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O Procedimento De Adoção Frente Às Novas Configurações Familiares 

Resumo 

Ao vislumbrar as famílias brasileiras nos deparamos com as multifacetas que elas 

nos apresentam, hoje essa multicidade de formato veio a agregar novos valores ao 

instituto familiar e mostrar o novo preceito de família. A sociedade esta em constante 

modificação, e o Direito não pode ficar estático a estas modificações. O instituto da 

adoção vem andando a passos lentos na adequação a esta nova realidade familiar. 

E é visando compreender o instituto jurídico da adoção na atual sociedade que esse 

projeto esta sendo desenvolvido. 

Introdução 

A semântica da adoção está entrelaçada na estrutura familiar e, apesar de não 

serem temas desconhecidos pela sociedade, ainda são poucos os estudos sobre o 

tema diante do contexto atual e de sua relevância.  

Novas temáticas surgiram a respeito do tema, como a adoção homoafetiva, mas 

ainda é preciso derrubar alguns tabus para viabilizar um franco e aberto diálogo, que 

frutifique em maior garantia desse direito a todos, sem destinação de cor, raça, sexo, 

orientação sexual, crença ou qualquer outra característica, garantindo-se, assim, o 

direito de qualquer pessoa tanto a ter uma família, como legalmente previsto na lei, 

bem como de poder constituir a sua própria família. 

Objetivos 

No ultimo mês de maio o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável 

pelo cadastro nacional de adoção que foi criado há cinco anos, declarou que 

atualmente havia 5.426 crianças e adolescentes aptos para adoção em todo o país e 

29.440 pretendentes a adoção cadastrados. Também foi apresentado o numero de 

355 processos em andamento, que é considerado um numero relativamente 

pequeno, levando em conta a quantidade de pretendentes.  

Com esses dados ficou clara a deficiência no processo de adoção, e é com base 

nesta deficiência, que o presente projeto está visa compreender esta problemática, a 

fim de realizar um levantamento que aponte os fatores e os meios de se soluciona-

los a fim de agilizar o processo de adoção. 

 



Metodologia  

Na busca pelo conhecimento sobre a adoção foi necessário estudar seu contesto 

histórico e a composição atual das famílias brasileiras.  

Neste processo o levantamento bibliográfico dos temas, proporcionou-me um estudo 

direcionado a atual realidade brasileira por meio de um processo histórico. 

A participação em eventos ligados à adoção foi de fundamental importância para se 

compreender os anseios e as dificuldades encaradas pelos pretendentes, os motivos 

que levam os menores para a adoção e as carências que o poder judiciário enfrenta 

o que impossibilita o andamento do processo de adoção. 

Desenvolvimento 

Ao perceber a carência em termos acadêmica que envolve o tema adoção, tão logo 

foi necessário um levantamento bibliográfico, a fim de coletar o maior numero 

possível de informações para que todos os aspectos de relevância fossem 

observados, o que facilitaria em apontar possíveis problemáticas que envolvem a 

adoção. 

Mas foi a participação em eventos públicos ligados ao tema, como a Semana 

Municipal da Adoção de Araras, mesa redonda, palestras e debates, que de fato 

trouxe uma maior proximidade ao tema e a sua real atuação, tanto na questão que 

envolve os poder judiciário quanto nas questões das famílias que estão entrelaçadas 

pela adoção. Em todos esses eventos foram apresentados os aspectos positivos e 

negativos que envolvem a adoção, desde as circunstancias que levam uma menor 

para a colocação em lar substituto ate a relação dos menores adotados com suas 

famílias. 

Resultados Preliminares 

Nesta etapa inicial foi possível apontar os principais motivos que transforma o 

processo de adoção em uma via sacra tanto para os menores quanto para as 

famílias que vivem a espera de um filho. 

Para as famílias que optaram pela adoção, o poder judiciário e a burocracia são os 

maiores empecilhos no processo de adoção.  

Para o presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Araras Francisco F. Mellone, as 

Varas da Infância e Juventude estão sobrecarregadas de processos que envolvem 

menores infratores que necessitam de uma solução de caráter imediato, e acabam 



por deixarem os processos de adoção para segundo plano, pelo fato destes jovens 

já estarem em um abrigo, porem ele alerta que para cada ano que o menor 

permanece abrigado a possibilidade do mesmo ser adotado diminui de maneira 

abrupta, tendo em vista o perfil que os pretendentes optam que tenha idades 

variando de 0 a 5 anos. 

Muitos pretendentes também apontam à forma em que alguns profissionais que 

auxiliam no processo de adoção atuam, como um dos fatores de permanência do 

jovem em abrigos, segundo os pretendentes, muitos auxiliares (psicólogos, 

assistentes sociais, etc.) atuam de forma desmotivadora o que por diversas vezes 

acaba desestimulando os pretensos pais a seguirem adiante com o processo de 

adoção. 

Por outro lado o poder judiciário a ponta nos pretendentes um dos principais fatores 

que impede a agilidade no processo de adoção que é o perfil que elas optam para 

adotar, deste modo quanto menos exigências os pretendentes indicar maior será a 

possibilidade do processo de adoção deste pretendente ser mais ágil. 

O promotor da Vara da Infância e da Juventude de Araras Marco Antônio Gesualdi 

Xavier de Freitas, destaca também que um dos fatores que impossibilita a agilidade 

do judiciário na adoção é o devido processo legal, este que deve ser respeitado, 

porque não é simplesmente retirar um menor da sua família de origem e entrega-la 

para a adoção, se que não haja se quer a possibilidade de defesa dos pais 

biológicos.  

Deste modo se concluiu que o preconceito e a idealização do filho perfeito por parte 

dos pretendentes, a precária estrutura do poder judiciário e a falta de normas 

processuais voltadas especialmente para adoção, impossibilitam a agilidade neste 

processo. 

Independente de que sobrecaia a responsabilidade, o fato é que o problema da 

adoção tem que ser resolvido para que os direitos dos menores sejam respeitados. 
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