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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a aplicabilidade e eficácia da legislação de 
adoção no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente, o instituto da adoção foi 
criado para perpetuar a família para aqueles que não possuíam o filho da linhagem 
masculina para perpetuarem o culto familiar, fora aperfeiçoado ao longo dos anos. A 
adoção é um ato jurídico solene, pelo qual, observados os requisitos legais, alguém 
estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo 
ou afim, um vínculo fictício de filiação. Atualmente, ocorrem motivações para a 
adoção, predominando a idéia de ensejar aos que não tem filhos, empregar o seu 
amor filial, além de um interesse público em propiciar à infância desvalida e infeliz a 
obtenção de lar e assistência. Consoante ao exposto, conclui-se que a adoção tem a 
finalidade de proporcionar ao menor desenvolvimento sadio, bem como ampliar as 
suas perspectivas de vida, o qual se encontra em um abrigo à espera de uma família 
que o deseje como se filho fosse. Inserto neste contexto, o menor, como sujeito de 
direito com a atual doutrina menorista, detém direitos e garantias assegurados pelo 
Estado Democrático de Direito. Dentre os princípios calcados na Constituição da 
República Federativa do Brasil, destaca-se o princípio da dignidade humana, que 
além de compor um dos princípios basilares do direito pátrio, trata-se de um dos 
fundamentos da Lei do Maior. A técnica de pesquisa eleita foi a bibliográfica, que 
foram utilizadas as fontes primárias, tais como as doutrinas, dentre outras áreas 
pertinentes ao tema, assim como serão utilizadas as fontes secundárias, sendo eles, 
livros, revistas jurídicas jurisprudências e a legislação pertinente. 
 
 
Palavras Chave: Instituto da Adoção. Princípio da Dignidade Humana. Melhor 
interesse da criança e do adolescente. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to understand the applicability and effectiveness of 
legislation to adopt the Brazilian legal system. Initially, the adoption of the institute 
was created to perpetuate the family for those who had no son to perpetuate the 
male line of the family worship, had been perfected over the years. Adoption is a 
formal legal act, whereby the legal requirements, anyone down, regardless of any 
family relationship by blood or affinity, a dummy bond of membership. Currently, 
there are motivations for the adoption, the prevailing idea of offering those who do 
not have kids, hire a filial love, and a public interest in providing the disadvantaged 
children and unhappy home and obtaining assistance. Depending on the above, it is 
concluded that adoption is meant to provide the lowest healthy development and 
enhance their prospects in life, which is in a shelter waiting for a family that wishes to 
be a son. Insert this context, the smallest, as a legal doctrine with the current smaller, 
owns the rights and guarantees provided by a democratic state. Among the principles 
rooted in the Constitution of the Federative Republic of Brazil, there is the principle of 
human dignity, as well as composing one of the cornerstones of the Brazilian law, it 
is one of the cornerstones of the Higher Law. The researcher was elected to the 
literature, which were used as primary sources, such as the doctrines, among other 
areas relevant to the topic, as well as secondary sources are used, they were, books, 
legal journals and case law relevant legislation. 
 
 
Keywords: Office of Adoption. Principle of Human Dignity. Best interests of children 
and adolescents. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

 

Este estudo enfoca a questão dos aspectos práticos da adoção de crianças e 

adolescentes em nosso direito. A escolha do tema dá-se pelo interesse de investigar 

as peculiaridades no procedimento da adoção, assim como versar acerca do 

princípio da dignidade humana, examinando este mandamento constitucional e sua 

aplicabilidade nas questões referentes aos menores, assim como o princípio do 

melhor interesse da criança. Assim, o presente estudo mostra-se relevante na 

medida em que reflete a importantes transformações que vêm ocorrendo na área de 

Direito de Família, permeado dos valores que inspiram os Direitos Humanos.  

 O instituto da adoção possui regramentos quer seja no Código Civil de 2002, 

quer seja no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Essa corrente doutrinária 

exposta no ECA (BRASIL, 2009b)1 posiciona-se em consonância com a corrente 

mundial de proteção integral à criança, corrente esta adotada pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 227 e seguinte. 

Segundo o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil - 

CRFB compete aos pais, bem como ao Estado, assegurar políticas capazes de 

propiciar o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes, e, dentre esses 

direitos, encontra-se a dignidade da pessoa humana. 

De acordo com RIZZARDO, o Código Civil de 2002 - CC, no art. 1.635 arrola 

a adoção como causa de extinção do poder familiar, pois não se justifica o exercício 

conjunto entre os pais de sangue e o pai adotivo, ou a mãe adotiva, ou a 

continuação com aqueles, quando o filho passou a conviver com o último ou a 

última.2 

 Explica com profundidade PONTES DE MIRANDA apud RIZZARDO, “também 

perde o pai ou a mãe o poder familiar, quando alguma pessoa adota o filho, pois 

que, em tal espécie, o poder familiar acaba ao pai ou à mãe natural e nasce para o 

pai ou mãe adotiva”.3 

                                                 
1 BRASIL. Lei n. 8.069. 13/07/1990.  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Vade Mecum 
Acadêmico de Direito. Organização Anne Joyce Angher. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2009b. 
2 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família : Lei n. 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. 
3 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações . Vol. VI. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 1976, P. 171 apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família : Lei n. 10.406, de 
10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2009, P. 558. 
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 Diante da colocação, surgiu a indagação, sobre a adequada compreensão da 

adoção no ordenamento jurídico. Assim: 

1. Quais são os aspectos práticos na aplicabilidade das legislações 

concernente à adoção? 

2. Tais aspectos vislumbram as necessidades do menor, com a observância 

do princípio da dignidade humana? 

Quanto a aplicabilidade, a adoção trata-se de um importante meio de inserir 

menores que não tiveram maior sorte de conviver com a sua família biológica ou em 

famílias substitutas, resgatando a sua integridade e, sobretudo, a sua dignidade 

inerente a todo ser humano.  

 Portanto, objetiva o instituto outorgar a crianças e adolescentes desprovidos 

de famílias ajustadas um ambiente de convivência comunitária, sob a direção de 

pessoas capazes de satisfazer ou atender os reclamos materiais afetivos e sociais 

que um ser humano necessita para se desenvolver dentro da normalidade comum. 

 A questão é, para que haja o efetivo cumprimento do preceito constitucional 

referente à dignidade humana, necessário se faz zelar pelo procedimento utilizado 

durante o processo de adoção normalmente em sua fase administrativa, uma vez 

que apesar de ser um procedimento preliminar, poderá ocasionar danos psicológicos 

irreversíveis ao menor em razão do critério aplicado pela seleção. 

 Tem-se como objetivo geral, conhecer e compreender a aplicabilidade e 

eficácia da legislação de adoção no ordenamento jurídico. 

A metodologia adotada na presente pesquisa bibliográfica é a vertente jurídico 

teórica, compreendendo as relações normativas e avaliando-se as estruturas 

internas do ordenamento jurídico.  

Segundo MINAYO, ao elaborar um projeto de pesquisa, o pesquisador estará 

lidando com, no mínimo, três dimensões: técnica - regras científicas para a 

construção do projeto; ideológica - relaciona-se às escolhas do pesquisador, sempre 

tendo em vista o momento histórico; científica - ultrapassa o senso comum através 

do método científico.4 

Conforme GIL, uma pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base no 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

                                                 
4 MINAYO, Maria Cecília. Ciência, técnica e arte : o desafio da pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 
1999 



 12 

Portanto, são incontáveis e absolutamente diversas as classificações da 

metodologia que se pode encontrar na literatura especializada.5 

O instrumento utilizado é a coleta de dados possibilitando ordenar, de forma 

clara e sistematizada, os achados mais relevantes, através de fichamento. 

Quanto à estrutura da monografia, a pesquisa inicia-se, no capítulo 2, com o objetivo 

de estabelecer conceito da adoção no ordenamento jurídico e o seu contexto 

histórico deste instituto, bem como a adoção no direito comparado.  Apresenta-se, 

no capítulo 3, os principais aspectos na aplicabilidade da adoção, pormenorizando a 

importância do processo de adoção e os efeitos pessoais da adoção. Aborda-se no 

capítulo 4, a adição e o princípio do melhor interesse da criança, norteado pelo 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o princípio norteador do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. O capítulo 5, foram feitas a conclusão nas 

qual apresentou-se os pontos conclusivos destacando em cada capítulo, que 

colaboraram para a solução dos problemas abordados na pesquisa seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos refletidos. Por fim, as referências 

bibliográficas que serviram de embasamento para este estudo. 

Nesse sentido, este estudo não possui a intenção de esgotar o instituto da 

adoção, mas simplesmente, abordar os aspectos gerais e os específicos do 

procedimento, ora em análise, focalizando-o sob o prisma do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana e o princípio norteador do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o melhor interesse da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa . 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
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2 ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

 

2.1 CONCEITO 

 

 

 A adoção tem por objetivo precípuo à colocação em família substituta, 

facultando-lhe àqueles que não tiveram maior sorte com os pais biológicos e, 

esperam a oportunidade para serem inseridos em uma família que o acolha. Pelo 

relevante conteúdo humano e social que encerra a adoção, muitas vezes é um 

verdadeiro ato de amor. 

Como afirma RIZZARDO: 

 

Em termos singelos, a adoção nada mais representa esta figura que o ato 
civil pelo qual alguém aceita um estranho na qualidade de filho. Em última 
análise, corresponde à aquisição de um filho através de ato judicial de 
nomeação. Anteriormente ao Código Civil de 2002, dava-se também contrato 
celebrado por meio de escritura pública.6 

 

 Nesse sentido, para o autor, atualmente, a definição de adoção é mais no 

sentido natural, isto é, dirigido a conseguir um lar a crianças necessitadas e 

abandonadas em face de circunstâncias várias, como a orfandade, a extrema 

pobreza, o desinteresse dos pais sanguíneos, e toda a sorte de desajustes sociais 

que desencadeiam o desmantelamento da família. 

 Conceitua PEREIRA: “a adoção é, pois, o ato jurídico pelo qual uma pessoa 

recebe outra pessoa como filho, independentemente de existir entre elas qualquer 

relação de parentesco consanguineo ou afim”.7 O autor, também afirma que todos os 

autores lhe reconhecem o caráter de uma fictio iuris. 

 Para DINIZ, como se vê a adoção é, portanto: 

 

Um vínculo de parentesco civil, em linha reta estabelecendo entre 
adotante, ou adotantes, e o adotado um liame legal de paternidade e 
filiação civil. Tal posição de filho será definitiva ou irrevogável, para todos 
os efeitos legais, uma vez que desliga o adotado de qualquer vínculo com 
os pais de sangue, salvo os impedimentos para o casamento (CF, art. 227, 

                                                 
6 Op cit, 2009, p. 543. 
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil . Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 392. 
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§§ 5º e 6º), criando verdadeiros laços de parentesco entre o adotado e a 
família do adotante (CC, art. 1.626).8 

 

 Observa-se que, assegurar proteção aos menores possui aplicabilidade 

visível e eficaz no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

contendo normas protetoras da família, bem como da criança e do adolescente. A 

Lei Maior concedeu certa relevância à família, sendo ela arrimo da sociedade, 

sendo, que o indivíduo inserido na mesma introjetar-se-à valores compatíveis à boa 

convivência em comunidade. 

Para VENOSA, a adoção é: 

 

Modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. Daí ser 
também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação 
biológica, mas de manifestação de vontade. [...] A adoção é uma filiação 
exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma 
relação não biológica, mas afetiva. A adoção moderna é, portanto, um ato 
ou negócio jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas 
pessoas.9 

 

 Segundo Granato (2003), é com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que o conceito de adoção começa a ter maior abrangência, apontando, 

principalmente, para os interesses do adotando. A real finalidade da adoção 

moderna é oferecer um ambiente familiar favorável ao desenvolvimento de uma 

criança ou adolescente que, por quaisquer motivos, ficou privada disso em relação a 

sua família biológica.10 

 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DO INSTITUTO DA ADOÇÃO 

 

 

 O instituto da adoção, em sua gênese e em seu respectivo 

desenvolvimento no decorrer do tempo, teve como lineamentos históricos, como 

forma constitutiva do vínculo de filiação. Ou seja, originariamente, a adoção detinha 

delineamentos de perpetuação do culto familiar, uma vez que falecendo pater 
                                                 
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro : direito de família. , 5º volume 22. ed. rev. e 
atual. De acordo com a Reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 484. 
9 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 295. 
10 GRANATO, E. F. R. Adoção : doutrina e prática com abordagem do novo código civil. Curitiba: 
Juruá Editora, 2003. 
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famílias sem deixar descendentes o fogo sagrado somente poderia ser cultuado pela 

figura masculina, assim, ausente esta figura, ocorria a adoção, com o intento de 

imitar a natureza. O Código de Hamurabi também apresenta normas relacionadas à 

adoção. Neste sistema, ao adotado era permitido regressar ao lar de seus pais 

legítimos apenas se o houvessem criado, sendo que na hipótese de ter o adotante 

despendido dinheiro e zelo com o adotado tal situação era vedada. Caso o adotante 

tivesse filhos naturais supervenientes à adoção, esta poderia ser revogada, fazendo 

jus o adotado à indenização. Nos textos bíblicos também há menção sobre a 

adoção. Não obstante, os egípcios e hebreus não regulamentaram a adoção, 

havendo apenas assentamentos neste sentido (VENOSA)11. 

No Direito Romano que o instituto adquiriu notoriedade, bem como 

organização sistemática. Ainda mantinha seu delineamento originário, ou seja, com 

fundamentos ligados ao culto sagrado de cada família, todavia, assumindo o 

adotado a nova família, esta teria a função de imitar uma família natural. 

Segundo PETIT apud VENOSA, no Direito Romano ficaram consagradas 

duas formas de adoção; a adopotio e a adrogatio, da seguinte forma: 

 

A adoptio consistia na adoção de um sui iuris, uma pessoa capaz, por 
vezes um emancipado e até mesmo um pater famílias, que abandonava 
publicamente o culto doméstico originário para assumir o culto do adotante, 
tornado-se seu herdeiro. A adrogatio, modalidade mais antiga, pertencente 
ao Direito Publico, exigia formas solenes que se modificaram e se 
simplificara no curso da história. Abrangia não só o próprio adotando, mas 
também sua família, filhos e mulher, não sendo permitida ao estrangeiro. 
Somente podia ser formalizada após aprovação pelos pontífices e em 
virtude de decisão perante os comícios (populi auctoritate). Havia interesse 
ao Estado na adoção porque a ausência de continuador do culto doméstico 
poderia redundar na extinção de uma família.12 

 

Vale ressaltar que a princípio somente os homens eram dotados de 

capacidade para adotarem. Entretanto, com o enfraquecimento do fundamento 

religioso, foi permitido às mulheres que tivessem perdido seus filhos o direito de 

adotar. 

A adoção na Idade Média sofrera interferências circunstanciais quanto do 

Direito Canônico, sendo que tal instituto cai em desuso. No contexto fático da Idade 

Média reinavam os senhores feudais, período este eminentemente patrimonialista, 

                                                 
11 Op cit, 2009. 
12 PETIT, Eugene. Tratado elemental de derecho romano. Buenos Aires: Albatroz, 1970, p. 173 apud 
Op cit, 2009, p. 298. 
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visando resguardar, sobretudo, a propriedade e a herança dos filhos legítimos. 

Enquanto os germânicos, não possuíam o procedimento da adoção sem conferir 

vínculo parental, nem mesmo direito à herança, a não ser que houvesse disposição 

expressa em sentido contrário ou firmada em doação “inter vivos”, inclusive, 

devendo o adotando demonstrar suas virtudes guerreiras. Com a recepção do 

Direito Romano ao ordenamento jurídico germânico é que tal situação foi alterada. 

Afirma RIZZARDO: “por longo período entrou em declínio a adoção, até que 

foi restaurada no tempo de Napoleão Bonaparte, que não tinha herdeiros para a 

sucessão”.13 Assim, o ressurgimento do instituto da adoção se deu na Idade 

Moderna, com a Revolução Francesa, que, posteriormente, incluiu-se no Código 

Napoleônico de 1804, código este, que mais exerceu influência nas legislações 

posteriores. 

 

 

2.2.1 A adoção no Código Civil de 1916 

 

 

 A adoção civil ou comum no Código Civil de 1916 era regulada nos art. 368 a 

378. Visava proeminentemente à pessoa dos adotantes, ficando o adotando em 

segundo plano, aspecto que já não é admitido na moderna adoção. Originalmente, o 

Código disciplinou a adoção conforme tendência internacional da época, isto é, 

como instituição destinada a dar prole àqueles que não tinham e não podiam ter 

filhos. A adoção somente era possível, por exemplo, na idade de 50 anos. A grande 

guinada legislativa é iniciada com a Lei n. 3.133/1957 que reduziu para 30 anos a 

idade do adotante e para dezesseis anos a diferença etária entre o adotante e 

adotado, no entanto, inovou, exigindo o lapso temporal de cinco anos de constituição 

do matrimônio. Assim, estatuindo, essa lei determinou na redação dada ao art. 377, 

do antigo Código, que, quando o adotante tivesse filhos legítimos, legitimados ou 

reconhecidos, a relação de adoção não envolvia a sucessão hereditária 

(VENOSA).14 

Segundo SILVA PEREIRA, a Lei n. 4.655/1965 incorporou ao ordenamento 

jurídico brasileiro a “legitimação adotiva”, que consistia em manter os mesmos 

                                                 
13 Op cit, 2009, p. 546. 
14 Op cit, 2009. 
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requisitos na lei anterior, contudo, era imperioso a legitimação por parte do Poder 

Judiciário e a intervenção do Ministério Público. A decisão era irrevogável e, 

posteriormente, averbada no registro de nascimento do adotando. Uma pequena 

diferença era a necessidade de comprovação do estado de esterilidade e 

estabilidade do casamento. Segundo a autora, a legislação acima citada possuía o 

objetivo de equiparar à adoção da família natural, igualando o filho adotivo, quer seja 

do modo afetivo, quer seja no meio jurídico. Revogando a Lei n. 4.655/65, o Código 

de Menores, Lei n. 6.679/79, manteve o instituto da adoção simples, vigorando, por 

conseguinte, duas formas de adoção: a adoção plena, com o mesmo contorno da 

legitimação adotiva e a adoção simples, regulada pelo Código Civil e pelos artigos 

27 e 28 do referido Código de Menores. A adoção plena manteve o espírito da 

legitimação adotiva, mas estendeu o vínculo da adoção à família do adotante, 

inscrevendo, inclusive, o nome dos ascendentes dos adotantes, independentemente 

da concordância deles.15 

 No tocante à extinção da adoção civil no Código de 1916, disciplinava o art. 

373 que o adotado, quando menor, ou interdito, poderia desligar-se da adoção no 

ano imediato ao que cessasse a interdição, ou a menoridade. De acordo com o art. 

374, o vínculo da adoção civil extinguia-se por ato bilateral (se perfazia por escritura 

pública) de ambas as partes e nos casos em que fosse admitida a deserdação. 

Ainda, o art. 374 referia-se à dissolução do vínculo da adoção (provadas em ação 

judicial) nos casos em que fosse admitida a deserdação (VENOSA).16 

 

 

  A adoção na Constituição Federal de 1988 

 

 

 Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

mesma legitimou os filhos adotivos, bem como os naturais de forma igualitária de 

tratamento, introduzindo, portanto, o princípio da isonomia. Conforme aponta o artigo 

227, § 6°: “os filhos, havidos ou não da relação de  casamento, ou por adoção, terão 

                                                 
15 SILVA PEREIRA, Tânia da. Direito da criança e do adolescente : uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 
16 Op cit, 2009. 
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os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”.17  

 Precisamente, no mesmo diploma legal, em seu artigo 227, § 5º dispõe que “a 

adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e 

condições de sua efetivação por parte dos estrangeiros”. 

 Portanto, os princípios basilares assecuratórios à criança e ao adolescente no 

que tange a adoção referem-se, entre outros, a fiscalização pelo Poder Público das 

condições para a efetivação da colocação da criança ou adolescente em família 

substituta na modalidade da adoção, objetivando, por conseguinte, entre outros, 

evitar o tráfico de infanto-juvenis. Além disso, o legislador constitucional, em 

consonância com a tendência universal, proíbe expressamente quaisquer espécies 

de discriminações face à filiação adotiva, no que diz respeito aos direitos 

alimentícios, sucessórios, ao nome, etc., salvo os impedimentos matrimoniais 

(CANELLAS).18  

  

  

2.2.3 A adoção no Estatuto da Criança e do Adolesce nte  

 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente ao importar da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 o princípio da prioridade absoluta, visando o 

melhor interesse da criança e do adolescente, inovou o instituto brasileiro da 

adoção, haja vista que as legislações detinham uma visão, sobretudo, 

patrimonialista, o que na legislação vigente fora extirpada as diferença entre filhos 

adotivos e biológicos. (VENOSA).19 

 Com o advento da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, houve substancial 

modificação do regime anterior. Restou revogado o Código de Menores, e foram 

unificadas as duas formas de adoção que vigiam para uma única forma, a adoção 

simplesmente, que passou a viger ao lado daquele regulada pelo Código Civil de 

1916. 
                                                 
17 BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. Vade Mecum Acadêmico de Direito. Organização Anne Joyce Angher. 2. ed., (Coleção 
de Leis Rideel). São Paulo: Rideel, 2009a. 
18 CANELLAS, Alfredo. Constituição interpretada pelo STF : Tribunais Superiores e Textos Legais. 
2. ed. São Paulo: Editora Freitas, 2006. 
19 Op cit, 2009. 
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 Observa-se, pelo art. 39, caput, do ECA, que esta forma de adoção abrangia 

a criança e o adolescente, continuando em vigor nas disposições que não cuidam da 

adoção, da adoção por pessoas não brasileiras, e no procedimento para a adoção. 

Considera-se criança a pessoa até doze anos incompletos de idade, e enquadra-se 

como adolescente a pessoa situada na faixa etária dos doze aos dezoito anos (art. 

2º). Por conseguinte, para as pessoas de idade superior, subsiste a adoção do 

Código Civil. Todavia, em ambas as adoções iguais são os efeitos. Assim, no 

sistema atual do ECA já não há distinção: a adoção dos menores de 18 anos é uma 

só, gerando todos os efeitos da antiga adoção plena. (RIZZARDO).20 

Como assevera COSTA, como se depreende o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

Em consonância com o preceito constitucional, reformulou, integralmente, o 
instituto da adoção, acabando com a dicotomia adoção simples-adoção 
plena, prevalecendo a adoção sem qualificativo, de efeitos plenos e 
irrevogável, que atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos 
direitos e deveres. 

 

 O ECA, por sua vez, definiu que a adoção é medida definitiva de colocação 

de membro em família substituta, devendo-se priorizar as reais necessidades e 

interesses da criança ou adolescente, conforme dispõe: “Art. 43. A adoção será 

deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos”. Desta forma, assim define o artigo 41 do ECA: “a adoção atribui a 

condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais”. Em capítulo específico o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, referente ao direito à convivência familiar e comunitária, conforme 

artigo 19 dispõe 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 (BRASIL, 2009, p.. 

 

 O art. 28 do ECA, dispõe que; “colocação em família substituta far-se-á 

mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 

                                                 
20 Op cit, 2009. 
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criança ou do adolescente, nos termos desta lei”. Também, o § 1º deste mesmo art. 

Orienta que a colocação em família substituta deverá sistematicamente verificar o 

interesse do menor, que será ouvido sempre que possível. 

Sustenta LIRA, que a convivência familiar deixou de se vincular à noção 

patrimonial e religiosa que influenciou a família brasileira até o final do século 

passado, para embasar no caráter afetivo e de responsabilidade paternal que rege a 

família pós-Constituição de 1988.21 

FACHIN alerta que o direito de convivência “é uma via de mão dupla, sendo 

direito dos pais e direito dos filhos, com ênfase para o direito destes, que é uma 

estrela de brilho maior, em função da prioridade absoluta prevista na Constituição 

Federal”.22 

 Ressalta MADALENO que: 

 

O direito de convivência é um direito fundamental da criança e do 
adolescente, matéria prima indispensável para construção de sua 
personalidade, não é mais um sagrado direito de visitas do guardião não 
custodiante e, sim, um sagrado direito do filho de ser visitado, lembrando 
as frequentes decisões judiciais impondo multas pecuniárias pelo não 
exercício das visitas.23 

  

Importante contribuição também neste aspecto do Direito de Família, LÔBO 

além de criticar a questão terminológica, lembra que: 

 

O juiz deve ter cuidado ao regulamentar o direito de visitas, de modo que 
não prevaleçam os interesses dos pais em detrimento do direito do filho de 
contato permanente com ambos, lembrando, que a negativa do direito de 
visita pode dar ensejo à pretensão indenizatória tanto pelo pai preterido, 
quanto pelo pai que não cumpre as visitas, citando decisão da corte alemã.  

 

Isso implica concluir que o direito de convivência é direito do filho, 

prioritariamente, e só pode ser mitigado ou limitado, se houver motivos que de forma 

razoável e/ou proporcional possam permitir tal limitação. 

Evidente que a adoção, seja o menor vítima de maus-tratos ou abandonado 

pela família biológica, possui a oportunidade de ser inserido em uma família 

                                                 
21 LIRA, Wlademir Paes de. Direito da criança e do adolescente à convivência familiar e uma 
perspectiva de efetividade no direito brasileiro. In: Congresso brasileiro de direito de família. Belo 
Horizonte, 2009. Família e responsabilidade : teoria e prática do direito de família. Coordenado por 
Rodrigo da Cunha Pereira. Porto Alegre: Magister/IBDFAM, 2010.  
22 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
172. 
23 MADALENO, Rolf. Direito de família em pauta . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 147. 
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substituta que enseje ao mesmo ambiente saudável, capaz de introjetar valores 

construtivos a um ser em desenvolvimento. 

 Vale ressaltar que inicialmente compete aos genitores biológicos zelar pelo 

desenvolvimento saudável do filho, ocorre, porém, que determinadas famílias não 

possuem condições de mantê-lo em seu poder seja por condições alheias às suas 

vontades, seja pelo desejo de não exercer o poder familiar. Nestes casos, os 

menores se vêem obrigados a serem amparados por instituições acolhedoras e ali 

permanecerem até o momento da colocação em família substituta. Outras já não 

possuem tanta sorte, ficando por lá até a maioridade, e, nestas circunstâncias o 

Estado não poderá encobrir a realidade, devendo despender recursos e políticas 

públicas com o objetivo de assegurar os direitos e garantias desses menores. 

 Como se vê, é uma medida de proteção e uma instituição de caráter 

humanitário, que tem por um lado, por escopo, dar filhos àqueles a quem a natureza 

negou e por outro lado uma finalidade assistencial, constituindo um meio de 

melhorar a condição moral e material do adotado (DINIZ).24 

 

 

2.2.4 A adoção no Código Civil de 2002 

 

 

Sabe-se que atualmente o instituto da adoção é regulado por dois diplomas: a 

Lei Civil n. 10.406/2002 que dispõe acerca da adoção para maiores e menores de 18 

anos em caráter geral e o Estatuto da Criança e Adolescente, o qual dispõe sobre a 

adoção para os menores, em caráter especial.  

Vê-se que o Código Civil de 2002 não revogou as disposições contidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, referentes à adoção, mas sim, dever-se-á ser 

observado o seu mandamento. Desta forma, continuam competentes os Juízos da 

Infância e Juventude para processar e julgar os processos de adoção relativos a 

menores de dezoito anos de idade. 

Observa RIZZARDO: 

Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, profundas as alterações 
que apareceram. Duas, então, as formas de adoção que remanesceram: a 
do Código Civil e a do Estatuto, aplicável aquela aos maiores de dezoito 

                                                 
24 Op cit, 2007. 
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anos e procedida através de escritura pública, e a última aos menores até 
os dezoito anos, a quem era dirigido o diploma da Lei n. 8.069/1990. 

 

 Esclarece o autor acima citado que, é evidente que a Lei n. 8.069/1990, se 

aplicava unicamente aos menores de dezoito anos, é que a nova lei, ao regular 

apenas a adoção da criança e do adolescente (art. 39 a 52), faz aplicar o instituto só 

para menores de dezoito anos e além dessa idade somente para a única exceção do 

art. 40. No tocante à adoção dos maiores de dezoito anos de idade, prescrevera o 

Código Civil de 2002 que a adoção dos que já completaram a maioridade também 

deverão passar pelo crivo do Judiciário. 

Percebe-se, por conseguinte, que ambas as legislações coexistem no 

ordenamento jurídico em harmonia naquilo em que não contradizem. É nítida a 

simultaneidade e a complementaridade dos dois estatutos, como bem, observa-se 

nos artigos 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 1.621 do Código 

Civil de 2002, uma vez que no primeiro postulado somente menciona o 

consentimento dos genitores biológicos ou do representante legal do adotando, 

enquanto que no Código Civil de 2002 foi mais além, dispondo que o consentimento 

manifestado poder-se-á ser revogado até o pronunciamento da sentença. Faculta o 

§ 2º do art. 1.621, que os pais ou os representantes do adotando revoguem 

consentimento. Não está assinalada a necessidade de motivar a mudança de 

posição. No entanto, parece normal que haja justificação, sob pena de já não 

atender o interesse do menor, que possui o interesse último da adoção, de acordo 

com o art. 1.625. 

Segundo o art. 1.624 do Código Civil: 

 

Não há necessidade do consentimento do representante legal do menor, se 
provado que se trata de infante exposto, ou de menor cujos pais sejam 
desconhecidos, estejam desaparecidos, ou tenham sido destituídos do 
poder familiar, sem nomeação de tutor, ou órfão não reclamado por 
qualquer parente, por mais de 1 (um) ano.25 

 

. Inovação trazida pelo Código Civil de 2002, e de grande relevância no 

procedimento da adoção, como já mencionado acima, é a possibilidade de 

revogação da aquiescência dos genitores ou responsáveis até o momento da 

sentença constitutiva da adoção. 

                                                 
25 BRASIL. Novo Código Civil Brasileiro . Vade Mecum Acadêmico de Direito. Organização Anne 
Joyce Angher. 2. ed., (Coleção de Leis Rideel). São Paulo: Rideel, 2009c. 
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 O Código Civil, no art. 1.620, conservou o mesmo princípio do art. 371 do 

Código Civil anterior e do art. 44 do ECA, autorizando a adoção por tutor ou curador. 

Assim, “enquanto não der contas de sua administração e não saldar o débito, não 

poderá o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado”.  

 Orienta RIZZARDO, é necessário salvaguardar o interesse dos menores. 

Embora na prática, dificilmente se verifique a hipótese, convém acrescentar que o 

tutor e o curador, antes de promoverem a formalização da adoção, devem 

exonerarem-se do cargo que exercem. Do contrário, com a mantença nos cargos, 

importaria no absurdo de figurar apenas um agente a praticar um ato consensual, 

reunindo a qualidade de outorgante e outorgado, simultaneamente.26 

Entende-se, assim, a adoção será deferida para os maiores de dezoito anos, 

independentemente do estado civil, e, no tocante aos casais unidos pelo matrimônio 

ou pela união estável, hoje comparável ao casamento, de acordo com a Constituição 

da República Federativa do Brasil, ou simplesmente se fora solteiro, formando a 

conhecida família monoparental. Observa-se, no entanto, o artigo 1.622 do Código 

Civil de 2002 dispõe que ninguém poderá ser adotado por duas pessoas diferentes, 

ressalvados marido e mulher ou companheiros. 

Vale ressaltar, seja no Código Civil de 2002, seja no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é a aplicabilidade conjunta dos dois postulados, tendo como finalidade 

precípua o melhor interesse da criança. 

.  

 

2.3 A ADOÇÃO NO DIREITO COMPARADO 

 

 

 Por meio de uma análise sumaríssima de como a adoção é regulamentada 

nas principais legislações contemporâneas, observa-se que foram sucessivas 

transformações por que passou a adoção desde a mais remota Antiguidade até o 

Código Civil Francês.  

 Assim, na França, concebida pelo Código de 1804 no modelo romano. Novas 

facilitações decorreram da Lei de 22 de dezembro de 1976, que não alterou 

profundamente o duplo aspecto decorrente da Lei de 1966, mas com preferência 

                                                 
26 Op cit, 2009. 
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acentuada pela adoção plena. É regulada pelos artigos 343 a 359 do Código Civil. 

Uma espécie de direito comum, tratando os artigos 360 a 370 da adoção simples. 

(CHAVES).27 

 No sistema inglês, suas regras diferem tradicionalmente dos demais países 

da Europa, na medida em que - encarece Anne-FrançoiseGessner - num grande 

número de situações as jurisdições inglesas, quando competentes, imporão ex 

officio a lei inglesa ao problema para o qual são convocadas, afastando 

freqüentemente a escolha da lei aplicável para seguir, na maioria dos casos, a lex 

fori, num contexto em que existe uma profunda carência de textos. Depois da 

integração da Inglaterra às disposições da Convenção de Haia de 1965, aponta três 

formas de adoção: as pronunciadas na conformidade das regras legais gerais; as 

decididas em obediência às disposições do Adoption Act de 1968 e a adoção 

provisória, de caráter particular. Os textos aplicáveis às adoções ordinárias são o 

Adoption Act de 1965, emendado pelo Acts de 1960, 1964, 1969 e 1975, 

consolidados pelo de 1976. (CHAVES).28 

 Na Itália a adoção "ordinária", regulada pelos artigos 291-314 do Código Civil, 

encontrou complementação na adoção "especial", acarretando legitimação, na Lei n. 

431, de 5 de junho de 1967, reservada aos casados depois de pelo menos cinco 

anos com relação a menores de oito anos, abandonados ou declarados adotáveis 

pelo Tribunal de Menores, condicionada a uma diferença de idade de mais de 20 

anos, mas inferior a 45, e após um período de guarda não inferior a um ano. 

(CHAVES).29 

Segundo NAZO, o estudo do Direito Comparado demonstra que os três 

princípios reitores da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 

da Convenção de Haia de Direito Internacional Privado relativa à Proteção de 

Crianças e Colaboração em Matéria de Adoção, de 29 de maio de 1993, são: 

a) o superior interesse do menor, o princípio da excepcionalidade e a 

instituição da autoridade central e entidades autorizadas; encontraram 

acolhimento quase unânime no Direito interno mais recente de diversos 

países; o interesse do menor, por exemplo, é reconhecido como principal 
                                                 
27 CHAVES, Antônio. O instituto da adoção - evolução no direito interno: convenções internacionais: 
alguns aspectos de direito comparado internacional. Justitia , São Paulo, v. 50, n. 142, p. 87-109, 
abr./jun. 1988. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/24161>. Acesso em: 20 
mai. 2011, p. 90 
28 CHAVES, Op Cit. P. 91. 
29 CHAVES, Op. Cit. P. 93 
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objetivo da adoção no Brasil (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 

43), Bolívia (Código do Menor, art. 63), Colômbia (Código de Menores, 

arts. 88 e 93), Equador (Código de Menores, arts. 1, 8 e 9), Peru (Código 

das Crianças e Adolescentes, art. 8), Albânia (Lei 7.650/82, arts. 1, 2, 3, 4, 

5 e 48), Romênia (Lei de 5 de julho de 1991, arts. 6, 66, 81 e 85), Polônia 

(Código de Família, arts. 114, 119, 127), El Salvador (Decreto 677/93, art. 

165) e Honduras (Decreto-lei de 19 de outubro de 1992, Cap. II). 

b) O princípio da excepcionalidade da adoção internacional, acolhido no 

artigo 21-b da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, de 

1990, e no artigo 4-b da Convenção de Haia de 1993, é também 

consagrado no Direito interno de um grande número de Estados, em 

especial nas legislações dos países tradicionalmente provedores de 

menores: Brasil, art. 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente; Bolívia, 

art. 69 da Lei 1.403, de 18 de dezembro de 1993 (Código del Menor); 

Equador, art. 104 da Lei de 16 de julho de 1992 (Código de Menores); 

Colômbia, art. 107 do Decreto 2.737, de 27 de novembro de 1989 (Código 

de Menores); Peru, art. 139 do Dec.-lei 26.106, de 28 de dezembro de 

1992; Polônia, art. 9.° do Decreto de 17 de agosto de 1993; Romênia, art. 

3.° da Lei de 5 de julho de 1991; Albânia, art. 8.°  da Lei 7.650 de 19 de 

dezembro de 1992; El Salvador, art. 184 do Decreto 677, de 11 de outubro 

de 1993; Honduras, art. 120 da reforma da Lei de Adoção de 19 de 

outubro de 1993; Índia, Resolução de 4 de julho de 1989, revista em 

1992.30  

De acordo com a autora acima citada, as legislações mais recentes também 

prevêem a introdução do novo instrumento da Autoridade Central para a gestão das 

adoções transnacionais. De acordo com a Convenção de Haia de 1993, cada país 

nomeará uma Autoridade Central para desincumbir-se das tarefas impostas e tomar 

todas as medidas para "facilitar, seguir e acelerar o processo em vista da adoção”.  

Assim, obteve-se por via do direito internacional, uma notável modernização e 

integração das legislações nacionais de proteção à criança. Têm claramente por 

objetivo a salvaguarda dos superiores interesses dos menores, que a liberalização 
                                                 
30 NAZO, Georgette N. Adoção transnacional e os atos plurilaterais de que  o Brasil participa.  
2008. . Disponível em: http://www.scribd.com/doc/7034962/Adocao-Internacional. Acesso em: 20 mai. 
2011. 
 



 26 

das fronteiras e o deslocamento cada vez mais intenso de pessoas entre países 

colocam em perigo.  

Do ponto de vista jurídico, as garantias desejáveis para a adoção 

internacional podem ser assim resumidas:  

a) Determinação das autoridades competentes para pronunciá-la, a lei que 

deve por elas ser aplicada e a definição do procedimento a seguir;  

b) Assegurar que a adoção seja reconhecida nos países envolvidos;  

c) Impedir que se concedam autorizações de adoção sem as necessárias 

precauções;  

d) Estabelecer preferência de organizações confiáveis, devidamente 

credenciadas, em lugar de indivíduos que atuam como intermediários; e) 

vedação de adoções por procuração;  

e) Punição dos responsáveis pelas adoções realizadas com fraude às leis 

nacionais e internacionais;  

f) Melhor controle das autorizações de viagens internacionais e emissão de 

passaportes para menores;  

g) Respeito aos princípios básicos já mencionados, consagrados pela 

Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança e Convenção de 

Haia relativa à Adoção.31 

Sem dúvida, os direitos assegurados pela instituição da adoção internacional 

ao enorme contingente de crianças transferidas de um país para outro somente 

poderão ser efetivamente garantidos, mediante uma ampla e estreita cooperação 

entre os Estados, conforme demonstra o recente desenvolvimento do Direito 

Internacional Privado Convencionado.32  

 

 

                                                 
31 NAZO, Op Cit., 2008, p. 7. 
32 NAZO, Op Cit., 2008. 
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3 PRINCIPAIS ASPECTOS NA APLICABILIDADE DA ADOÇÃO 
 

 

3.1 A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO - Lei n. 12.010/2009 

 

 

A Lei Nacional da Adoção ou Nova Lei de Adoção n. 12.010, de 03 de agosto 

de 2009, altera substancialmente as regras da adoção no sistema vigente que tem 

por objetivo unificar o Cadastro Nacional de Adoção de meninas e meninos em todo 

o Brasil.  

Com o advento da referida Lei reafirmou-se a necessidade de verdadeira 

afinidade e afetividade da criança ou do adolescente a ser adotado com os seus 

parentes, elemento esse fundamental para garantir, de modo pleno, o direito à 

convivência familiar. O texto da lei, ainda, aprimora os mecanismos de prevenção do 

afastamento do convívio familiar e inclui a chance da criança ou o adolescente 

ficarem com parentes próximos (como avós, tios e primos), com os quais já mantém 

certa convivência ou possui vínculos de afinidade e ou afetividade. A nova lei de 

adoção também estabelece de forma expressa a exigência de uma preparação 

prévia de vários níveis desde os âmbitos psicossocial até jurídico dos pais adotivos e 

de acompanhamento intenso nas  famílias adotantes, mesmo pós-acolhimento tanto 

nas adoções nacionais quanto nas adoções de cunho internacional.33 

Antes da Constituição de 1988, a adoção tinha caráter contratual e se 

efetivava por meio de escritura pública. Isso se verificava porque o interesse 

primordial da adoção era tão somente atender aos interesses dos pais adotivos. Foi 

a promulgação da Constituição de 1988 que estabeleceu a constitucionalização do 

instituto da adoção, a obrigatoriedade da intervenção judicial, além de estabelecer a 

igualdade absoluta entre os filhos biológicos e adotivos, consagrando a doutrina da 

proteção integral no ordenamento jurídico. Como conseqüência dessas garantias 

constitucionais, houve a alteração da finalidade da adoção, que deixou de ser a de 

atender aos interesses dos pais adotivos, para ser a de atender ao melhor interesse 

da criança e/ou do adolescente, tornando-se, assim, de caráter público, com normas 

                                                 
33 CAEIRO, Marina Vanessa Gomes; CECCON, Luís Fernando Ribas. Os aspectos da nova Lei de 
Adoção . 2010. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.27009> Acesso 
em: 29 mar. 2011. 
 



 28 

de ordem pública, lhe sendo vedada a efetivação por escritura pública. Assim, a 

efetivação da adoção não mais depende somente de um ato de vontade, mas de 

sentença judicial, necessitando, pois, da tutela jurisdicional.34 

Uma das evoluções do instituto foi justamente a garantia constitucional de 

imposição da assistência do Poder Público aos procedimentos de adoção. Desta 

feita, promulgou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade de 

proteção integral à criança e ao adolescente. Dentre as finalidades deste, pode-se 

destacar que foram disciplinadas regras para a efetivação da adoção de crianças e 

adolescentes assistidos pelo Poder Público (art. 227, § 5º da CF/1988).  

Assim, a constitucionalização e a normatização do instituto têm como 

finalidade precípua atender à doutrina de proteção integral da infância e juventude. É 

através de um processo que respeite as garantias constitucionais inerentes ao 

processo civil, que será possível atingir um processo justo, conseqüentemente, um 

processo que consiga atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. 

Portanto, o processo de adoção, seja de jurisdição voluntária ou contenciosa, deve 

respeitar as garantias constitucionais do processo civil. É este o caminho que o 

processo de adoção deve percorrer para alcançar a sua finalidade: uma justiça 

efetivamente justa, capaz de atender ao melhor interesse da criança e do 

adolescente!35 

Como já estudado o ECA regulamenta toda a proteção aos direitos individuais 

e fundamentais da criança e adolescente, e deve ser interpretado à luz de seus fins 

sociais, pondo seus sujeitos a salvo de qualquer prejuízo que a ação ou omissão da 

família, da sociedade e do Estado, através de seus órgãos competentes, possam 

lhes causar.  

Para TARTUCE, houve uma reviravolta no tratamento legal da Lei Nacional 

da Adoção, pois, não há mais dispositivos no Código Civil regulamentando o 

instituto. O seu art. 1.618 determina que a adoção de crianças e adolescentes será 

deferida na forma prevista pelo ECA. Ato contínuo, o seu art. 1.619 modificado é 

claro ao prever que a adoção de maiores de dezoito anos dependerá da assistência 

efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as 

                                                 
34 DOMINGOS, Carla Hecht. A importância do processo de adoção : Brasil (1998-2006). 2009. 
Disponível em: <http://www.200.255.4.232/Arquivos/Mestrado/Revista/Revista09/Discente/Carla.pdf> 
Acesso em: 29 mar. 2011. 
35 DOMINGOS, Op Cit, 2009. 
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regras gerais do ECA. Em suma, o que se percebe é que a matéria de adoção, 

relativa a menores e a maiores, passou a ser consolidada no ECA.36 

Apontam ROSSATO e LÉPORE: 

 

Encerra-se a discussão existente em torno de se determinar qual é o 
documento legal regente das adoções. A partir de agora, todas as adoções 
sejam de crianças, adolescentes e adultos, serão regidas pelo Estatuto, 
guardada as particularidades das adoções de adultos.37 

 

 De acordo com TARTUCE, a nova lei representa mais um tentativa de 

decodificação, ou seja, de retirada dos institutos privados do CC. Todavia, não deixa 

de causar certo espanto, uma vez que uma típica norma de proteção de vulneráveis 

- o ECA - passa a regulamentar interesses de adultos, o que é criticável, do ponto de 

vista técnico-metodológico. 

 ROSSATO e LÉPORE vêem com bons olhos a inovação, pois: 

  

Ainda que possa parecer ínfima, trata-se de alteração substancial 
empreendida no instituto da adoção e que abre espaço, por exemplo, para 
a adoção por casais homossexuais, uma vez que não exige mais a 
formalização de uma união pelo casamento ou pela união estável em 
curso, para que se possa reconhecer a possibilidade de adoção bilateral.38 

 

 Vale ressaltar que o tema da adoção homoafetiva ainda continua levantando 

polêmicas. Segundo o entendimento considerado por anos como majoritário, mas 

que tende a mudar, como não se trata de uma entidade familiar, não seria possível a 

adoção por um casal de homossexuais. De qualquer modo, o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul já entendeu pela possibilidade dessa forma de adoção: 

 

Apelação cível. Adoção. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE 
MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade familiar, 
merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo 
sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e intenção 
de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que seus 
componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam 
qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que 
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus 
cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas 
desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa 

                                                 
36 TARTUCE, Flávio. Direito civil : direito de família. 5. ed. volume 5. Rio de Janeiro: Forense: São 
Paulo: Método, 2010, p. 43 
37 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo. Comentários à Lei Nacional da Adoção  – 
Lei n. 12.010, de 03 de agosto de 2009. São Paulo: RE, 2009. 
38 ROSSATO; LÉPORE, Op Cit, 2009, p. 44. 



 30 

da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos 
das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso 
em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre 
as crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ/RS, 
Apelação Cível n. 70013801592, 7ª Câmara Cível, Relator Desembargador 
Luís Felipe Brasil Santos, julgada em 05/04/2006).39  

 

 Do mesmo modo, a adoção a casal homoafetivo foi concedida judicialmente 

na Comarca de Catanduva, no interior de São Paulo, conforme noticiado 

amplamente pela imprensa nacional, falada e escrita.  

 O Superior Tribunal de Justiça já admitiu a adoção homoafetiva, consoante 

decisão publicada no seu informativo 432:  

 

MENORES. ADOÇÃO. UNIÃO HOMOAFETIVA. Cuida-se da possibilidade 
de pessoa que mantém união homoafetiva adotar duas crianças (irmãos 
biológicos) já perfilhadas por sua companheira. ... Decorre daí que, 
também no campo da adoção na união homoafetiva, a qual, como 
realidade fenomênica, o Judiciário não pode desprezar, há que se verificar 
qual a melhor solução a privilegiar a proteção aos direitos da criança. 
Assim, impõe-se deferir a adoção lastreada nos estudos científicos que 
afastam a possibilidade de prejuízo de qualquer natureza às crianças, visto 
que criadas com amor, quanto mais se verificado cuidar de situação fática 
consolidada, de dupla maternidade desde os nascimentos, e se ambas as 
companheiras são responsáveis pela criação e educação dos menores, a 
elas competindo, solidariamente, a responsabilidade. Mediante o 
deferimento da adoção, ficam consolidados os direitos relativos a 
alimentos, sucessão, convívio com a requerente em caso de separação ou 
falecimento da companheira e a inclusão dos menores em convênios de 
saúde, no ensino básico e superior, em razão da qualificação da 
requerente, professora universitária. Frise-se, por último, que, segundo 
estatística do CNJ, ao consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, 
poucos são os casos de perfilhação de dois irmãos biológicos, pois há 
preferência por adotar apenas uma criança. Assim, por qualquer ângulo 
que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, na hipótese, a 
adoção proporciona mais do que vantagens aos menores (art. 43 do ECA) 
e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles. (STJ, 4ª Turma, 
REsp 889.852-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2010).40 

 

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão 

de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que vantagens aos menores (art. 

43 do ECA) e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles.  

Vê-se que a adoção homoafetiva, conforme os julgados transcritos, a 

tendência parece ser o seu deferimento. 

                                                 
39 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL.  Apelação Cível n. 70013801592 , 7ª Câmara 
Cível, Relator Desembargador Luís Felipe Brasil Santos, julgada em 05/04/2006. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/.../index.php?> Acesso em 29 mar. 2011. 
40 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 4ª Turma, REsp 889.852-RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
j. 27.04.2010. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=678.> Acesso em: 29 mar. 
2011. 
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Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), numa 

decisão inovadora, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, com 

a observância dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, em 

acórdão da lavra do desembargador Elias Camilo (TJMG AC 1.0024.09.484555-

9/001, relator desembargador Elias Camilo, p. 20/04/2010).41 

À questão da adoção por casal divorciado, desde que demonstrando efetivo 

benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto 

no art. 1.584 do CC e art. 42, § 5º, do ECA (o adotante há de ser pelo menos 

dezesseis anos mais velho do que o adotando). A norma não foi alterada, eis que 

constava do art. 1.619 do CC.  Também, a adoção pode ser efetuada pelo tutor ou 

curador, que pode adotar o pupilo, tutelado ou curatelado. Porém, enquanto não der 

contas de sua administração e não saldar o débito, essa adoção não poderá ocorrer 

(art. 44 do ECA). A regra constava do art. 1.620 do CC, agora revogado, tendo um 

senso ético indiscutível, mantendo-se relação direta com o princípio da eticidade, 

visa proteger o patrimônio administrado. Em regra, a adoção depende de 

consentimento dos pais ou dos representantes legais, de quem se deseja adotar 

(art. 45, caput, do ECA) Caso o adotado contar com mais de 12 anos de idade, terá 

que concordar com o ato para que o mesmo seja válido e eficaz (art. 45,  § 2º, do 

ECA). Essas regras estavam no CC, no art. 1.621, ora revogado. Vale lembrar que 

em todos os casos envolvendo a adoção, esta somente será admitida se constituir 

reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos (art. 43 do 

ECA).42  

De qualquer forma, persiste o entendimento de que o Ministério Público não 

precisa atuar nos casos envolvendo maiores. Trazendo aplicação do art. 43 do ECA, 

transcreve-se interessante acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

Adoção - família substituta - possibilidade. Apelação - Direito de Família - 
Adoção - Criança inserida no âmbito da família substituta - Interesse do 
menor - Possibilidade - Inteligência do art. 43 do ECA - Princípio 
Constitucional da Máxima Proteção à Criança e da Dignidade da Pessoa 
Humana - Recurso desprovido. A falta de recursos materiais não constitui 
pressuposto para a destituição do poder familiar, medida extrema a ser 
apurada em procedimento judicial amplo e irrestrito. Todavia, conforme 
orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, o mesmo não ocorre 

                                                 
41 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. AC 1.0024.09.484555-9/001, relator desembargador 
Elias Camilo, p. 20/04/2010. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=678.> Acesso 
em: 29 mar. 2011. 
42 TARTUCE, Op Cit, 2010. 
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acerca da carência de amor, afeto, atenção, cuidado, responsabilidade, 
compromisso e proteção para com o menor, pois tais sentimentos são 
imprescindíveis para o seu pleno desenvolvimento, especialmente se este 
já se encontra inserido em outra família, sendo certo que a adoção deve 
ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-
se em motivos legítimos (art. 43 do ECA), o que efetivamente é o caso dos 
Autos. (TJMG - 6ª Câmara. Cível; AC n. 1.0309.04.004465-8/0 1 - Inhapim-
MG; Rel. Dês. Edílson Fernandes; j. 17/7/2007; v.u.)43 

 

Vale lembrar que em todos os casos envolvendo a adoção, esta somente será 

admitida se constituir reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 

legítimos (art. 43 do ECA). Essa regra de proteção deve ser atendida tanto pelo 

Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público, que deve intervir no processo de 

adoção na qualidade de fiscal da lei.  

Quanto à adoção internacional, de acordo com a nova norma, os brasileiros 

residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 

internacional de criança ou adolescente brasileiro (art. 51, § 2º, do ECA). Ademais, a 

adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e 

Federal em matéria de adoção internacional (art. 51, , § 3º, do ECA).  

O novo dispositivo determina que a adoção internacional seguirá os 

procedimentos previstos entre os arts. 165 e 170 do próprio ECA, com as 

adaptações previstas nos parágrafos do novo art. 52. O procedimento é bem 

complexo, cheio de detalhes e burocracia, afirma TARTUCE.44 

Importante comentar duas questões controvertidas, de grande relevância 

prática: A denominada adoção à brasileira e adoção do nascituro. 

Para DIAS a adoção à brasileira ocorre nas situações em que “o companheiro 

de uma mulher perfilhar o filho dela, simplesmente registrando a criança como se 

fosse seu descendente”.45   

É comum também que os avós registrem netos como se fossem seus filhos, 

burlando a vedação da adoção constante do ECA. Como se vê, há uma adoção 

simulada, o que seria motivo de nulidade ou mesmo de anulação do registro por 

quem tivesse interesse. Porém, a jurisprudência nacional tem aplicado o conceito de 

parentalidade socioafetiva em tais situações, de modo que aquele que reconheceu a 

criança como seu filho não possa mais quebrar esse vínculo depois de estabelecida 

                                                 
43 TARTUCE, Op Cit, 2010, p. 380. 
44 TARTUCE, Op Cit, 2010, p. 382. 
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p. 435. 
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a afetividade, o que comporta análise caso a caso. O ato nulo ou anulável acaba 

sendo convalidado pelo vínculo de afeto, entendimento este que tem um intuito 

social indiscutível.  

No que se refere à adoção do nascituro (aquele que foi concebido, mas ainda 

não nasceu -, corrente concepcionista). Se o nascituro é pessoa, tendo direitos da 

personalidade (personalidade jurídica formal), não há que se afastar a possibilidade 

de sua adoção. Nesse sentido, repise-se que o nascituro tem direito aos alimentos, à 

imagem, à honra, à intimidade, à investigação da paternidade.46 

Além disso, consigne-se que é possível o reconhecimento do nascituro como 

filho, conforme prevê especificamente o art. 1.609, parágrafo único, do CC. Se for 

possível reconhecê-lo como filho, porque não seria possível adotá-lo?  

TARTUCE entende que: 

 

Haveria um contrassenso se a resposta fosse pela impossibilidade de 
adoção. Portanto, não há como concordar com o entendimento ainda 
majoritário de que a adoção a nascituro não seria possível, pois não há 
norma autorizadora para tanto. Ora, a norma autorizadora é o ECA.  

 

Para o autor, eis aqui um sério cochilo de esquecimento do legislador da Lei 

n. 12.010/2009, que deveria ter regulamentada a questão, deixando-a a mercê da 

variação doutrinária e jurisprudencial. 

Observa-se que na adoção judicial, a filiação afetiva evidencia o afeto como 

sendo a manifestação de um ato jurídico, de vontade, além de demonstração de 

amor e de solidariedade, e sua concretização torna a família tão real quanto aquela 

que traz a união de pais e filhos pelos laços de sangue 

Segundo DIAS,  

 

Ante essa nova realidade, a busca da identificação dos vínculos familiares 
torna imperioso o uso de novos referenciais, como o reconhecimento da 
filiação socioafetiva, a posse do estado de filho e a chamada adoção “à 
brasileira”. São esses novos conceitos que necessariamente passarão a 
indicar o caminho, pois a verdade genética deixou de ser o ponto 
fundamental na definição dos elos parentais. Assim, a paternidade não 
pode ser buscada nem na verdade jurídica nem na realidade biológica. O 
critério que se impõe é a filiação social, que tem como elemento 
estruturante o elo da afetividade: filho não é o que nasce da caverna do 
ventre, mas tem origem e se legitima no pulsar do coração.47 

                                                 
46 TARTUCE, Op Cit, 2010. 
47 DIAS, Maria Berenice. Entre o ventre e o coração. Disponível em: 
<http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=607&isPopUp=true> Acesso em 29. 
mar. 2011. 
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 A autora menciona-se ainda que o sistema jurídico pátrio, no que se refere ao 

direito de família especificamente à filiação, percorreu durante um longo tempo 

formas e maneiras diferenciadas para reconhecer a posse de estado de filho, diante 

das mudanças ocorridas na sociedade em 1988 e, com a promulgação da 

Constituição Federal este passou a ser um elemento de grande destaque, diante da 

nova sociedade que se formou com o passar do tempo, a inserção de novas idéias e 

valores, como o reconhecimento da paternidade e a posse do estado de filho sob as 

formas da verdade biológica, jurídica e socioafetiva. Deste modo, há de ser 

reconhecido que o afeto é o fator determinante da filiação, a qual, a partir deste 

fundamento, é passível de tutela. 

Hoje, a convivência familiar em meio adotivo é um ato jurídico possível e 

estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, na Lei n. 

12.010/2009, como um direito comum a todas as crianças e adolescentes que se 

encontrem em situação de abandono, mas na prática, a consolidação da adoção é 

muito mais complicada, além da exigência de dados de identificação do adotado e 

do adotante, acarretasse uma série de atos burocráticos. 

 

 

3.2 FAMÍLIA EXTENSA OU AMPLIADA 

 

  

 Torna passível encontrar na realidade brasileira, distintos arranjos familiares, 

e estes desenvolvem diferentes relações de poder familiar que incorpora: a família 

nuclear, constituída de marido, esposa e filhos; as matrifocais, por mulheres e filhos, 

resultante de uniões de companheiro permanente ou ocasional, as famílias 

ampliadas, formadas pelo casal filhos e outros parentes.48 

O artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente conceitua família natural 

a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. De 

acordo com FERREIRA, o novo parágrafo inserido pela Lei n. 12.010/2009 - Lei de 

Adoção traz o conceito de “família extensa” como aquela que se estende para além 

da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com 

                                                 
48 ALENCAR, Mônica Maria Torres de. Transformações econômicas e sociais no Brasil dos anos 
1990 e seu impacto no âmbito da família. In: SALES, M. A.; MATOS, M. C. de & LEAL, M. C (orgs). 
Política social, família e juventude : uma questão de direitos. São Paulo: Cortez, 2008. 
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os quais a criança ou adolescente pode conviver e manter vínculos de afinidade e 

afetividade.49  

Como se pode notar valoriza o afeto, a interação existente entre as pessoas 

no âmbito familiar. Preleciona FARIAS, “a entidade familiar deve ser entendida hoje 

como grupo social fundado, essencialmente, por laços de afetividade, pois a outra 

conclusão não se pode chegar à luz do texto constitucional”.50 

Reforçando o entendimento sobre família extensa, o Estatuto da Família, 

Projeto de Lei n.674, de 25 de outubro de 2007, amplia o conceito de entidade 

familiar. Além das famílias formadas pelos pais e seus filhos ou por qualquer dos 

pais e seus descendentes, o Estatuto reconhece as famílias compostas por grupos 

de irmãos ou de parentes, sobretudo, valoriza a família como a verdadeira fonte do 

amor e da responsabilidade.51  

 

 

                                                 
49 FERREIRA, Ruy Barbosa Marinho. Adoção : comentários à nova lei de adoção – Lei n. 12.010, de 
03 de agosto de 2009. São Paulo: CL EDIJUR, 2009, p. 29. 
50 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família – ou famílias sociológicas versus 
famílias reconhecidas pelo direito: um bosquejo para uma aproximação conceitual à luz da legalidade 
constitucional. Direito e processo de família . Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 30 
51 BRASIL. Estatuto da Família  - Projeto de Lei n. 674, de 25 de outubro de 2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br> Atividade Legislativa. Acesso em: 20 mai. 2011. 
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4 A ADOÇÃO E O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRI ANÇA  

 

 

4.1 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

Para se reduzir os empecilhos da adoção, há de ser utilizado fundamento que 

se encontra nos direitos fundamentais da própria criança.  

Enuncia o art. 1º, III, da CF que o Estado Democrático de Direito temo como 

fundamento a dignidade da pessoa humana. Trata-se daquilo que se denomina 

princípio máximo, ou superprincípio, ou macro-princípio, ou princípio dos princípios. 

Diante desse regramento inafastável de proteção da pessoa humana é que está em 

voga, atualmente, falar em personalização, repersonalização do Direito Privado. A 

(FACHIN)52 Ao mesmo tempo em que o patrimônio perde a importância, a pessoa é 

supervalorizada. 

Esclarece TARTUCE, não há ramo do Direito Privado em que a dignidade da 

pessoa humana tem maior ingerência ou atuação do que o Direito de Família. Por 

certo que é difícil a conceituação exata do que seja o princípio da dignidade da 

pessoa humana, por tratar-se de uma cláusula geral, de um conceito legal 

indeterminado, com variantes interpretações.53 

Reconhecendo a submissão de outros preceitos constitucionais à dignidade 

humana, SARLET conceitua o princípio em questão como sendo: 

 

O reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, a última fronteira 
contra quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a 
impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e garantias 
fundamentais, mas que as restrições efetivadas não ultrapassem o limite 
intangível imposto pela dignidade da pessoa humana.54 

 

 

Para MORAES o principio fundamental consagrado pela Constituição Federal 

da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção: 

 

                                                 
52 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo . Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
53 TARTUCE, Op. Cit., 2010., p. 32. 
54 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais . 5. ed. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2005, p. 124. 
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Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao 
próprio estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, 
estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos 
próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do individuo 
respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição federal exige 
que lhe respeitem a própria. A Concepção dessa noção de dever 
fundamental resume-se a três princípios do direito romano: honestere (vive 
honestamente), alterum nonlaedere (não prejudique ninguém) e suum cuique 
tribuere (dê a cada um o que lhe é devido).55 

 
 

Entende-se, a partir desses conceitos, que a dignidade humana é algo que se 

vê nos olhos da pessoa e na sua fala, no modo como a mesma interage com o meio 

que a cerca. 

Quanto à interação família-dignidade, especialmente, ensina TEPEDINO que: 

 

A família, embora tenha o seu prestígio ampliado pela Constituição da 
república, deixa de ter valor intrínseco, como uma instituição meramente 
capaz de merecer tutela jurídica pelo simples fato de existir. Mais do que 
isso, a família passa a ser valorizada de maneira instrumental, tutelada 
como um núcleo intermediário de desenvolvimento da personalidade dos 
filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes.56 

 

Como exemplo de aplicação pela jurisprudência nacional, do princípio da 

dignidade da pessoa humana no Direito de Família, pode ser invocada a tão 

comentada tese de abandono paterno-filial ou teoria do desamor. Em mais de um 

julgado, afirma TARTURCE, a jurisprudência pátria condenou pais a pagarem 

indenização aos filhos, pelo abandono afetivo, por clara lesão à dignidade humana.  

 O julgado mais notório é do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, no 

conhecido caso Alexandre Fortes, cuja ementa é a seguir transcrita. 

 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DE 
AFERIVIDADE. A dor sofrida pelo filho em virtude do abandono paterno, 
que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, 
deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa 
humana. (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, 7º Câmara de Direito 
Privado. Apelação Cível 408.555-5, decisão 01.04.2004, Rel. Unias Silva. 
v.u.)57 (citada por TARTUCE). 

 

                                                 
55 MORAES, Alexandre de. Direitos  Humanos  Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º 
a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. (Coleção temas jurídicos), p. 50-51. 
56 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. Temas de direito 
civil . 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 398. 
57 TARTUCE, Op Cit. 2010, p. 34. 
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 De acordo com TARTUCE, esta decisão foi reformada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, em 29 de novembro de 2005, que afastou a condenação por danos 

morais. Entendeu-se que não se pode falar em dever de indenizar, pois o pai não 

está obrigado a conviver com o filho. Segundo o Tribunal Superior não há que se 

falar em ato ilícito no caso descrito. Em outras palavras, concluiu-se que o afeto de 

um pai em relação a um filho não pode ser imposto. A decisão gerou manifestações 

contrárias da doutrina. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 

um pai, em sentido muito próximo ao caso Alexandre Fortes, a indenizar um filho 

pela abstenção de convivência. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Autor abandonado pelo pai 
desde a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho somente após a 
propositura de ação judicial. Discriminação em face dos irmãos. Abandono 
moral e material caracterizados. Abalo psíquico. Indenização devida. 
Sentença reformada. Recurso provido para este fim (TJSP, 8ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação com Revisão 511.903-4/7-00-Marília-SP, Rel. 
Dês. Caetano Lagrasta, j. 12.03.2008, v.u.).58 (citada por TARTUCE). 

 

Fica claro que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não esgota a 

discussão a respeito do tema. Em suma, afirma TARTUCE, “por certo que a 

aplicação da dignidade humana em sede de Direito de Família e a tese de abandono 

paterno-filial serão ainda muito debatidas pela doutrina e pela jurisprudência de 

nosso País”.59 

Conforme TARTUCE, o afeto talvez seja apontado, atualmente, como o 

principal fundamento das relações familiares. Mesmo não constando a expressão 

afeto do Texto Maior como sendo um direito fundamental, pode-se afirmar que ele 

decorre da valorização constante da dignidade humana.60  

Enfim, a Constituição de 1988 erigiu crianças e adolescentes à condição de 

titulares autônomos de interesses juridicamente tutelados e subordinantes em face 

da família, sociedade e Estado, ao afirmar o dever destes últimos em assegurar aos 

primeiros, com absoluta prioridade e em atenção à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, direitos fundamentais, como vida, saúde, educação, dentre outros. 

                                                 
58 TARTUCE, Op Cit. 2010., p. 35 
58 TARTUCE, Op Cit. 2010, p. 41. 
59 TARTUCE, Op. Cit., 2010., p. 37. 
60 TARTUCE, Op. Cit., 2010., p. 47. 
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Coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente disciplinar as principais relações 

jurídicas que se desenvolvem entre esses sujeitos de direitos.61  

Portanto, segundo DE PAULA: 

a) Todos os direitos da criança e do adolescente, sem exceção, são 

indisponíveis, compostos de uma parte individual e de outra pública, que 

os caracterizam como insuscetíveis de qualquer forma de renúncia ou 

transação.  

b) A indisponibilidade decorre da condição especial de seus titulares - 

crianças e adolescentes - e da proteção integral a eles devida, 

abrangendo a totalidade de seus direitos, estabelecidos também em razão 

do interesse social em garantir efetivo atendimento às necessidades 

básicas da infância e da juventude. 

c) Mesmo os de natureza patrimonial são indisponíveis, valendo lembrar que 

o Código Civil, no art. 386, subordina ao crivo judicial a alienação de bens 

pertencentes a menores de 21 anos de idade não emancipados, somente 

possível se demonstrada a necessidade ou evidente utilidade do 

negócio.62 

 

 

4.2 PRINCÍPIO NORTEADOR DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

 Prevê o art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988, com redação dada 

pela Emenda Constitucional 65, de 13 de julho de 2010, que: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca�los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.63 

 

                                                 
61 DE PAULA, Paulo Afonso Garrido. O Ministério Público . 2008. Disponível em: 
<http://www.abmp.org.br/textos/307.htm> Acesso em: 20 mai. 2011. 
62 DE PAULA, Op. Cit., 2008, p. 3. 
63 BRASIL, Op Cit., 2009a, p. 76 
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 Essa proteção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que considera criança a pessoa com idade entre zero e 12 anos incompletos, e 

adolescentes aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Quanto ao jovem, 

aguarda-se a edição do Estatuto do Jovem, previsto no art. 227, § 8º da CF.64 

Assim, afirma DE PAULA, o Estatuto da Criança e do Adolescente está 

assentado em dois princípios constitucionais básicos: 

 

O da prioridade absoluta e da condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, que visam garantir à criança ou adolescente a 
primazia, preferência ou precedência no atendimento de seus direitos 
básicos, ante a inequívoca urgência de suas necessidades. É importante 
ter em mente que o destinatário da norma é alguém na condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento, que vivencia um processo único, mágico 
e intricado, de rápidas e constantes modificações físicas, sociais e 
culturais e que, em pouco tempo, terá atingido a maturidade adulta, de 
acordo com as condições que a família, sociedade e Estado tiverem 
ofertado.65 

 

 Outro princípio, não menos importante é o da participação popular na gestão 

da questão relacionada à infância e à juventude, de modo que a comunidade, 

agindo em conjunto com o poder público, possa participar da definição de objetivos 

e iniciativas potencialmente eficazes como forma de efetivar os direitos das 

crianças e adolescentes, afirma o autor acima citado. 

 Em reforço, o art. 3º do próprio ECA determina que: 

 

A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral assegurando-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.66 

 

Complementando, também, o que consta da CF o art. 4º do ECA enuncia que: 

 

E dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação. à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária.67 

 

                                                 
64 TARTUCE, Op. Cit, 2010, p. 44. 
65 DE PAULA, Op. Cit. 2008, p. 2.  
66 BRASIL, Op Cit., 2009b, p. 1008. 
67 BRASIL, Op Cit., 2009b, p. 1008. 
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Segundo TARTUCE, na ótica civil, essa proteção integral pode ser percebida 

pelo princípio de melhor interesse da criança, ou best interest of the child, conforme 

reconhecido pela Convenção Internacional da Haia, que trata da proteção dos 

interesses das crianças. O Código Civil de 2002, em dois dispositivos, acaba por 

reconhecer esse princípio de forma implícita. Esses dois dispositivos são os arts. 

1.583 e 1.584 do Código Civil, que foram substancialmente alterados pela Lei n. 

11.698/2008.  

Não restam dúvidas, sob o ponto de vista do bem-estar da criança, das 

vantagens do compartilhamento das responsabilidades parentais, pois crianças 

precisam do amor, da convivência, do cuidado, da contingência e, acima de tudo, da 

presença dos pais no seu cotidiano, não importando se os pais moram na mesma 

casa. 

Afirma VOLP que: 

 

A doutrina da Proteção Integral, além de contrapor-se ao tratamento que 
historicamente reforçou a exclusão social, apresenta-nos um conjunto 
conceitual, metodológico e jurídico que nos permite compreender e abordar 
as questões relativas às crianças e aos adolescentes sob a ótica dos 
direitos humanos, dando-lhes a dignidade e o respeito do qual são 
merecedores.68 

 

Assim sendo, percebe-se que as crianças e os adolescentes são sujeitos de 

direitos plenos e gozam dos mesmos direitos das pessoas adultas e, além disso, 

lembra MORAES, “possuem direitos específicos por estarem em situação de 

desenvolvimento. E estes direitos especiais são necessários, uma vez que, por não 

conhecerem todos os seus direitos, não têm condições de exigir a concretização dos 

mesmos”.  

Portanto, é perceptível que tanto os princípios constitucionais quanto os que 

compõem o ECA têm corno objetivo conduzir as crianças ao alcance da maioridade 

de uma forma justa e em condições para que possam gozar de seus direitos 

plenamente, a fim de que se tornem cidadãos adultos dignos, livres e respeitados. 

Vale ressaltar, também, que o Estatuto das Famílias abandonou-se a 

concepção de poder dos pais sobre os filhos para a de autoridade parental, que, 

mais do que mudança de nomenclatura, é a viragem para a afirmação do múnus, no 

                                                 
68 VOLP, Mário. A proteção integral como contraposição à exclusão social de crianças e 
adolescentes. Prefácio. In: SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional : 
garantias processuais e medidas socioeducativas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3. 
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melhor interesse dos filhos, além de contemplar a solidariedade que deve presidir as 

relações entre pais e filhos.69 

Como também, segundo BASSINI: 

a) O direito de visita, já abandonado pelas legislações recentes, é substituído 

pelo direito à convivência do pai não-guardião em relação ao filho e deste 

em relação àquele. Os pais se separam entre si, mas não dos filhos, que 

devem ter direito assegurado de contato e convivência com ambos. 

Também é estimulada, sempre que possível, a guarda compartilhada, no 

melhor interesse dos filhos. A tutela das crianças e adolescentes teve 

suas regras simplificadas, procurando harmonizá-las com as constantes 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, eliminando-se requisitos que se 

revelaram inúteis ou inibidores desse relevante múnus.  

b) Quanto à adoção, e para se evitar as colisões com o modelo 

sistematizado no Estatuto da Criança e do Adolescente ou o paralelismo 

legal hoje existente, ficaram enunciados neste projeto de Estatuto as 

normas e princípios gerais, disciplinando-se a adoção de maiores e 

remetendo-se ao ECA a adoção de crianças e adolescentes.70 

Demonstrando a amplitude de aplicação do princípio de melhor interesse da 

criança e do adolescente, vale destacar a ementa do julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, o qual entendeu que não cabe qualquer alegação de nulidade processual, 

mesmo pelo Ministério Público, nos casos em que o processo de adoção for 

realizado de acordo com os ditames que protegem o menor: 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA. ADOÇÃO. 
Intimação do Ministério Público para audiência. Art. 166 da Lei 8.069/1990. 
Fim social da lei. Interesse do menor preservado. Direito ao convívio 
familiar. Ausência de prejuízo. Nulidade inexistente. Não se declara 
nulidade por falta de audiência do Ministério Público se a teor do acórdão 
recorrido o interesse do menor foi preservado e o fim social do ECA foi 
atingido. O art. 166 da Lei 8.069 1990 deve ser interpretado à luz do art. 6º 
da mesma lei (STJ. REsp 847.597SC. ReI. Mi Humberto Gomes de Barros. 
3ª Turma, j. 06.03.2008, DJ 01.04.2008. p. 1).71 (citada por TARTUCE). 

 

                                                 
69 BASSINI, Gustavo. Estatuto das famílias . 2007. Disponível em: 
<http://www.direitodefamilia.com.br/materia.asp?CodMater=277> Acesso em: 20 mai. 2011. 
70 BASSINI, Op. Cit, 2007, p. 14. 
71 TARTUCE, Op. Cit., 2010., p. 47. 
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Assim, o art. 22 do ECA elenca os deveres dos pais para com os filhos,72 

sendo então inseridos nos direitos fundamentais, pois a convivência familiar é de 

suma relevância para a formação e desenvolvimento no meio social, onde a família 

constitui a estrutura básica para o crescimento moral dos tutelados. Neste caso, não 

sendo possível a convivência com sua família natural, será encaminhado o jovem 

para outra família, por meio do instituto jurídico da guarda, tutela ou adoção.    

O ECA, além de ser a melhor tradução do que vem a ser o melhor interesse, 

ao introduzir novas expressões e novos significantes, reforça e consolida o princípio 

da pluralidade de famílias, com as chamadas famílias substitutas. É o princípio do 

melhor interesse da criança que autoriza, por exemplo, conceder a guarda a quem 

tem melhores condições para criar e educar, seja o pai, mãe ou terceiros, cujos 

interesses, diante deste princípio, vão para um segundo plano. É ele, então, que 

determinará e guiará todas as demandas judiciais envolvendo interesses de 

menores, independentemente dos laços biológicos, raça e sexo.73 

 

 

 

                                                 
72 BRASIL, Op. Cit., 2009b, p. 1009. 
73 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organi zação 
jurídica da família. Universidade federal do Paraná – UFPR. Curitiba. Disponível em: 
<http://www.dspace.c3sl.ufpr.br:8080/.../Tese_Dr.%20Rodrigo%20da%20Cunha.pdf?...> Acesso em: 
20. mai. 2011. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo permitiu compreender os aspectos práticos da adoção e o 

princípio do melhor interesse da criança. 

Na análise desenvolvida, identificou-se a adoção talvez seja o instituto de 

Direito de Família que mais tenha sido objeto de alterações estruturais e funcionais 

com o passar dos tempos, diante de várias leis que o regulamentaram 

anteriormente.  

Observou-se que com a Lei Nacional da Adoção houve uma reviravolta no 

tratamento legal da adoção. A proposta da nova lei é a de aprimorar o instituto da 

adoção já existente. Ou seja, o texto se baseia em três pilares: prevenir o 

afastamento do convívio familiar e comunitário, esgotando esta possibilidade antes 

da adoção. Desburocratizar o processo de adoção, mantendo os cuidados 

necessários para a garantia da proteção integral à criança e ao adolescente e ainda 

evitar o prolongamento de sua permanência em abrigos. 

Em suma, percebe-se que a matéria de adoção, relativa a menores e a 

maiores, passou a ser consolidada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou 

seja, encerra-se a discussão existente em torno de se determinar qual é o 

documento legal regente das adoções. No entanto, ainda existem muitas polêmicas 

com a Lei da Adoção, como por exemplo, a adoção do nascituro, a adoção 

homoafetiva, e outros. 

 No tocante à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, é 

possível afirmar que ao deixar de ser objeto para ser sujeito de direitos, a criança 

passa a figurar nas relações jurídicas familiares como detentora de direitos a serem 

protegidos, alguns deles, no patamar de direito fundamental, como é o caso do 

direito de convivência, além de merecer completa efetivação, independentemente de 

normatização infraconstitucional, por se tratar de direito da criança e do adolescente, 

ainda tem prioridade em relação aos direitos das pessoas adultas. 

Em linhas gerais, o princípio do melhor interesse da criança tem como 

fundamento as mudanças que vem ocorrendo dentro do instituto familiar, colocando 

em destaque o companheirismo e o afeto. Recebendo o menor, uma maior atenção 

perante a família, tendo ainda a sociedade uma preocupação com relação ao menor, 

por este ser incapaz, não tendo como conduzir sozinho o caminho a trilhar para sua 
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própria vida. Necessitando o menor de certos cuidados especiais, por estar 

formando sua personalidade, podendo sofrer danos impossíveis de virem a ser 

reparados, refletindo por toda sua vida, pois ainda não possui sua capacidade de 

agir formada maduramente. 

Daí a importância do respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do 

direito à convivência familiar, tendo em vista a relevância da família para a formação 

da personalidade de cada indivíduo nela inserida, em especial, das crianças.  

Entende-se, assim, que o processo de adoção é aquele que observa todas as 

garantias de um processo justo, capaz de analisar de forma interdisciplinar a 

situação de cada criança e/ ou adolescente a fim de tratá-los com a máxima 

igualdade possível. 
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