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1. RESUMO 
 

A adoção é um instituto muito conhecido e comum em todo o mundo. Com o 

passar dos tempos, tal prática passou por mudanças e vem evoluindo conforme a 

necessidade da sociedade. 

No presente trabalho de pesquisa, busco analisar o instituto da adoção no 

Brasil ao longo dos anos até os dias contemporâneos de uma forma bastante 

genérica, dando ênfase a uma das espécies de adoção, qual seja, a adoção direta. 

O Projeto de Lei nº 1.212/2011 visa regulamentar a adoção direta, a fim de 

evitar práticas fraudulentas no processo judicial. Nos termos do art. 43 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a adoção será deferida quando importar em vantagem 

real para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. 

Assim, acredita-se que o evidente vínculo afetivo com a infante, que se 

encontra sob os cuidados dos adotantes, deve ser considerado, ante o pressuposto 

do interesse da criança e, principalmente, evitando-se maiores problemas 

psicossociais para o adotando, preservando-se, pois, o princípio norteador do 

presente instituto, a saber, o melhor interesse do adotando. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o intuito de demonstrar e esclarecer, através de leitura 

bibliográfica, como é abordada a adoção no sistema jurídico do Brasil, 

demonstrando sua evolução legislativa, bem como alguns efeitos decorrentes deste 

ato. 

O tema foi escolhido pela vasta discussão acerca deste assunto, presente no 

cotidiano das sociedades desde os tempos mais remotos, como também numa 

tentativa de traçar o panorama da adoção em nosso país, principalmente no que 

tange à adoção direta ou intuitu personae. 

Também o fato desta estudante ser filha adotiva influenciou na temática, não 

só como uma maneira de curiosidade de entender e se encantar mais com o 

assunto, mas também para que possa, de alguma maneira, ajudar outros 

acadêmicos e membros da sociedade civil em geral. 

Dentre todas as transformações legislativas no Brasil, as mais importantes 

foram a Constituição Federal de 1988, que garantiu aos filhos socioafetivos os 



mesmos direitos dos filhos biológicos, colocando-os em pé de igualdade, bem como 

a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado em 1990, que visa 

concretizar o melhor interesse do adotando. 

A chamada Nova Lei da Adoção, que trouxe algumas alterações para o ECA1, 

como a celeridade no processo de adoção, mas que ainda não alcançou a desejada 

efetividade nos parâmetros processuais. 

É sabido que no Brasil milhares de crianças e adolescentes estão a mercê do 

Estado em busca de um lar. A morosidade nos processos de adoção acaba 

contribuindo para que vidas sejam perdidas. Pior, ainda há uma mentalidade 

processualista do Poder Judiciário e do Ministério Público em manter a criança ou 

adolescente o máximo possível com a família natural, acarretando possíveis 

problemas psicológicos na vida destes. 

Alguns dados comprovam a dura realidade da adoção no país, tais como o 

fato de apenas um em cada quatro pretendentes (25,63%) admite adotar crianças 

com quatro anos ou mais, enquanto apenas 4,1% dos que estão no cadastro do CNJ 

à espera de uma família têm menos de 4 anos. Em 13 de março deste ano, eram 

apenas 227 em um universo de 5.465. Por isso, cada dia que passam nos abrigos 

afasta os jovens ainda mais da chance de encontrar um novo lar. Tanto que é 

inferior a 1% o índice de pessoas prontas a adotar adolescentes (acima de onze 

anos), que por sua vez respondem por dois terços do total de cadastrados pelo CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça).2 

Em face desta demora, está parado na Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei nº 1.212/2011, que visa solucionar um dos entraves da adoção, a fim de permitir 

a prática da adoção direta no país como forma mais acelerada e eficaz para que a 

criança ou adolescente permaneça inserido em um seio familiar que lhe garanta 

todos os seus direitos. 

 

3. OBJETIVOS 

  

O trabalho analisou o instituto da adoção no Brasil ao longo dos anos até os 

dias contemporâneos de uma forma bastante genérica, dando ênfase a uma das 

espécies de adoção, qual seja, a adoção direta. 

                                                 
1
 Estatuto da Criança e do Adolescente 

2
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-adocao.aspx 



Desta forma, desejamos contribuir para que os atuantes do ramo do direito, 

bem como leigos em geral entendam e se interessem cada vez mais por questões 

tão reais no cotidiano brasileiro, como os direitos de família e os rumos da juventude 

no Brasil. 

Outrossim, objetiva-se através do presente demonstrar que o instituto da 

adoção merece ser analisado através de uma nova perspectiva pelo nosso Órgão 

Jurisdicional, notadamente, a fim de que o instituto da adoção direta seja mais 

usualmente observado, haja vista que sua prática acarretará na preservação de 

melhor interesse do adotando, bem como preservará a segurança jurídica às 

famílias que se propõe a adotar. 

Por fim, almeja-se apresentar uma alternativa para demora na prestação 

jurisdicional concernente aos processos de adoção e às imensas filas de crianças 

que aguardam a colocação nas famílias adotivas, superando um grave problema 

social, mediante a aplicação da técnica da adoção direta. 

 

4. METODOLOGIA  

 

O presente trabalho teve como procedimento metodológico a leitura de 

códigos, doutrinas e jurisprudências, bem como o acompanhamento de dados e 

análises estatísticas do Cadastro Nacional da Adoção e acompanhamento do 

Projeto de Lei nº 1.212/2011, de modo que toda a pesquisa foi baseada em 

levantamento bibliográfico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A família pode ser considerada o principal vetor de socialização primária3 na 

vida de uma criança, introduzindo modos de pensar e agir que, posteriormente se 

transformam em hábitos (GIDDENS, 2000). Nela encontram-se as possibilidades da 

constituição de pessoas como sujeitos e cidadãos, e é no meio dela que vão 

acontecer as primeiras identificações em que nos espelhamos.   

Segundo Venosa (2013, p.89), sob uma perspectiva sociológica, a família é: 

                                                 
3
 Segundo Giddens (2000), este é o processo de adaptação e readaptação, que vai desde o dia em que nascemos até ao fim 
das nossas vidas. A primeira parte deste processo, isto é, os primeiros anos de vida em que vamos integrando as regras 
básicas de convivência necessárias à vida de todos os dias, recebe o nome de socialização primária. Nesta fase os 
agentes de socialização, isto é, os meios por intermédio dos quais nos apercebemos das regras a integrar, são a família, os 
vizinhos, a escola e os grupos de amigos. 



(…) uma instituição permanente integrada por pessoas cujos vínculos 
derivam da união de pessoas de sexo diversos. Desse modo, como 
sociologicamente a família é sem dúvida uma instituição, o Direito, como 
ciência social, assim a reconhece e a regulamenta. Recordemos que as 
instituições jurídicas são um universo de normas de direito organizadas 
sistematicamente para regular direitos e deveres de determinado fenômeno 
ou esfera social. 

 

Pode-se afirmar que as famílias vêm passando por novos arranjos, e estes 

trazem consigo novos processos de adaptação. Entende-se por arranjo familiar os 

membros da família, consanguíneos ou não, moradores na mesma residência e, 

quanto à forma de funcionamento da família, considera-se que abarca os motivos 

que os viabilizam, as relações hierárquicas estabelecidas com relação ao poder, as 

relações afetivas, a organização e o desempenho dos papéis familiares 

(BERGAMINI; BERTHOUD, 1997, p. 48).  

Convivemos hoje em dia com diversas formas vinculares, nenhuma 

necessariamente melhor ou pior que as outras. Ao lado de formas tidas como 

tradicionais, por exemplo, o tipo de família nuclear, há outras constituídas por casais 

homossexuais, monoparentais, recasados, estendidas e tantas outras e, no caso da 

adoção, parentes não consanguíneos são instados a assumir novos papéis e 

funções. 

Nos conceitos de família, a adoção se caracteriza por uma forma artificial de 

filiação, também chamada de filiação civil, através da qual se aceita no seio familiar 

um filho de forma voluntária e legal, sendo esta uma forma de imitar a filiação 

natural, formando uma família tradicional, nuclear.  

De um modo geral, sabemos que é preciso fazer algo diante do que podemos 

considerar um dos maiores problemas sociais no de nosso país: as muitas crianças 

e adolescentes que se encontram em abrigos esperando por um lar e, se os pais 

não podem assumir ou por algum motivo foram afastados de seu poder familiar, a 

responsabilidade para com esses jovens indivíduos passa a ser de toda a sociedade 

civil.  

Por isso o número crescente de programas, tanto do CNJ como da 

Associação Brasileira de Magistrados – ABM incentivando a adoção. Não há outra 

forma de se dar efetividade à diretriz constitucional que assegura às crianças e 

adolescentes, com prioridade mais que absoluta, o direito à convivência familiar, 

sendo certo que, a adoção tem por função não só dar filhos a quem não pode ter, 

mas também dar melhores condições às crianças deserdadas, como lar e afeto que 



as mesmas não puderam ter com os pais naturais. Assim, em tempos modernos, 

podemos perceber que a adoção assume um cunho pessoal e social.  

Ao longo da história da legislação brasileira inúmeras foram as tentativas de 

nortear a questão da adoção, a qual de início se baseou nas Ordenações Filipinas 

até que o Brasil tivesse um legislação própria, passando a vigorar, então, em 1916, 

o Código Civil o qual já transferia ao adotante o poder familiar, mas dava a 

possibilidade do mesmo revogar a adoção, tratando os sujeitos adotivos como 

mercadorias. 

A Lei nº 3.133/57 estipulava que a adoção deveria ser feita por escritura 

pública e parentesco era limitado simplesmente entre adotando e adotado, não 

gerando efeitos perante terceiros, excluindo-o, portanto, da linha sucessória. 

A Lei nº 6.697/79, também conhecida como Código de Menores, voltava-se 

simplesmente aos menores em situação irregular, não tratando da situação do 

menor de uma forma ampla. 

Somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que os filhos 

adotivos foram colocados em pé de igualdade com os filhos biológicos, sendo 

vedado pela Magna Carta qualquer tipo de discriminação entre os filhos naturais e 

adotados, inclusive desigualdades que se referissem a direitos sucessórios, 

conforme se verifica no artigo 227, §6º, da CF/88. 

Porém ainda havia algumas questões relativas à situação de menores que 

deveriam ser regulamentadas detalhadamente e, para isso, foi aprovada a Lei nº 

8.069/90, também conhecida por "Estatuto da Criança e do Adolescente" (ECA), que 

ratificou o mandamento constitucional acima em seu artigo 20, ao afirmar que: 

 

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

 

A CF/88 trouxe para o instituto da adoção a seguridade de alguns princípios 

básicos, como o princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade e o 

princípio da proteção à família, vedando, portanto, as diferenciações arbitrárias, as 

discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual aos casos desiguais na medida 

em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, o que 

também pode ser denotado em nosso ordenamento jurídico no princípio da 



igualdade material ou substancial, primado elementar para proporcionar isonomia 

àqueles que se encontram em situações antagônicas. 

O legislador, ao formalizar o ECA, optou pela finalidade de dar uma família 

para os desamparados, como se verifica o disposto no art. 28, que afirma ser a 

adoção uma das modalidades de colocação do menor de dezoito anos em família 

substituta, além do art. 43 do ECA, que condiciona o deferimento da adoção, quando 

ela apresentar reais vantagens para o adotando. 

Deste modo, e pautando-se nos princípios constitucionais de dignidade da 

pessoa humana, igualdade e de proteção à família, é que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente veio não só para efetivar essas garantias constitucionais, como também 

para assegurar outros direitos fundamentalmente necessários para o bom 

desenvolvimento psicossocial dos jovens adotandos, garantindo-lhes proteção 

integral.  

O Código Civil de 2002 manteve o entendimento do ECA, e revogou por 

completo o Código Civil de 1916. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode 

adotar, independentemente de seu estado civil, sexo ou nacionalidade, 

demonstrando um avanço acerca do tema. 

Em 2009, tivemos mais algum progresso com a sanção da Lei nº 12.010/09. A 

partir desta, o ECA conheceu uma série de alterações, bem como o próprio Código 

Civil, com dispositivos revogados acerca do tema da adoção, trazendo dentro de 

suas novidades, a alteração do pátrio poder para o termo poder familiar. 

Em busca de soluções para milhares de crianças e adolescentes em abrigos, 

referida lei propôs reduzir o tempo dos jovens nas instituições, além de dispor sobre 

uma série de exigências que visariam à facilitação do processo de adoção, mas, 

ainda dá preferência para que o menor permaneça com a família biológica, devendo 

o Poder Judiciário exaurir todas as tentativas para somente após permitir a 

colocação do menor em família substituta. Este procedimento engessa o processo 

de adoção, e muitas vezes se caracteriza como a perda de uma chance para muitas 

famílias e jovens deixarem de ter um lar. 

Assim, podemos afirmar que o processo de adoção deve observar alguns 

princípios, como o da regra mais favorável ao menor, da não distinção entre filhos, 

da igualdade de direitos civis e sucessórios, da obrigatoriedade do processo judicial, 

bem como o princípio da irrevogabilidade, os quais geram efeitos, tais quais a 



ruptura com os laços consanguíneos, a modificação da guarda do menor, o dever de 

prestar alimentos, e a responsabilidade civil do adotante. 

No Brasil, podemos observar alguns moldes de adoção, como a adoção 

tradicional por uma família nuclear, composta de pais e filhos ou a adoção unilateral, 

feita por apenas um adotante; a adoção internacional, a qual necessita preencher 

alguns requisitos; a adoção tardia e a adoção homoafetiva, plenamente aceita pela 

jurisprudência atual. 

Em que pese todas as espécies de adoção, conforme mencionado, todas 

ainda preveem como molde, a manutenção do menor em família biológica. Por tal 

motivo, inúmeras famílias permanecem vazias, e milhares de crianças e 

adolescentes, sem lar. 

Por tal motivo, é que se faz necessária a regulamentação do Projeto de Lei nº 

1.212/2011, a chamada Adoção Direta ou intuitu personae, pois esta diminui em 

muito a burocratização do processo de adoção. 

Esta é uma adoção na qual a mãe biológica determina para quem deseja 

entregar o seu filho e, na maioria dos casos, a mãe procura a Vara da Infância e da 

Juventude, acompanhada do pretendente à adoção, para legalizar uma convivência 

que já esteja acontecendo de fato, ou seja, o candidato à adoção não está 

previamente cadastrado no CNA.  

Dispõe o artigo 50 § 13, inciso III do ECA, alterado pela nova lei da adoção, 

que o “somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no 

Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando oriundo o pedido de 

quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou 

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

laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou 

qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.”.  

Ou seja, a referida alteração dá ensejo para o não cadastramento prévio de 

todas as pessoas que desejam adotar, e neste sentido, busca priorizar os laços de 

afetividade e afinidade criados pelo menor a ser adotado e a família adotiva. 

Não normatizar a adoção consensual significa permitir que esta continue a ser 

realizada sem a observância do melhor interesse da criança, assim como pode 

implicar na manutenção de regras burocráticas que, infelizmente, acabam por 

macular a efetividade do processo de adoção.  



 

É cediço que a adoção consensual existe e é real, cuidando-se de um 

fenômeno social inegável em nossa realidade, de tal sorte que, ao que nos parece, o 

melhor caminho é o da sua regulamentação, ao invés de insistirmos num modelo 

que pode gerar inúmeros desgastes nas famílias adotantes e ao menor, 

distanciando-se, pois, do escopo maior da adoção, qual seja, a inserção harmônica 

e afetiva do menor do seio de uma entidade familiar. O que deve ser pensado é: de 

fato, tem-se buscado o real interesse do adotando ou estamos privilegiando uma 

estrutura procedimental em detrimento da finalidade do instituto da adoção? 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS 

 

Para diminuir a probabilidade de fraude à adoção com a aceitação de 

adoções consensuais que em nada são consensuais, necessária se faz a 

regulamentação da mesma por lei própria. Desta forma a justiça deixará de ser 

apenas a homologadora da decisão de genitores ou da formação de vínculos 

afetivos já consolidados.  

A justiça atuará no real interesse das crianças para o caso concreto das 

adoções consensuais, vislumbrando, obviamente, os interesses sentimentais dos 

adotantes, mas sem jamais perder de vista a necessária habilitação destes à 

adoção, sendo esta a intenção inicial do Projeto de Lei nº 1.212/2011, escrito pelo 

Deputado Carlos Bezerra do PMDB-MT, que busca permitir a adoção direta de 

crianças e de adolescentes entregues pelos pais a conhecidos ou que tenham sido 

acolhidos por pessoas  interessadas em adotá-los, independentemente (friso meu) 

da ordem de registro no cadastro de adoção, alterando, mais uma vez, o ECA.  

Isto traria conforto à família substituta escolhida pelos pais biológicos ou 

representantes legais, que não mais ficariam com medo de perder a criança ou 

adolescente para outra família ou abrigo. Também este é o entendimento 

jurisprudencial do STJ no sentido de que a adoção direta é benéfica para a 

instituição familiar, como o REsp 1172067/MG. 

No substrato afetivo, a família recebe uma pessoa em adoção com a 

finalidade precípua de amar o semelhante, de se entregar totalmente e de receber 

incondicionalmente o carinho que lhe é tributado pelo novo membro do grupo. Esse 



é o efeito que deriva da mesma relação que existe entre pessoas do mesmo sangue 

– o que precisa ser entendido como igualitário quando se fala em adoção. 

Para a adoção, pessoas se dispõem a enfrentar todos os rigores da lei, 

submetendo-se a critérios subjetivos e objetivos para satisfazer todos os requisitos 

para ter um ser humano sob seus cuidados em termos de família substituta. Juntam 

documentos, comparecem a entrevistas técnicas e audiências, fazem uma 

verdadeira peregrinação pelos fóruns.  

Todavia, em detrimento da burocracia estatal, há indivíduos que são 

impelidos a realizar outras tentativas de ter um filho para chamar de seu, realizando 

o que a doutrina convencionou como “adoção à brasileira”, ilegal, ou ainda a adoção 

direta, que pode ser subjetiva, não podendo o Estado exercer uma fiscalização 

concreta e efetiva sobre os casos, o que leva muitas vezes à separação de 

adotandos de sua família de criação, gerando perdas significantes no processo 

biopsicossocial da formação deste. 

A filiação socioafetiva constitui-se pelo relacionamento entre um adulto e uma 

criança ou adolescente, que, sob o ponto de vista das relações sociais e emocionais, 

equivale à filiação natural. Uma pessoa, mesmo sabendo não ser genitora de uma 

criança, trata-a como filho, torna-se pai ou mãe dela.  

Portanto, deve a legislação pátria passar por efetivas modificações para que 

faça valer o melhor interesse do adotando, visando o bem estar social não só deste, 

mas da Instituição Familiar, que, como já ressaltado, é basilar para a formação da 

sociedade.  

Cabe, não só aos operadores do Direito, como também a toda sociedade civil, 

fazer valer os direitos de crianças e adolescentes que não possuem uma família, 

para que os mesmos não fiquem à margem da sociedade, uma vez que o amor e o 

afeto são gerados no convívio do dia a dia, nos cuidados diários e na proteção que 

oferecemos àquela pessoa que possa ser chamada de filho. 
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