. Para Farias 

e Rosenvald (2010, p.913), “a adoção está assentada na idéia de se oportunizar a uma pessoa 

humana a inserção em núcleo familiar, com a sua integração efetiva e plena, de modo a 

assegurar a sua dignidade, atendendo às suas necessidades de desenvolvimento da 

personalidade.”. 

Desta feita, neste capítulo abordaremos a Lei nº 12.010/2009 que trouxe 

profundas mudanças no instituto da adoção no Brasil, acrescentando alguns requisitos, 

alterando outros e, de um modo geral, inovando na legislação sobre a temática. 

No que diz respeito especificamente à adoção internacional, a Nova Lei de 

Adoção procurou fazer a adequação do Estatuto da Criança e do Adolescente à Convenção 

Internacional de Haia, reproduzindo o texto convencional ratificado pelo Brasil e descrevendo 

minuciosamente o procedimento de adoção internacional. 

É oportuno registrar a Lei Nacional de Adoção aborda questões de suma 

importância do processo de adoção internacional como a habilitação dos interessados, análise 

da documentação apresentada, deferimento, formalização do pedido, funções dos órgãos 

administrativos intervenientes, dentre outras. 

 

4.1.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente e sua alteração pela Lei 12.010/2009 

 

Relevante assinalar que a própria evolução social e o transcurso do tempo 

acabaram por evidenciar que as tradicionais instituições jurídicas a respeito dos menores 

foram sucessivamente sofrendo perda na sua operatividade, principalmente por terem 

estabelecido seu foco sobre os menores considerados em “situação irregulares”. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente sobressai o direito da criança e do 

adolescente serem criados e educados no seio de sua família e, somente excepcionalmente, 

em família substituta
48

, “proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
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 Art. 19 do ECA “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, ex-

cepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 

presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.”. 
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filiação”
49

. Extinguiu-se a situação anterior de proteção ao “menor em situação irregular”, 

para se estender a toda e qualquer criança ou adolescente que se encontre em situação de mero 

desamparo. De modo que este auxílio, verdadeiro amparo, deve ser o mais completo possível, 

seguindo as disposições constitucionais e as regras do ECA, com as devidas alterações 

inseridas a partir da Lei nº 12.010/2009. 

Ao discorrer sobre a adoção, Cury (1999, p.3) observa que “com o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13.07.1990), a adoção adquire nova 

fisionomia, em tudo semelhante à filiação natural, legitimando os seus pretendentes de forma 

ampla e responsável e tornando-os aptos ao exercício da inteira paternidade”. 

Em linhas amplas, constata-se que a adoção estatutária se estabelece por sentença 

judicial, inscrita no registro civil
50

, de forma que o registro de nascimento original será 

cancelado,
51

 sendo consignados, ainda, os nomes dos adotantes e de seus ascendentes.
52

  

A adoção deverá ser precedida de estágio de convivência, que poderá vir a ser 

desobrigado nas hipóteses do § 1º do art. 46, exceto se o interessado em adotar for 

estrangeiro, conjuntura em que será de no mínimo de 30 (trinta) dias a ser cumprido em sua 

totalidade em território nacional. O que se depreende do artigo 46 do ECA, in verbis: 

 

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou 

adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as 

peculiaridades do caso. 

 § 1
o
  O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver 

sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja 

possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. (Redação dada pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 2
o
  A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do 

estágio de convivência.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 3
o
  Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do 

País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 

30 (trinta) dias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 4
o
  O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a 

serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência 

familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do 

deferimento da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

 

A principal consequência decorrente da adoção é o desligamento dos vínculos do 

infante com os pais e parentes naturais, subsistindo, entretanto, os impedimentos 
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 Art. 20 do ECA. 
50

 Art. 47 do ECA “O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil 

mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.”. 
51

 Art. 47, § 2º do ECA “O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado.”. 
52

 Art. 47, § 1º do ECA “A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus 

ascendentes.”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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matrimoniais.
53

 A adoção é um instituto irrevogável
54

, nem mesmo a morte dos adotantes 

reestabelecerá o poder familiar dos pais originários.
55

 A adoção resulta em um corte total em 

relação à família de origem, diferentemente do modelo anterior de adoção simples, que 

estabelecia duplicidade de vínculo (adotante e família de origem), sem manter ligação com os 

demais membros da família do adotante. 

Este regramento de que há a quebra do vínculo familiar com a família de origem 

está em harmonia com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no tocante a 

esta matéria. Depreende-se da doutrina de Lôbo (2010, p. 285) que “A Convenção 

Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores, de 1984, 

promulgada pelo Decreto nº 2.429, de 1997, estabelece em seu art. 9º que, em caso de adoção 

plena, os vínculos do adotado com sua família de origem serão considerados dissolvidos”. 

O ECA, em seu art. 41, acrescenta que a adoção atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, norma esta que se destina a 

facilitar a interpretação e explicitação, uma vez que a equiparação entre os filhos já está 

devidamente prevista no § 6º do art. 227 da CRFB/88 e no art. 1.596 do CC/02. 

Conforme percuciente lição de Lôbo (2010, p. 286) constata-se que o legislador 

brasileiro, ao optar pela extinção do vínculo com a família de origem, deu posição de 

destaque à família socioafetiva, vejamos: 

 

A extinção do vínculo de consanguinidade, na adoção, ressalta a opção que fez o 

direito brasileiro para a família socioafetiva e para filiação fundada na afetividade, 

pouco importante sua origem. O direito que tem o adotado de conhecer sua origem 

biológica (art. 48 do ECA) tem a natureza de direito da personalidade, que é 

inerente, personalíssimo, individual, nada tendo a ver com relação de família. Por tal 

razão, não é dado ao filho que foi adotado vindicá-lo em investigação de 

paternidade, porque esta tem por fito assegurar o pai (ou a mãe) a quem não tem. 

 

Ensina-nos, ainda, Farias e Rosenvald (2010, p. 935) que: 

 

O desligamento do vínculo estabelecido pela adoção, entre o adotante e o adotado, 

somente poderá ocorrer pela regular destituição do poder familiar, nos casos 

previstos em lei, respeitado o devido processo legal. 

[...] Assim, em casos pontuais e especiais será possível o cancelamento da adoção e 

o restabelecimento do poder familiar com a intenção de resguardar os interesses 

existenciais (jamais para fins patrimoniais) e a dignidade do adotado. 
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 Art. 41, caput, do ECA. 
54

 Art. 39 § 1
o
 do ECA “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 pará-

grafo único do art. 25 desta Lei.” 
55

 Art. 49 do ECA. 
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Merece menção o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais da lavra do Des. 

Napomuceno Silva: 

 

Adoção. Elementos e circunstâncias dos autos. Direito fundamental à dignidade da 

pessoa humana. Cancelamento do ato. Possibilidade jurídica do pedido em abstrato, 

no caso concreto. Interpretação teleológica/sociológica. Princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Teoria da concreção jurídica. Técnica da 

ponderação. Situação fático-social. Criança. Proteção Integral, com absoluta 

prioridade. Sentença anulada. Recurso provido. Tem-se conflito das realidades 

fático-social e jurídica, ocasionado pela escolha indevida do instituto da adoção, ao 

invés da tutela. Não se ouvida que a adoção é irrevogável, mas o caso sob exame 

revela-se singular e especialíssimo, cujas peculiaridades recomendam (ou melhor 

exigem) sua análise sob a ótica dos direitos fundamentais, mediante interpretação 

teleológica (ou sociológica), com adstrição aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, dando-se azo, com ponderação, à concreção jurídica, máxime por 

envolver atributo da personalidade de criança advinda de relacionamento 

‘aparentemente’ incestuoso, até porque o infante tem proteção integral e prioritária, 

com absoluta prioridade, assegurada por lei ou por outros meios. 

(TJ/MG, ApCív. 1.0056.06.132269-1/001(1) – Comarca de Barbacena , rel. Des. 

Napomuceno Silva, j. 6.12.07. DJMG 9.1.08) 

 

Verifica-se, portanto, que ganhou importância a estrutura do regime jurídico da 

adoção regulada pelo Estatuto, o princípio da igualdade das filiações; a ruptura total dos 

vínculos que uniam o adotado à família cosanguínea; a judicialização do procedimento, dentre 

outros. 

Fundamentalmente após a promulgação da Lei da Adoção, o legislador concedeu 

unicidade à adoção, prevendo, no ECA, categoricamente sobre a proteção integral à criança 

(até 12 anos de idade) e ao adolescente (entre 12 e 18 anos), também demonstra o seu caráter 

assistencial e protetor. Consagrou vários mecanismos de defesa, elegendo a sociedade 

brasileira, o Município e o Estado como um todo como participantes efetivos de todo o 

procedimento e conferiu, também, determinados deveres. 

O pensamento protetivo e assecuratório previsto na Lei nº 12.010/09 conduziu a 

inovações no Estatuto, como a obrigatoriedade de prévia habilitação dos postulantes à adoção 

juntamente ao Pode Judiciário; disposições relacionadas à adoção de crianças e adolescentes 

oriundos de comunidades indígenas e remanescentes de quilombos; a criação e unificação de 

cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condição de serem adotados e, 

ainda, o registro no banco de dados de pessoas interessadas em adotar, em conformidade com 

a Resolução nº 54 de 2008 do Conselho Nacional de Justiça. 

Deu-se notória ênfase ao caráter excepcional da adoção internacional, que 

somente deverá ocorrer na hipótese de não haver candidato nacional empenhado em adotar. 

Enfatizou-se o dispositivo que requer autorização judicial para o recebimento de criança ou 
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adolescente nos programas de acolhimento institucional (conhecidos como abrigos). Tornou 

oficial a existência de programas de acolhimento familiar, como uma opção ao institucional. 

De maneira enfática, assentou que os procedimentos relacionados à perda do 

poder familiar, à colocação em família substituta e os demais processos descritos no ECA 

terão prioridade absoluta, sob pena de responsabilidade, contando como principal objetivo a 

diminuição drástica do tempo de permanência de crianças e adolescente em abrigos. 

A Lei Nacional de Adoção alterou, ainda, de forma exauriente os procedimentos 

de adoção nacional, internacional, da habilitação de pretendentes à adoção, da adoção de 

crianças integrantes do cadastro e da dispensa de prévia habilitação. Tratou, também, dos 

recursos, da responsabilidade dos agentes administrativos e das formas de custeio dos 

programas de adoção. 

De igual modo como era anteriormente previsto, a adoção será deferida somente 

“quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”, 

conforme prevê o art. 43 do ECA. 

Também determinou que o adotado, sempre que possível, será ouvido pela equipe 

composta por múltiplos profissionais como psicólogos, assistentes sociais, dentre outros, e 

que na audiência a ser realizada sua opinião deverá ser levada em consideração.
56

 

Houve ainda a inovação no que tange aos grupos de irmãos, com a previsão do 

art. 28, § 4
o
 do ECA de que, ipsis litteris: 

 

 “Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma 

família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra 

situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 

procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos 

fraternais.” 

 

Constata-se, por conseguinte, que as mudanças trazidas ao Estatuto foram muitas, 

alterações estas que se converteram em um aperfeiçoamento significativo dos mecanismos de 

defesa do direito constitucional que as crianças e adolescentes possuem à convivência 

familiar, sendo dada prioridade à família natural, mas, em sendo impossível, a colocação em 

família substituta que lhes possa acolher em um ambiente sadio, com muita paz e que seja 

adequado para o seu desenvolvimento e crescimento como seres humanos.  
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 Art. 28, § 1
o
 do ECA “Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da 

medida, e terá sua opinião devidamente considerada.”. 
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4.1.2 Cadastro para Adoção 

 

A Nova Lei de Adoção veio tornar indispensável a efetuação da inscrição dos 

pretendentes à adoção nos cadastros das pessoas interessadas em adotar. 

Prescreve o art. 50 do ECA
57

 que cada Comarca deverá conservar o cadastro 

atualizado de crianças e adolescentes que estão em condições de serem adotados e outro de 

pessoas que almejam adotar.  

Para que fosse dado cumprimento aos regramentos previstos no ECA, tal como o 

art. 50, o Conselho Nacional de Justiça baixou a Resolução nº 54/2008 criando o Cadastro 

Nacional de Adoção, sob a forma de Banco Nacional de Adoção. 

A regra geral é de que as pessoas que não estiverem cadastradas não podem 

adotar. A devida inscrição no cadastro de adoção deve ser requerida por meio de um 

procedimento específico, previsto no art. 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
58

  

O principal objetivo é possibilitar o encontro de pessoas que têm pontos em 

comum, de um lado os que têm o desejo de adotar e de outro os que sonham em viver numa 

família, sendo aberta a oportunidade para que a adoção se concretize de modo mais eficaz. É 

criada uma verdadeira rede de informações, que forma um conjunto nacional de dados entre 

os estados brasileiros. Discorrem com propriedade Rossato e Lépore (2009, p. 55) que “Trata-

se de um mecanismo que possibilita o cruzamento de dados e a rápida identificação de 

crianças ou adolescentes institucionalizados. Tal expediente permite, ainda, o intercâmbio de 

informações entre comarcas e regiões”.  

Dentre as finalidades do cadastro nacional é permitir que seja preenchido o 

requisito do art 31 do ECA
59

, que define como necessário que antes de se dar o adotando à 

disponibilidade à adoção internacional, é exigido que se saiba se não há qualquer interessado 

em sua adoção domiciliado no Brasil. 

Entretanto, verifica-se que, apesar do grande número de crianças vivendo em 

abrigos, é pouco expressiva a quantidade daquelas que estão disponíveis para a adoção, pois 

somente passarão a integrar o cadastro aquelas crianças e adolescentes que já tenham sua 
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 Art. 50 do ECA “A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.”. 
58

 Art. 197-A do ECA “Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual 

conste: [...]”. 
59

 Art. 31do ECA “A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admis-

sível na modalidade de adoção.”. 
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situação definida por sentença transitada em julgado.
60

 

De acordo com Farias e Rosenvald (2010, p. 939), “A autoridade central de cada 

estado tem a responsabilidade de zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, 

com posterior comunicação à autoridade central federal.”. E levando-se em conta o grande 

interesse social, o Ministério Público deverá fiscalizar se está havendo o preenchimento 

regular dos cadastros, bem como a convocação idônea dos interessados em adotar, trabalho a 

ser realizado através de suas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

Sobre essa situação de que em regra somente as pessoas que fazem parte dos 

cadastros é que têm a possibilidade de adotar cite-se a posição de Farias e Rosenvald (2010, 

p. 939): 

 

A regra geral de que somente as pessoas inseridas nas listas é que podem 

adotar admite temperamentos. Com efeito, a própria legislação, no § 13 do art. 50 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a adoção por família ou pessoa não 

cadastrada, havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

sistema. Outrossim, com base nos princípios informadores da adoção, em especial a 

proteção integral infanto-juvenil e a real vantagem do adotando, é possível ao juiz, 

em cada caso concreto, autorizar a adoção por pessoa ou casal fora da lista ou fora 

da sua vez. É que, ao nosso viso, a adoção deve ter em mira a proteção dos 

interesses da criança ou adolescente, e não dos adultos interessados em adotar. Por 

isso Maria Berenice Dias dispara idêntica crítica: “a lei não limita a adoção a quem 

se encontra previamente inscrito, e muito menos, impede a concessão de adoções em 

situações outras... Constituindo-se vínculo afetivo do pretendente com a criança, é 

perverso negar o pedido e entregar o adotando ao primeiro da lista”. 

 

A jurisprudência tem reconhecido o valor de tal indicação: 

 

Adoção. Inexiste justificativa para busca e apreensão do menor que já se encontra 

adaptado e em companhia dos autores desde seus dois dias de vida. Tendo os 

adotantes tomado para si os cuidados com a criança desde os seus primeiros dias, 

por vontade da própria mãe da criança, e estabelecido com ela o necessário e 

indispensável vínculo afetivo, descabe, agora, transcorridos seis meses, o 

encaminhamento do menor ao abrigo por mero desrespeito à ordem do cadastro de 

habilitação. (TJ/RS, Ac. 7ª Câm. Civ., AgInstr. 7001.0461945, rel. Des. Sérgio 

Fernando de Vasconcelos Chaves, j. 16/3/05). 

 

4.1.3 Dados do CNJ acerca do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos - 

CNCA 
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 Cf GRANATO, 2010. 
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Os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
61

 apontam que o Brasil tem mais 

de 30 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos ou estabelecimentos conservados por 

organizações não governamentais, igrejas ou outras instituições. É o que se constata ao 

observar o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), programa 

criado e instituído pelo CNJ desde outubro de 2009, que tem por objetivo o agrupamento de 

todas as informações sobre menores e jovens que por algum motivo tiveram cessada a 

convivência familiar. 

Ainda de acordo com o CNCA há um total de 1.876 entidades em todo o País. São 

Paulo é o Estado com o maior número de unidades de acolhimento: são 346 no total, que 

oferecem 6.509 vagas. Em seguida, vem Minas Gerais: são 314 estabelecimentos e um total 

de 5.611 vagas disponíveis. O Rio de Janeiro ocupa a terceira posição apenas em relação ao 

número de vagas disponíveis: são 2.754 no total, distribuídas por 158 abrigos em todo o 

Estado. No que diz respeito à quantidade de estabelecimentos, o terceiro lugar fica com o Rio 

Grande do Sul: são 205 unidades, que oferecem 1.755 vagas.                                                     

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos foi instituído através 

da Resolução nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, com a pretensão básica de coligir em 

seu banco de dados informações acerca das crianças e adolescentes acolhidos, de modo que 

fosse complementado o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), também alimentado pelo CNJ.                                      

Os dados do CNJ indicam que 84,41% dos pretendentes à adoção manifestaram o 

desejo de adotar apenas uma criança e apenas 15,41% disseram querer adotar duas ou três 

crianças. De salientar-se que muitos destes últimos possuem outras exigências, como idade, 

estado físico ou cor, por exemplo. Em contrapartida, das crianças institucionalizadas, 71,89% 

possuem irmãos e destas nem todas têm esses irmãos também cadastrados no CNA.  

Na circunstância apontada, ter irmão pode tornar-se outro motivo que impeça o 

direito da criança ou adolescente de ter um lar. Se uma criança tem mais de três anos e possui 

irmãos, o que, consideradas as estatísticas, é a grande maioria dos casos, ela provavelmente, 

vai continuar no abrigo até que atinja sua maioridade.     

 

4.2 Adoção Internacional 

 

“Se a adoção é um ato de amor, não se pode negar o seu caráter universal, sendo 

                                                           
61

 Dados disponíveis em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14360-brasil-tem-mais-de-30-mil-criancas-e-

adolescentes-vivendo-em-abrigos>. Acesso em 15/05/2012. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14360-brasil-tem-mais-de-30-mil-criancas-e-adolescentes-vivendo-em-abrigos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14360-brasil-tem-mais-de-30-mil-criancas-e-adolescentes-vivendo-em-abrigos
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possível, por conseguinte, a adoção por pessoa ou casal domiciliado no exterior. É a chamada 

adoção internacional ou transnacional, autorizada pela própria norma constitucional (CF/88, 

art. 227, § 5º)
62

.”, preceituam com sabedoria Farias e Rosenvald (2010, p. 940). 

Essa matéria é recheada de nuanças e questões sensíveis, fundamentalmente por 

ser o Brasil um país com população que enfrenta elevado grau de pobreza e que sobrevive 

sem as mínimas condições de vida digna. Ambiente este em que a maioria das crianças 

brasileiras vive, de modo que tão logo que veem ao mundo já enfrentam os dissabores da 

desigualdade social que assola grade parte de seus habitantes. Dessa forma, faz com que tais 

crianças estejam mais vulneráveis à adoção, diante dos infortúnios enfrentados. 

Em contrapartida, a adoção de brasileiro por um estrangeiro domiciliado fora do 

território nacional pode ser vista como uma alternativa a este pequeno cidadão que não 

contaria com a estrutura e oportunidades educacionais que pode ter acaso fosse viver em solo 

estrangeiro sob os cuidados de uma família adotante. 

Destaca com sensatez Costa (2000, p. 265):  

 

Do ponto de vista cultural, pesquisas revelam que a maioria das adoções 

internacionais, feitas legalmente, tem alcançado notável sucesso na sua finalidade de 

promover a integração plena da criança seu novo meio familiar e social. Assim, não 

encontrando a criança uma família dentro de seu próprio país, não se pode privá-la 

de encontrar o seu bem-estar e felicidade junto a uma família estrangeira. 

 

Ressalte-se que o perfil de crianças adotadas por estrangeiros não é procurado 

pelos brasileiros propensos a adotar, é o que se constata ao observar os dados sobre adoção 

internacional na doutrina de Granato (2010, p. 132-133): 

 

Enquanto entre os brasileiros dispostos a adotar, poucos se encontram que 

desejam fazê-lo em relação a pretos, pardos, deficientes físicos ou mentais, crianças 

de mais idade ou adolescentes e grupo de irmãos, os estrangeiros adotaram duzentos 

e quarenta e nove pretos e novecentos e setenta e dois pardos e também portadores 

de deficiências físicas ou mentais. Em relação à idade, setecentos e setenta e sete 

crianças tinham entre quatro e seis anos; quinhentas e trinta e oito, de sete a dez anos 

e cento e quarenta e três de onze a dezesseis anos. 

 

4.2.1 Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção 

Internacional – Convenção de Haia de 1993 

 

Está em vigor no Brasil Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
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 Art. 227, § 5º da CF “A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e 

condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.”. 
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Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia em 1993, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 1, de 1999. 

A Lei nº 12.010, ao incluir as alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente 

recepcionou as diretrizes da Convenção de Haia de 1993 no que concerne à adoção 

internacional. 

A Convenção de Haia tem vigência em nosso ordenamento por força do Decreto 

nº 3.087/99, devendo ser aplicada em conjunto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

tendo plena empregabilidade para que os objetivos nela previstos e, principalmente, as 

adoções internacionais possam ser concretizadas. 

Uma das diretrizes estabelecidas foi o critério identificador da adoção 

internacional, que passou a ter como quesito determinante o territorial, não seguindo a regra 

da nacionalidade das partes. 

Tendo-se em vista qual deve ser a legislação aplicável, o Brasil optou pelo critério 

distributivo, ou seja, as leis próprias de cada país regulam a capacidade tanto do adotante 

quanto do adotado. De modo que a legislação do país do adotante e as regras do país do 

adotado irão reger a capacidade de serem ou não adotante e adotado respectivamente. 

Preconiza Granato (2010, p. 119) que “No Brasil, nos termos do art. 7º da Lei de Introdução 

ao Código Civil, observa-se a lei do domicílio.”
63

.  

 

A Convenção afirma em seu artigo 2º que: 

 

1. A Convenção será aplicada quando uma criança com residência habitual em um 

Estado Contratante ("o Estado de origem") tiver sido, for, ou deva ser deslocada para 

outro Estado Contratante ("o Estado de acolhida"), quer após sua adoção no Estado 

de origem por cônjuges ou por uma pessoa residente habitualmente no Estado de 

acolhida, quer para que essa adoção seja realizada, no Estado de acolhida ou no 

Estado de origem. 

 

Logo, precisa ser levada em consideração a importância que a infância representa, 

o dever de obediência às garantias individuais, à dignidade da pessoa humana e ao efetivo 

acesso à justiça nestes procedimentos. Neste sentido, o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente apontado no artigo 3º da Convenção Internacional sobre os Direitos 
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  Lei n º 12.376, que alterando a Ementa do Decreto-Lei n º 4.657, transformou a 'Lei de Introdução ao Código 

Civil' em 'Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro'. 

 



51 
 

das Crianças da ONU, de 1989, deve servir de norte; in verbis
64

: “1. Todas as ações relativas 

às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de proteção social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 

interesse maior da criança.”. 

Cavallieri (v. 587, p. 271) manifestou-se favoravelmente à adoção por 

estrangeiros, devidamente fiscalizada e levando-se em conta o melhor interesse da criança, 

observemos: 

 

O melhor interesse da criança – o ingresso legal de um menor sem 

oportunidade de obter um lar em seu país de origem, numa família que possa 

oferecer-lhe criação adequada, em outro país, é prática digna de incentivo. Há 

entidades altamente respeitáveis que se encarregam de selecionar famílias 

estrangeiras inteiramente aptas a receber crianças de outros países. 

 

A adoção internacional é, assim, um instrumento que pode apresentar, sim, real 

benefício ao adotado e não deve contar com oposição por nossa parte, uma vez que pode 

representar a vantagem de dar uma família permanente à criança na hipótese de não ser 

encontrada uma família que se ajuste em seu perfil em seu país de origem. No que tange a 

este raciocínio, oportunas as palavras de Chaves (1992, p. 159): 

 

Outra corrente, da qual fazemos parte, tomada de pavor pelo espetáculo de miséria, 

doença, abandono em que fazem jus tantas centenas de milhares de criaturas, lutado 

em meio à promiscuidade, como animais selvagens pela própria subsistência e, para 

tanto, levadas à criminalidade, entende que, enquanto não estivermos em condições 

de retirá-las da rua, acolher, manter e educar todo esse contingente, o melhor será 

transigir provisoriamente com esses brios, pensar nelas, e admitir, pelo menos por 

enquanto, que encontrem o abrigo e o afeto que merece todo ser humano, mesmo em 

lares estrangeiros. 

 

Neste sentido, Nazo (1997, p. 35), professora da Faculdade de Direito da USP, 

também defende a efetivação da adoção internacional, “sem nacionalismos e 

assistencialismos, num país que continua em grande dificuldade para resolver problemas, 

hoje, estruturais que parecem infindáveis com as indecisões políticas no enfrentamento 

vigoroso dos mesmos”. 

Acrescenta, ainda, Rodrigues (v. 6, p. 33): 

 

Mas, se isto não se faz possível (ficar com seus pais naturais ou serem 

adotados por famílias brasileiras) por tantas e tamanhas razões, que conhecemos, 

porque repelir-se o lar estrangeiro, onde pode não haver comunicação no mesmo 
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 Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças da ONU, de 1989. Disponível em 

<http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. Acesso em 21/05/2012. 

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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idioma, nem continuidade dos costumes originários, mas certamente deverá haver 

carinho e dedicação por esse ser universal que é a criança, merecedora de nosso 

respeito e consideração. 

 

É necessário escolher providências para assegurar que as adoções internacionais 

sejam realizadas com base no interesse superior da criança e com respeito a seus direitos 

fundamentais, bem como para prevenir o sequestro internacional, a venda ou até mesmo o 

tráfico internacional de menores. 

Merece ser ressaltado que a adoção internacional, assim como as demais espécies 

de colocação em família substituta
65

, somente deve ser efetivada excepcionalmente. Neste 

caso, constitui um caso revestido de maior excepcionalidade ainda, diga-se de passagem, pois 

a adoção internacional é tida como uma “modalidade subsidiária”, a ser experimentada apenas 

na hipótese de restar impossibilitada a adoção nacional
66

, caracterizada quando ocorre a 

adoção por brasileiros domiciliados e residentes em território nacional ou estrangeiros 

também domiciliados e residentes no Brasil, em que seguirão as regras da adoção nacional 

propriamente dita. 

Portanto, deve-se diligenciar no sentido de que a criança ou adolescente 

permaneça no seio de sua família natural. Na sua impossibilidade, seguirá para a colocação 

em família substituta. E só se deve intencionar uma mudança para um lar estrangeiro, se 

frustradas as tentativas anteriores. Colaciona-se a seguinte jurisprudência neste sentido: 

 

Adoção internacional. Cadastro central de adotantes. Necessidade de sua consulta. 

Questão de fato não impugnada. A adoção por estrangeiros é medida excepcional 

que, além dos cuidados próprios que merece, deve ser deferida somente depois de 

esgotados os meios para adoção por brasileiros. Existindo no Estado de São Paulo o 

Cadastro Central de Adotantes, impõe-se ao Juiz consultá-lo antes de deferir a 

adoção internacional. Situação de fato da criança, que persiste há mais de dois anos, 

a recomendar a manutenção do status quo. Recurso não conhecido, por esta última 

razão. (RESP nº 196.406 – SÃO PAULO (98/0087704-5) – 4ª Turma – unânime – 

Rel. Min. Ruy Rosaldo de Aguiar – julg. em 09/03/1999). 

 

Desse modo estará sendo observado o princípio da subsidiariedade da adoção 

internacional, defendido pela Convenção de Haia. É preciso empenhar-se para que a criança 

ou adolescente seja mantido no seu país de origem, pois ele tem o direito de ser conservado 

em meio à sua cultura, seus hábitos e costumes e, principalmente, de ser educada de acordo 

com os padrões de comportamento, crenças, manifestações artísticas e intelectuais, típicos da 

sua sociedade originária. 

Em relação à subsidiariedade e ao interesse superior da criança retromencionados 
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e as suas previsões legais, Dolinger (2003, p. 531-532): 

 

A subsidiariedade da adoção internacional em relação à adoção interna figura 

igualmente na Convenção (artigo 4 b) e no Estatuto (artigo 31). Encontramos a 

mesma concordância no que tange ao interesse superior da criança como fator 

determinante para decidir sobre a adoção, tanto na Convenção (artigo 1 a) como o 

Estatuto (artigo 43). 

 

Em 1999, o Presidente Fernando Henrique assinou o Decreto nº 3.174 que 

designou as Autoridades Centrais encarregadas de dar cumprimento às obrigações impostas 

pela Convenção, quais sejam a Autoridade Central Federal e Autoridades Centrais Estaduais, 

instituiu o Programa Nacional de Cooperação em Adoção Internacional e criou o Conselho 

das Autoridades Centrais Administrativas Brasileiras.
67

 

O Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras é composto pela Autoridade 

Central Federal, um representante de cada Autoridade Central dos Estados Federados e do 

Distrito Federal, um enviado do Ministério das Relações Exteriores e um membro do 

Departamento da Polícia Federal. Compete a este Conselho “avaliar os trabalhos efetuados e 

traçar as políticas e linhas de ação comuns objetivando o cumprimento adequado das 

responsabilidades assumidas por força da ratificação da Convenção de Haia.”, discorre 

Dolinger (2003, p. 533-534). 

Para que a Convenção seja colocada em prática, o Decreto de 1999 estabeleceu 

como Autoridade Central Brasileira a Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da 

Justiça, que regulamentou o credenciamento das organizações que atuam em adoção 

internacional no Brasil, com jurisdição sobre as Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção 

(CEJA).  

Devido ao fato de o Brasil ser uma República Federativa, há a figura da 

Autoridade Central no âmbito da União Federal e dos Estados Federados. No Decreto nº 

3.174 de 1999 que nomeia em seu art. 1º a Secretaria de Direitos Humanos como Autoridade 

Central Federal também consta em seu art. 4º a indicação das Comissões Estaduais Judiciárias 

de Adoção como Autoridades Centrais no contexto dos Estados Federados e do Distrito 

Federal. 

Discorre Lôbo (2010, p. 290) que: 

 

Esse órgão (CEJA) exerce atividades complementares e de subsídios do juiz da 

infância e juventude. Em virtude do princípio de reciprocidade, os estrangeiros e 

brasileiros residentes e com permanência no Brasil são tratados de modo igual, 
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dispensando-se a apresentação dos documentos previstos no art. 51 do ECA para os 

estrangeiros. A Convenção determina que as autoridades competentes do país, 

depois de verificar a impossibilidade da adoção por um nacional, assegurarão a 

adoção internacional, atendidas as exigências quanto ao consentimento da criança e, 

conforme o caso, a oitiva, garantindo seu bem-estar; enquanto as autoridades do país 

de destino devem assegurar a possibilidade da adoção e garantir que a criança será 

autorizada a entrar e a residir permanentemente naquele país. 

 

A Autoridade Central, no texto de Marques (2005, p. 40) “aparece como um polo 

controlador da lisura do processo de adoção, como fórum de contatos e de informação entre 

os interessados na adoção”. 

As requisições de adoção podem ser intermediadas por organizações 

credenciadas. Tal credenciamento destas organizações é tido como obrigatório para que sejam 

efetivados quaisquer procedimentos juntamente às Autoridades Centrais dos Estados 

Federados e do Distrito Federal. 

Nas lições de Lôbo (2010, p. 291), “A Autoridade Central Administrativa Federal 

encarrega-se de comunicar às Autoridades Centrais dos Estados Federados e do Distrito 

Federal e ao Bureau Permanente da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, os 

nomes e endereços das organizações credenciadas.”. 

 

4.2.2 Procedimento da adoção internacional 

 

A adoção internacional é resultado da combinação de um complexo de atos a 

serem cumpridos. Divide-se na fase preparatória ou de habilitação, com a articulação do 

pedido de habilitação diante da Autoridade Central no país de acolhida e a emissão de um 

relatório detalhado e na fase judicial, a ser cumprida perante o Juízo da Infância e da 

Juventude, com a devida intervenção do Ministério Público. 

O procedimento para a sua realização foi detalhadamente previsto no art. 52 do 

ECA, in verbis: 

 

Art. 52.  A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 

170 desta Lei, com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente 

brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade 

Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido 

aquele onde está situada sua residência habitual; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes 

estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações 

sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam 

e sua aptidão para assumir uma adoção internacional; (Incluída pela Lei nº 12.010, 

de 2009)  Vigência 

        III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade 

Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        IV - o relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo 

estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenti-

cada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigên-

cia; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        V - os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela 

autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompa-

nhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado; (Incluída pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar comple-

mentação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realiza-

do no país de acolhida; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a 

compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento 

por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários 

ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de 

acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá valida-

de por, no máximo, 1 (um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formali-

zar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se 

encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade 

Central Estadual. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
 

Na elucidativa doutrina de Bordallo (2010, p. 262-263), é dado expressivo 

destaque ao artigo 17, alínea “d”, da Convenção de Haia que dispõe que: 

 

Só se autorizará adoção pelo país de origem da criança, se restar demonstrado que 

esta poderá ingressar no país de acolhida e nele residir definitivamente. Este 

comando soluciona problema frequente, de não ser a adoção aceita no país dos 

adotantes e, fato mais grave, não se permitir o ingresso do adotando, considerado 

estrangeiro. 

 

Ressalte-se que o pretendente à adoção brasileira que resida no exterior será tido 

como estrangeiro no processo de adoção, havendo a necessidade de ser submetido a todo o 

procedimento exigido pela Convenção de Haia para adoção internacional. Em sentido 

contrário, o estrangeiro residente e domiciliado definitivamente no Brasil, na hipótese de 

pleitear a adoção, disporá de tratamento idêntico ao concedido ao brasileiro residente em 

território nacional. 

Não obstante a igualdade de tratamento que terão brasileiros ou estrangeiros 

residentes no exterior no que tange ao procedimento, o § 2º, do art. 51
68

, do ECA institui 
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critério de preferência para o brasileiro residente fora da nação. O pensamento do legislador 

se deu em virtude da importância que a manutenção das raízes com a cultura brasileira tem, 

da possibilidade que esta criança ou adolescente teria de ser criado e educado com as bases 

fincadas, ainda que à distância, no Brasil, em contato com o conjunto de conhecimentos 

típicos da sociedade brasileira. 

O estrangeiro deverá articular um pedido de habilitação à adoção à autoridade 

central do seu país, que confeccionará um relatório de informações a respeito do postulante à 

autoridade central estadual do Brasil. Ou seja, caso a Autoridade Central do Estado de 

acolhida considere que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, a mesma 

preparará um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e 

adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio 

social, os motivos que os animam, sua aptidão para assumir uma adoção internacional, assim 

como sobre as crianças de que eles estariam em condições de tomar a seu cargo.
69

 

Caso seja tido por apto a adotar, após ter sido submetido a estudos psicossociais, 

deverá apresentar documentos traduzidos por tradutor juramentado e autenticado por 

consulado brasileiro. Se a autoridade central estadual considerar que foram cumpridas 

perfeitamente as exigências legais, inclusive aferindo se o país no qual o adotando reside 

ratificou ou não a Convenção de Haia, e houver compatibilidade entre as legislações do país 

de acolhida e o país de origem, será expedido um laudo de habilitação, para que, de posse 

dele, tenha a possibilidade de pleitear a adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude 

local. Tal laudo de habilitação terá validade de um ano, podendo ser renovado, como 

preconiza o art. 52, §13, do ECA. 

No caso de adoção internacional, o estágio de convivência é forçoso, nesta 

hipótese não pode haver a desobrigação pelo juiz, e deve ser cumprido integralmente em 

território nacional por um período de no mínimo 30 (trinta) dias. 

E, além disso, somente após ser certificado o trânsito em julgado da sentença de 

adoção internacional é que o magistrado poderá autorizar que seja expedido o alvará com 

autorização de viagem para o exterior, assim como se diligencie para a aquisição do 

passaporte do menor. 

Na explanação de Dolinger (2003, p. 533):  

                                                                                                                                                                                     
dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

[...] 

§ 2
o
  Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional 

de criança ou adolescente brasileiro.” (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência. 
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Entre as atribuições da autoridade Central Federal consta a de fornecer ao 

Ministério das Relações Exteriores os dados a respeito das crianças e adolescentes 

adotados, para que os envie aos consulados brasileiros incumbidos de efetuar a 

matrícula dos brasileiros residentes no exterior, independentemente do fato da 

recepção automática da sentença do juiz nacional e da assunção da nacionalidade do 

Estado de acolhida.  

 

A Lei nº 12.010 acrescentou o art. 52-B e seus respectivos parágrafos ao ECA, tal 

artigo trata do caso de adoção realizada por brasileiro no exterior, o que se dá de forma muito 

eventual. Nesta circunstância de o Brasil ser o País de acolhida do menor, isto é, quando 

criança estrangeira for adotada no exterior por brasileiros residentes e domiciliados no Brasil, 

os efeitos desta adoção dependerão do fato de o país de origem ser ou não signatário da 

Convenção Internacional de Haia. Caso a nação seja ratificante da Convenção, a decisão será 

automaticamente recepcionada e seus efeitos serão instantâneos e imediatos. Entretanto, se o 

país não for assinante, a eficácia da adoção estará condicionada à homologação da sentença 

estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.
70

 

Conclui-se este capítulo dedicado à adoção reproduzindo ensinamento a ser 

levado para a vida de Cavallieri (1998, p. 203-204): 

 

Devemos lutar pela erradicação da miséria, da pobreza, do 

subdesenvolvimento, do analfabetismo, do crime organizado, da violência, mas 

nenhuma sociedade tem condições de reparar todos os males de uma só vez. 

Enquanto não tivermos legiões de crianças abandonadas, enquanto nossa sociedade 

não se capacitar de que há governo que possa solucionar tudo e, que a cada um de 

nós cabe participar na batalha coletiva contra o sofrimento de nossos compatriotas e 

vizinhos, enquanto não houver capacidade de absorção na família brasileira para 

todas as crianças desamparadas, a adoção internacional, bem controlada, 

corretamente executada, continuará como uma pequena, porém valiosa, contribuição 

para a salvação de um punhado de vidas preciosas. O importante é entender e aplicar 

inteligentemente o princípio do melhor interesse da criança, a criança cidadã do 

mundo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A evolução da sociedade nos fez perceber que as crianças e adolescentes, em 

respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento, merecem tratamento diferenciado. 

A regulamentação definitiva da Doutrina da Proteção Integral a partir da 

Constituição Federal de 1998 representa um marco na proteção das crianças e adolescentes. 

De acordo com esta Doutrina deve ser assegurada proteção e garantidos os direitos dos 

menores, com base no fundamento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos 

universalmente reconhecidos, não apenas os comuns aos adultos, mas acrescentados a estes, 

de direitos especiais oriundos da sua condição peculiar de ser em desenvolvimento a serem 

garantidos pela família, Estado e sociedade.  

Posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a disposição 

normativa do tratamento a ser dispensado aos menores, buscando promover o seu bem-estar, 

mantendo-os a salvo de todo tipo de mal, ao estabelecer os direitos fundamentais específicos 

para crianças e adolescentes. 

A maior preocupação constitucional e estatutária é garantir à criança o direito à 

convivência familiar e comunitária, seja em sua família de origem, seja em uma família 

substituta. A convivência familiar é condição relevante para o crescimento da criança e do 

adolescente. O descumprimento das previsões legislativas de proteção à família, aliado à 

deficiência de políticas públicas de apoio, as remete à condição de vulnerabilidade e acarreta, 

por vezes, a institucionalização de suas crianças e adolescentes, que, apesar de o Estatuto 

considerá-la como uma medida provisória, a realidade ainda tem se apresentado de modo 

oposto à da lei. 

Além disso, foi ali disciplinado o exercício do poder familiar, a colocação em 

família substituta, a permanência em abrigos, as medidas protetivas, entre outros assuntos. Foi 

nesse contexto que a adoção deixou de ser tida como um meio de dar filhos a quem não os 

tenha à custa de sua própria concepção, passando a ser recurso de prover para a criança um 

lar, proporcionando o direito fundamental à convivência familiar.   

Em 03 de agosto de 2009 foi publicada a Lei nº 12.010, que, editada, determinou 

muitas alterações no ECA, sobretudo, no instituto da adoção, tanto que ficou conhecida como 

Lei Nacional da Adoção e incorporou dispositivos já previstos em convenções internacionais 

como a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção 

Internacional, também chamada de Convenção de Haia de 1993. 
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A referida lei estabeleceu que devem de ser esgotadas todas as possibilidades de 

permanência das crianças e dos adolescentes com os pais biológicos ou com a família 

ampliada, sendo a adoção uma medida com caráter excepcional. 

Neste sentido, observa-se que o regime consagrado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e inovado com a Lei nº 12.010/2009, conquanto transpondo preconceitos e 

seguindo o viés constitucional, caminhou na direção indicada pelas convenções internacionais 

e pelas legislações alienígenas. 

Na interpretação das normas em geral e, sobretudo, das que abordam 

especificamente a adoção, deve-se sempre ter em mente a ideia de proteção integral da 

criança e do adolescente, dando prioridade à solução de acordo com as reais vantagens 

apresentadas ou não ao adotando. Não se pode olvidar a pessoa do adotando ou a sua família 

consanguínea, mas levar em consideração que a adoção pressupõe uma anterior perda do 

poder familiar e a introdução completa do adotado em uma família nova, com a ruptura total 

da ligação com a sua família de origem e formação de vínculos jurídicos com a família do 

adotante. A eficácia jurídica da adoção corresponde ao laço de filiação e paternidade natural, 

salvo os impedimentos matrimoniais. 

Há uma preocupação no que tange à adoção internacional, sendo que tal instituto 

existe há muito projetado na história, habilitando-se, ao longo dos tempos, a evoluções e 

aperfeiçoamentos, o que não justifica que seja objeto de maior receio. Corresponde, na 

verdade, a uma alternativa, principalmente ao constatar-se que os brasileiros que anseiam 

adotar possuem uma resistência maior em adotar crianças de mais idade e grupos de irmãos 

em comparação com os estrangeiros. 

Com a globalização e o intenso avanço tecnológico há um estreitamento dos laços 

entre a população em geral, com a transferência de costumes, facilidade de deslocamento, 

internacionalização da família, com a superação, enfim, de preconceitos e desconfianças. 

Pesquisas mostram que as adoções internacionais realizadas em conformidade com a 

legislação vigente têm sido bem sucedidas e a criança tem alcançado integração plena em seu 

novo ambiente familiar. É o caso, portanto de, não sendo possível encontrar uma família 

adequada no seu país de origem, que seja dada a oportunidade de ser feliz no seio de uma 

família estrangeira. 

Não se discute que o ideal seria a permanência com a família biológica e, 

seguindo a previsão legal, que seja dada preferência a colocação em uma família substituta 
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com residência habitual no Brasil. No entanto, dada esta impossibilidade, que seja dada a 

chance de adoção transnacional, para que sejam educados e criados numa família que tanto 

almejam. Destaque-se que os estrangeiros podem diminuir o tempo de permanência destas 

crianças em instituições e ainda não têm preferência por um protótipo predefinido, tal como a 

maioria dos brasileiros, havendo a possibilidade de adoção de crianças maiores, de grupo de 

irmãos, de infantes negros ou pardos, dentre outras. O preconceito neste campo de adoção é 

praticamente inexistente, o que é muito favorável. 

A principal finalidade da adoção internacional é encontrar uma família para o 

adotando que lhe proporcione acolhimento, amor e torne possível o desenvolvimento pleno de 

suas capacidades e potencialidades humanas, de modo que tal instituto é perfeitamente 

compatível com a busca pela dignidade humana, um valor de importante projeção 

constitucional. 
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