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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho de conclusão de curso é a possibilidade da adoção 

intuitu personae. Modalidade de adoção em que os genitores escolhem a família 

substituta a qual será entregue sua prole, ainda que estes não sejam previamente 

inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Não recebendo regulamentação ou 

expressa vedação no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) ou 

nas normas contidas na Lei Nacional de Adoção (Lei n° 12.010/2009), visa 

demonstrar a importância da adoção intuitu personae como garantidora do melhor 

interesse da criança e do adolescente apoiado em uma análise principiológica do 

ordenamento jurídico. Em análise às questões apresentadas, serão apreciados 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais associadas as reais vantagens 

auferidas pela criança ou adolescente quando inserido no convívio familiar por meio 

da adoção intuitu personae. 

 

Palavras-chave: Adoção. Adoção intuitu personae. Princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

 

A adoção no Brasil é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei no 8.069/1990) e normatizada pela Lei Nacional da Adoção (Lei no 

12.010/2009), em concordância com o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente alcançando direitos constitucionalmente garantindos. 

A modalidade de adoção intuitu personae difere do padrão do instituto por 

permitir que os pais biológicos entreguem de forma direta seu rebento a uma pessoa 

não cadastrata previamente no cadastro nacional de adoção. Esta característica é 

um dos impeditivos da pacificação na doutrina e jurisprudência nacional pela 

prerrogativa da proteção total a criança e ao adolescente. 

Inicialmente, o estudo apresenta um breve histórico do institututo da adoção, 

buscando conceituá-lo, discorrendo sobre os requisitos para o devido processo, as 

formas de colocação em família substituta. Em seguida, a exigência do prévio 

cadastro para a concessão da adoção e os princípios que norteiam a sistemática do 

artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

No segundo capítulo, a especificação das modalidades de adoção previstas 

no ordenamento pátrio com ênfase à adoção intuitu personae, abordando o conceito, 

o poder de escolha dos pais e os princípios da proteção integral e da afetividade que 

possibilitam a adoção dirigida. 

Por fim, uma abordagem jurisprudencial explicitando o entendimento de 

diversos Tribunais que observam casuisticamente a situação e contemplam o 

adotado visando ao melhor interesse da criança e adolescente. 
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1 ADOÇÃO 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O instituto da adoção no direito brasileiro passou por grandes 

transformações sendo irrefutável a condição dos direitos e garantias fundamentais 

do adotado e, nem mesmo a Constituição da República Federal (CRF) (BRASIL, 

1988) fundada na dignidade da pessoa humana consegue a devida efetivação 

destes direitos. 

Outrora, preocupados em dar descendentes à família, a adoção1 tinha 

caráter bem diferente do atual, que busca inserir a criança e ou adolescente em um 

ambiente familiar garantindo sua proteção integral. 

O instituto da adoção é encontrada tanto em Roma quanto na Grécia com o 

escopo de o adotado perpetuar os cultos de família, substituir o chefe de família, 

inclusive em batalhas, e servir como patrimônio para trocas, portanto por interesse 

exclusivo dos adotantes, o que já se podia verificar desde o Código de Hamurabi e 

as Leis de Manu, o que conduz à conclusão de que as crianças e adolescentes eram 

objetos de realização daqueles que não possuíam ou queriam ter mais filhos 

(SZNICK, 1993). 

O historiador francês Fustel de Coulanges, em sua obra intitulada “A Cidade 

Antiga”, publicada no ano de 1864, demonstrou que o princípio constitutivo da 

família na antiguidade clássica não era o afeto, tampouco o parentesco sanguíneo, 

mas a religião (MONÇÃO, 2016). 

Na Roma antiga, aquele que entrava para uma nova família tinha o vínculo 

rompido com a família anterior, passando a ser um estranho para esta (VENÂNCIO, 

2005, p. 275). 

Na França, o instituto da adoção foi incluído no Código de Napoleão de 1804 

por força do próprio imperador que queria adotar seu sobrinho para deixá-lo como 

seu herdeiro já que este não conseguia ter filhos (GOMES, 2012, 369). O 

procedimento de adoção pública por meio de decreto, no direito francês, tinha o 

                                                             
1
 Nos primórdios da sociedade a sua principal e única finalidade era a de dar descendentes às 

famílias que estavam destinadas a não possuir quem lhes perpetuasse o culto doméstico e o fogo 
sagrado. Atualmente, o fundamento do Instituto é o de principalmente dar uma família aos que 
ficaram desamparados por sua família biológica, ou seja, possui caráter extremamente assistencial. 
(VAZ, 2010, p. 11) 
 



12 
 

próposito de cuidar dos órfãos de guerra, ou seja, os filhos dos militares mortos não 

ficavam desamparados (BARBOSA, 2015). 

Com o advento do código napoleônico, o instituto da adoção voltou a inserir 

todos os diplomas ocidentais (BORDALHO, 2015, p. 284). 

Desponta no direito brasileiro as normas para a adoção com o Código Civil 

de 1916 que regulou a matéria da adoção de acordo com os princípios dominantes 

no Direito Romano, isto é, com o específico escopo de atribuir artificialmente filhos a 

quem a natureza os negou. (LEITE, 2013, p. 233). 

Até a vigência do Código Civil de 1916 pouco havia acerca da adoção no 

Brasil, tendo em vista que as Ordenações Filipinas tratavam apenas acerca do 

perfilhamento, que para uma parte da doutrina e da jurisprudência era sinônimo de 

adoção e para outra nada tinha a ver com isso (SZNICK, 1993). 

Em Portugal havia a figura da perfilhação, de conceito e abrangência muito 

mais restritiva do que a adoção e que, com o passar do tempo, começou a ser mais 

e mais controlada pela Coroa, passando a ser limitado com relação aos nobres, com 

o fito de evitar o acesso dos nobres aos recursos do Estado (VENÂNCIO, 2005) e 

liberada para o povo. 

A adoção simples ou restrita, prevista no Código Civil de 1916, estabelecia, 

entre outras, que quem poderia adotar seriam os maiores de 50 anos de idade sem 

prole legítima ou ilegítima; os casados há mais de 5 anos (art. 368, § único e art. 

370, CC/1916); o tutor ou curador (art. 371, CC/1916); admitia-se a adoção por 

escritura pública e ainda, um vínculo limitado de filiação entre o adotante e o 

adotado que continuava vinculado a sua família biológica podendo se desligar da 

adoção no ano em que completasse a maioridade (art. 373, CC/1916). 

O Código Civil de 1916 disciplinava as regras para a adoção e sofreu 

importantes alterações com a Lei n° 3.133 (BRASIL, 1957) que alterou a estrutura da 

adoção, privilegiando o interesse pessoal do adotante para o fim de assistir a 

condição do adotado e pontualmente permitindo a adoção por pessoas de 30 anos 

de idade e a possibilidade de ter ou não prole legítima ou ilegítima. 

Já a Lei n° 4.655 (BRASIL, 1965) regulava a legitimação adotiva e 

determinava tornar legítimos os filhos. 

 

Art. 1º É permitida a legitimação do infante exposto, cujos pais sejam 
desconhecidos ou hajam declarado por escrito que pôde ser dado, bem 
como do menor abandonado propriamente dito até 7 (sete) anos de idade, 



13 
 

cujos pais tenham sido destituídos do pátrio poder; do órgão da mesma 
idade, não reclamando por qualquer parente por mais de um ano; e, ainda, 
do filho natural reconhecido apenas pela mãe, impossibilitado de prover a 
sua criação. 
§ 1º Será também permitida a legitimação adotiva, em favor do menor, com 
mais de 7 (sete) anos, quando à época em que completou essa idade, já se 
achava sob a guarda dos legitimantes, mesmo que êstes não 
preenchessem então as condições exigidas. 
§ 2º A legitimação só será deferida após um período mínimo de 3 (três) 
anos de guarda do menor pelos requerentes. Para êsse efeito, será 
computado qualquer período de tempo, desde que a guarda se tenha 
iniciado antes de completar o menor de 7 (sete) anos. 

 

Posteriormente, o Código de Menores, Lei n° 6.697 (BRASIL,1979) revoga a 

legitimação adotiva e inova com a adoção plena, para crianças até 7 anos, que 

vincula o adotado a nova família extinguindo todos os vínculos com a sua família 

biológica. Permanece a adoção simples, sem ruptura de vínculo biológico, regulada 

pelo Código Civil, para a adoção de menores entre 7 e 18 anos, em situação 

irregular2. 

Com a Constituição de 1988 ocorre uma mudança de paradigma quando são 

conferidos às crianças e adolescentes direitos e garantias, veja: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)

3
 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069 (BRASIL, 1990) 

entrou em vigor trazendo todo um regramento próprio, consolidando a doutrina de 

proteção integral. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, vem em resposta à nova 
orientação constitucional e à normativa internacional relativa à matéria, 
deixando claro, desde logo, seu objetivo fundamental: a proteção integral de 
crianças e adolescentes (DIGIÁCOMO, 2010). 

 

                                                             
2
 A teoria da situação irregular se situava a meio caminho entre a doutrina da do direito penal do 

menor e a teoria da proteção integral, sendo que a primeira teria interesse jurídico relativo às crianças 
e adolescentes apenas quando houvesse por estes o cometimento de infração penal e a segunda 
asseguraria todos os seus direitos nas mais diversas esferas jurídicas (ALENCAR, 1982). 
 
3
 A Emenda Constitucional nº 65, de 2010 altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da 

Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude. 
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O Estatuto quer na verdade, dar um tratamento a crianças e adolescentes 

distinto da dualidade entre as crianças em situação regular e em situação irregular 

extinguindo a distinção entre adoção simples e plena, destinando a todas a proteção 

integral. 

A partir da inserção destes direitos pela Constituição (BRASIL, 1988) o ECA 

(BRASIL, 1990) confere aos adotados, por intermédio do melhor interesse da criança 

e do adolescente, um novo significado à adoção, preservando seus direitos e 

garantindo a convivência familiar e desenvolvimento psicossocial apropriado. 

Assim, se em um conflito de direito de família estiver envolvida uma criança 

ou um adolescente, deve ser resolvido o conflito observando o seu melhor interesse 

(BARBOSA, 2015). Atualmente o tratamento jurídico dado a crianças e adolescentes 

é de prioridade absoluta e atendimento ao seu melhor interesse.  

Atender ao melhor interesse da criança pode ser permitir a adoção intuitu 

personae em algumas situações, verificado o caso concreto. Proibir absolutamente 

esse tipo de adoção com base no atendimento a uma formalidade legal que é o 

Cadastro Nacional de Adotantes é, sem dúvida, continuar atendendo ao interesse 

dos candidatos à adoção e fechar os olhos para o interesse de crianças e 

adolescentes (BARBOSA, 2015). 

A sistemática da Lei Nacional da Adoção, Lei nº 12.010, (BRASIL, 2009), 

não prevê vedação expressa a este tipo de adoção. A jurisprudência costuma admiti-

la desde que comprovada a formação de vínculo entre a criança ou adolescente e os 

pais adotivos, levando em consideração os laços de afeto entre os mesmos. 

 

1.2 CONCEITO 

 

Segundo o dicionário Houaiss, a palavra adoção vem do latim adoptatĭo que 

tem o sentido de tomar alguém como filho, perfilhamento. 

A definição expressa bem que a adoção é um ato pelo qual uma pessoa 

passa a considerar como seu, o filho de outra pessoa. 

Clóvis Bevilacqua, eminente jurista brasileiro, escreveu: 

 

[...] o instituto da adoção, tinha uma alta função social a desempenhar como 
instituição de beneficência destinada a satisfazer e desenvolver sentimentos 
afetivos do mais doce matiz, dando filhos a quem não teve a ventura de 
gerá-los, e desvelo paternais a quem privado deles pela natureza estaria 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/818490/lei-12010-09
http://www.jusbrasil.com/legislacao/818490/lei-12010-09
http://www.jusbrasil.com/legislacao/818490/lei-12010-09
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talvez condenado, sem ela a descer pela escada da miséria, e ao abismo 
dos vícios e dos crimes (JORGE, 1975 apud Bevilacqua, 1906). 

 

e reafirma suas ideias depois de entrar em vigor o Código Civil. 

 

O que é preciso porém salientar é a ação benéfica social e individualmente 
falando, que a adoção pode exercer na sua fase atual. Dando filhos a quem 
não os tem por natureza, desenvolve sentimentos afetivos do mais puro 
quilate e aumenta na sociedade o capital de afeto e de bondade necessário 
ao seu aperfeiçoamento moral (JORGE, 1975 apud Bevilacqua, 1906). 

 

Em obra sobre o direito da criança e da juventude, José de Farias Tavares 

conceitua o instituto como “ato judicial complexo [...] que transforma, por ficção 

jurídica, sob total discrição, um estranho em filho do adotante, para todos os fins de 

direito e para sempre” (2001, p. 82) . 

Orlando Gomes (2001) conceitua a adoção como uma ficção legal, que 

permite a constituição, entre duas pessoas, do laço de parentesco de primeiro grau 

na linha reta, sendo um instituto jurídico pelo qual se estabelece, 

independentemente de procriação, o vínculo da filiação.  

Nesse sentido, não se pode desvincular a adoção de seu caráter afetivo e 

volitivo, uma vez que o vínculo de parentesco é gerado por opção, afastando o 

conceito ultrapassado de que adotar é a possibilidade de se ter filhos apenas pelo 

fato de não se ter tido biologicamente (DIAS, 2015). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) veio dar efetividade 

ao princípio da proteção integral, sendo que a adoção seria na perspectiva dos 

autores ROSSATO, LÉPORE e CUNHA “uma medida protetiva de colocação em 

família substituta, que estabelece o parentesco civil entre adotante e adotado” (2015, 

p. 182). 

Consolidando o princípio da igualdade, a CRF/1988, eliminou a distinção 

entre adoção e filiação biológica, outorgando qualificações e direitos idênticos aos 

filhos, independente se consanguíneos ou  não, abolindo qualquer discrimação. O 

texto constitucional assim disciplina: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 
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(...). 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, 1988). 

 

O instituto da adoção evoluiu com o promulgação da Constituição (BRASIL, 

1988) e hoje é realizado por um ato jurídico solene estabelecendo a pessoas 

estranhas entre si a qualidade de pais e filhos. 

Complementando, a norma estabelece algumas características dentre as 

quais, podemos destacar: a adoção é uma medida excepcional, portanto, deve-se 

salvaguardar ao máximo a preservação dos vínculos familiares da criança ou 

adolescente. 

Sobre a questão, Eunice Ferreira Rodrigues Granato comenta: 

 

De fato, ao enfatizar essa disposição legal a excepcionalidade da medida e 
a obrigatoriedade de se esgotarem todos os recursos para se manter o 
adotando na família natural, dando a esta, ainda, uma extensão maior (art. 
25, parágrafo único: “Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 
que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, 
formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”), demonstra o 
legislador preocupação em priorizar sempre a família natural, deixando a 
adoção em segundo plano, considerando-a medida excepcional (2010, p. 
72). 

 

Ainda sob o aspecto da excepcionalidade, Maria Berenice Dias destaca a 

burocratização que decorre da lei, o que pode postergar a adoção de quem não foi 

acolhido em sua família de origem. 

 

O fato é que a adoção transformou-se em medida excepcional, à qual se 
deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da 
criança e do adolescente na família natural ou extensa. Assim, a chamada 
Lei da Adoção não consegue alcançar os seus propósitos. Em vez de 
agilizar a adoção, acaba por impor mais entraves para sua concessão, tanto 
que onze vezes faz referência à prioridade da família natural (2016, p. 815). 

 

Outra característica é a irrevogabilidade, razão pela qual é inadimissível a 

“devolução” de crianças e adolescentes adotados (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 

2015); uma vez firmado o vínculo de filiação torna impossível reatar estes com a 

família biológica. 

No que se refere as outras características, a adoção é incaducável, a morte 

dos adotantes não reestabelece o vínculo com a família biológica. E ainda, a 
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plenitude da adoção, imprimindo os mesmos direitos e deveres de um filho biológico  

ao adotado. 

 

1.3 REQUISITOS PARA A ADOÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) determina os 

requisitos subjetivos e os objetivos, que deverão ser adimplidos no intuito de garantir 

a adoção. 

Acerca dos requisitos subjetivos observa: os motivos legítimos traduzidos no 

desejo de filiação, a idoneidade do adotante e as reais vantagens para o adotando, 

que se mostra na efetiva convivência familiar estabelecendo vínculo adequado à 

formação e ao desenvolvimento da personalidade (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 

2015). 

Quanto aos requisitos objetivos, serão considerados: idade, consentimento 

dos pais ou destituição do poder familiar, precedência de estágio de convivência e 

prévio cadastramento. 

De acordo com o art. 42 do ECA (BRASIL, 1990), podem adotar os maiores 

de dezoito anos, ressalvando-se a diferença de idade de dezesseis anos entre 

adotante e adotado. 

Acrescentando a esse entendimento, Paulo Lôbo diz que: 

 

Podem adotar todas as pessoas civilmente capazes, isto é, as que tenham 
idade superior a 18 anos, de qualquer estado civil. Não há mais a restrição 
que havia no Código Civil de 1916, concernente ao impedimento temporário 
(cinco anos) após o casamento. A exigência de idade mínima de 18 anos 
(antes, era de 50, depois de 30, no Código Civil, e de 18, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente) ainda é maior que a exigida para o casamento, 
para o qual basta a idade de 16 anos. [...] Se o adotante tiver menos de 18 
anos, a adoção será nula, por violação de requisito legal essencial, não 
podendo ser sanada, quando completar a idade (2015, p, 252). 

 

Ainda quanto ao requisito de idade, a diferença entre o adotante e o adotado 

deve ser de dezesseis anos, como exige o § 3° do art. 42, ECA (BRASIL, 1990). O 

preceito procura estabelecer um distanciamento razoável de idade buscando que o 

adotante tenha maior experiência de vida para melhor orientar o adotado. 

Dispõe Maria Helena Diniz, que a diferença de idade entre o adotante e o 

adotado é de fundamental importância, “pois não se poderia conceber um filho de 

idade igual ou superior à do pai, ou mãe, por ser imprescindível que o adotante seja 
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mais velho para que possa desempenhar cabalmente o exercício do poder familiar” 

(2015, p. 525). 

Pretende a Lei, nesse caso, instituir a ascendência moral da pessoa de mais 

idade sobre a outra mais jovem, como acontece na relação entre pais e filhos 

MONTEIRO e SILVA, 2012). 

Outra fundamental condição à concessão da adoção é o consentimento dos 

pais ou dos representantes legais de quem se espera adotar, constante no artigo 45, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), salvo se já destituídos do 

poder familiar ou os pais forem desconhecidos. 

Ademais, o adotando com doze anos completos precisa consentir 

expressamente, regra do § 2, do art. 45, do Estatuto (BRASIL, 1990), como precisam 

ser ouvidos pela equipe interprofissional quanto sua colocação em família substituta. 

À adoção de criança ou adolescente, será aplicada em caráter obrigatório o 

estágio de convivência, estabelecido pelo artigo 46, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, só podendo ser dispensado “se o adotando já estiver sob tutela ou 

guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 

conveniência da constituição do vínculo” (BRASIL, 1990). 

O estágio de convivência tem como função verificar a compatibilidade entre 

adotante e adotado. Ele deve ser acompanhado por estudo psicossocial que tem por 

finalidade apurar a presença dos requisitos subjetivos para a adoção (ROSSATO, 

LÉPORE e CUNHA, 2015).  

A exigência do estágio de convivência é para adoção de menores de idade, 

não sendo considerado necessário em casos de adotandos maiores de dezoito anos 

de idade. 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), 

para que se viabilize a adoção de crianças e adolescentes se faz necessária o 

prévio cadastramento no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), como previsto no 

artigo 50. 

Segundo Digiácomo, a existência da habilitação prévia e dos cadastros de 

pessoas habilitadas para a adoção visa moralizar a adoção, tornando obrigatória a 

definição de critérios para o chamamento dos interessados, sempre que constatada 

a existência de crianças e adolescentes em condições de serem adotados (2016, p. 

143). 
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1.4 AS FORMAS DE COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 

 

É direito fundamental de toda criança e adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família natural, e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária (art.19, ECA).  

Portanto, na hipótese em que a família natural não é capaz de garantir os 

direitos e garantias decorrentes do princípio da proteção integral (maus-tratos, 

abandono, dependência a entorpecentes, orfandade etc.), promover-se-á a 

colocação da criança e adolescente, sempre tendo em vista o melhor interesse 

destes, em uma família substituta, esta que compreende três espécies: a guarda, a 

tutela e a adoção. 

A guarda, disciplinada nos artigos 33 a 35 do ECA (BRASIL, 1990), destina-

se a regularizar a convivência de fato, atribuindo ao guardião vínculo e 

representação jurídica em relação a criança ou adolescente, obrigando-lhe a 

promover-lhes a assistência moral, material e educação, permitindo-lhe, todavia, 

opor-se a terceiros, inclusive os pais. 

De caratér provisório destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção. Sendo a 

medida que precede a devolução da criança a sua família natural ou o seu 

encaminhamento a uma família substituta definitiva, ou seja, para os pais adotivos. 

 

Tem-se diferenciado as espécies de guarda, dependendo de seu tempo de 
duração ou de sua origem. Sob o primeiro aspecto, tem-se dito que a 
guarda provisória é aquela deferida por um determinado tempo, arbitrado 
pelo magistrado,normalmente pelo período entre 30 e 90 dias, no curso do 
processo de guarda, podendo também ser deferida nos procedimentos de 
tutela e adoção [...] A guarda provisória, portanto, é indispensável como 
medida preliminar, a título de estágio da criança, junto à entidade familiar 
substituta [...] (MACIEL, 2015, p. 240). 

 

Para Luciano Alves Rossato, pode-se concluir “que se os pais descumprirem 

com a obrigação de bem cuidar de seus filhos, o dever de guarda se destacará do 

poder familiar e ganhará natureza jurídica diferenciada, transformando-o em 

modalidade de colocação em família substituta” (2015, p. 166).  

A guarda diferencia-se da tutela e da adoção, em especial, por não 

pressupor destituição ou suspensão do poder familiar dos pais (família natural) e 
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ainda,  confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os 

fins de direito. 

A tutela, com disposições gerais nos artigos 36 ao 38 do ECA (BRASIL, 

1990) e nos artigos 1728 a 1766 do CC/2002, além de forma de colocação em 

família substituta pressupõe, ao contrário da guarda, a prévia destituição ou 

suspensão do poder familiar dos pais (família natural). 

 

A diferença entre a tutela estatutária e a do Código Civil é a de que esta é 
mais ampla, com finalidade própria de proteção ao menor, 
independentemente de sua inserção em família substituta. A tutela do 
Estatuto é a tutela destinada à criança e/ou adolescente nas condições do 
artigo 98, incisos, do ECA, apenas (FONSECA, 2012, p. 128). 

 

As situações de aplicação elencadas nos incisos do artigo 98, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), são de proteção quando estas forem 

ameaçadas: “I –por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsável; III – em razão de sua conduta. 

A tutela visa essencialmente a suprir carência de representação legal, 

assumindo o tutor tal encargo na ausência dos genitores. 

A forma mais abrangente de colocação em família substituta é a adoção. 

Enquanto a família natural decorre de um fato biológico, por evidente, a família 

substituta deriva de um fato jurídico-social, e como tal, está subordinada ao império 

da lei. 

No tocante à colocação em família substituta, estabelece o art. 30, ECA 

(BRASIL, 1990), que não admitirá transferência da criança ou do adolescente a 

terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização 

judicial. 

O artigo 1.619 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) estabelece que a 

adoção de adulto pelo padrasto, madrasta ou por ambos, tem que ser feito pela via 

judicial. 

Por outro lado, não obstante o artigo 45, do ECA (BRASIL, 1990), 

estabelecer  que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante 

legal do adotando, mesmo nos casos de serem maiores e capazes, senão vejamos 

em recente decisão: 

 



21 
 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 45 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
DEMONSTRADA COM O ADOTANTE. MELHOR INTERESSE DO 
ADOTANDO. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO PAI 
BIOLÓGICO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de ser 
afastado o requisito do consentimento do pai biológico em caso de adoção 
de filho maior por adotante com quem já firmada a paternidade socioafetiva. 
2. O ECA deve ser interpretado sob o prisma do melhor interesse do 
adotando, destinatário e maior interessado da proteção legal. 3. A realidade 
dos autos, insindicável nesta instância especial, explicita que o pai biológico 
está afastado do filho por mais de 12 (doze) anos, o que permitiu o 
estreitamento de laços com o pai socioafetivo, que o criou desde tenra 
idade. 4. O direito discutido envolve a defesa de interesse individual e 
disponível de pessoa maior e plenamente capaz, que não depende do 
consentimento dos pais ou do representante legal para exercer sua 
autonomia de vontade. 5. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a adoção 
de maiores pela via judicial quando constituir efetivo benefício para o 
adotando (art. 1.625 do Código Civil). 6. Estabelecida uma relação jurídica 
paterno-filial (vínculo afetivo), a adoção de pessoa maior não pode ser 
refutada sem justa causa pelo pai biológico, em especial quando existente 
manifestação livre de vontade de quem pretende adotar e de quem pode ser 
adotado. 7. Recurso especial não provido. (STJ – REsp: 1444747 DF 
2014/0067421-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 
de Julgamento: 17/03/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 23/03/2015) 

 

 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em sendo o adotando 

maior e capaz, é dispensada a autorização dos pais biológicos para formalização da 

adoção pela via judicial, materializando uma família com afetividade recíproca que 

atenda todos os interesses do adotando. 

 

 1.5 CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO 

 

O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) é um sistema de informações, 

hospedado nos servidores do Conselho Nacional de Justiça, que consolida os dados 

de todas as Varas da Infância e da Juventude referentes a crianças e adolescentes 

em condições de serem adotados e a pretendentes habilitados à adoção. 

O sistema objetiva reduzir a burocracia do processo, pois uma pessoa 

considerada apta à adoção em sua comarca ficará habilitada a adotar em qualquer 

outro lugar do país.4 

Paixão fala da importância da criação e da evolução do instituto com a 

criação dos referidos cadastros:  

 

                                                             
4
 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 09 maio 2017. 

http://www.cnj.jus.br/
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A questão da criação dos cadastros nacionais e estaduais de adoção revela 
a instituição da efetiva racionalização, constante e necessária, do Judiciário, 
eis que propicia uma sólida organização e intercâmbio de informações para 
todos os magistrados que atuam na respectiva área, além de uma dilatada 
possibilidade rumo à concretização da adoção. Pessoas interessadas em 
adotar, a partir de agora, com a instituição dos referidos cadastros, terão a 
oportunidade de alargar suas expectativas, não apenas com crianças e 
adolescentes cadastrados em seus domicílios, mas com a possibilidade de 
se estender tal situação para todos os Estados brasileiros – esperança 
maior aos olhos daqueles que necessitam de carinho, amor e proteção 
(VAZ, 2010, p. 50 apud PAIXÃO, 2010). 

 

Caso deferida a habilitação os postulantes serão inscritos no cadastro de 

adotantes, para convocação à adoção conforme ordem cronológica, que somente 

poderá ser quebrada excepcionalmente nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990). 

O art. 50, § 13º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) 

prevê 3 (três) situações em que a adoção poderá ser deferida em favor de candidato 

domiciliado no Brasil que não esteja habilitado em cadastro de adotantes. Veja-se: 

 

Art. 50. [...] 
[...] 
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato 
domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei 
quando: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
I – se tratar de pedido de adoção unilateral;  
II – for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente 
mantenha vínculos de afinidade e afetividade;  
III – oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança 
maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de 
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não 
seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas 
nos arts. 237 ou 238 desta Lei.  

 

Portanto, há expressa menção de que a regra é o prévio cadastramento [...] 

contudo, o sistema estabelece exceções em que a ordem cronológica do cadastro 

não precisa ser seguida (ROSSATO, LÉPORE e CUNHA, 2015, p. 201). 

Nesse sentido, não se concretiza a vedação legal para a adoção intuitu 

personae baseada na obrigatoriedade do prévio cadastramento, excluídas as 

hipóteses expressamente previstas em lei. 
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2 MODALIDADES DE ADOÇÃO 

 

A ideia da adoção é decorrente de uma escolha recíproca, uma espécie de 

via de mão dupla, na qual adotante e adotado se escolhem e se adotam (FARIAS, 

2010). 

Com o Código Civil (BRASIL, 2002), um único sistema legal de adoção é 

admitido, o judicial, determinado pelos critérios da forma como é postulada e de 

quem a postula, modalidades destacam-se dentre as quais: adoção bilateral; adoção 

unilateral; adoção póstuma; adoção “a brasileira” e a adoção internacional. 

 

2.1  ADOÇÃO BILATERAL 

 

Prevista no art. 42, § 2°, do ECA (BRASIL, 1990) a adoção pode ser 

conjunta ou bilateral. Não há qualquer restrição quanto ao estado civil do adotante: 

pode ser solteiro, divorciado, separado judicialmente, viúvo, concubino (VENOSA, 

2015). 

A legislação brasileira proíbe que a mesma pessoa seja adotada por duas 

pessoas, salvo se forem os adotantes casados civilmente ou mantenham união 

estável, comprovada a estabilidade da família (LÔBO, 2010). 

Como se verifica na norma, duas pessoas divorciadas podem adotar 

conjuntamente. A exceção pretende ressalvar situação de fato que já havia sido 

constituída antes do divórcio, ou melhor, quando o adotado já coabitava com a 

família substituta que se desfez, ainda no estágio de convivência. Nesse caso, 

deverão os adotantes concordarem sobre as questões da guarda e das visitas, 

previsto no artigo 42, § 4°, do ECA (BRASIL, 1990). 

 

2.2  ADOÇÃO UNILATERAL 

 

As regras do art. 41, § 1°, do ECA (BRASIL, 1990) abordam a figura da 

adoção unilateral, na qual, por meio da adoção, será alterada uma das linhas de 

parentesco, a materna ou a paterna. 

A modalidade de adoção unilateral ocorre quando o cônjuge ou companheiro 

adota o filho do outro sem que este seja destituído do poder familiar. Em outras 

palavras, os vínculos de filiação com um dos genitores serão preservados, enquanto 
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o vínculo de parentesco civil com o cônjuge ou convivente de um dos genitores irá 

surgir. 

Prevista no § 1º do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no 

§único do artigo 1.626 do Código Civil, a adoção unilateral é visualizada por Silvio 

Venosa: 

 

O cônjuge ou companheiro pode adotar o filho do consorte, ficando 
mantidos os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou 
companheiro do adotante e respectivos parentes (art. 41, §1º). A regra 
também está descrita no art. 1.626, parágrafo único, do novo Código. Essas 
situações ocorrem com frequência e, no passado, traziam divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais. A lei busca situação de identidade dessa 
filiação adotiva com a filiação biológica, harmonizando o estado do adotado 
para o casal. Como notamos, a lei permite que, com a adoção, o padrasto 
ou madrasta assuma a condição de pai ou mãe (2015, p. 276). 

 

Deve-se atentar para a necessidade de destituição do poder familiar do 

genitor que virá a ser substituito. Para que seja realizada a destituição do poder 

familiar, necessário que e comprove alguns dos requisitos exigidos em lei para tal 

desiderato. O fato de um genitor ter permitido que o filho viva em companhia de 

outro, mas o visita e o acompanha, não há que ser considerado motivo para a 

destituição do poder familiar. Do mesmo modo, não pode ser considerado motivo o 

fato de o cônjuge ou companheiro genitor possuir condições financeiras melhores 

que a do outro genitor (BORDALLO, 2015). 

Exige-se cautela e cuidado do magistrado para não permitir que se disponha 

da identidade e estado familiar do filho para fins escusos, como a obtenção de um 

futuro direito sucessório de alguém com condição econômica vantajosa (FARIAS, 

2010). 

 

2.3  ADOÇÃO PÓSTUMA 

 

A previsão da adoção póstuma, expressa no § 6°, art. 42, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) concede após a morte do adotante, a 

possibilidade da adoção, desde que este tenha manifestado vontade inequívoca. 

Muito embora o processo judicial de adoção pudesse acarretar em sua 

interrupção e posteriormente, em sua extinção, diante do incidente da morte do 

adotante, o legislador, primando pelo melhor interesso do adotado, autorizou a 

conclusão da adoção ainda não sentenciada (COÊLHO, 2014). 
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Assim, referente a finalidade da adoção póstuma, afirma Rolf Madaleno: 

“atende, portanto, ao princípio supremo dos melhores interesses da criança e do 

adolescente, porque ameniza a fatalidade em que seria dupla, no caso de morte do 

adotante, se também fosse cancelada a adoção” (2008, p. 246). 

Os tribunais brasileiros têm observado a aplicação do superior interesse da 

criança. Abaixo o entendimento do Tribunal de Justiça Estado do Paraná: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADOÇÃO PÓSTUMA – ARTIGO 42, §6º 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO – POSSE DO ESTADO DE FILHO – PROVA 
TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A VONTADE INEQUÍVOCA DE 
ADOTAR DO FALECIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.1. 
Sobrelevando a proteção do interesse do adotando, é de se considerar o 
pedido de adoção póstuma juridicamente admissível, pois o contrário, 
apenas denota apego a um formalismo acentuado e incompatível com a 
orientação constitucional.2. Comprovado que, o adotante falecido acolheu o 
adotando e, durante os sete anos de convivência, tratou-lhe como se seu 
filho fosse, que buscou as vias judiciais para registrá-lo como filho, pois 
tinha inequívoca intenção de adotá- lo como filho, e que, o adotando é 
reconhecido pelo nome de família, é de ser mantida a sentença de 
procedência do pedido. Posse de estado de filho configurada.RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 12ª C.Cível – AC – 1050643-1 – 
Região Metropolitana de Maringá – Foro Regional de Sarandi –  Rel.: 
Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – J. 11.12.2013) 
 

Cabe observar que nos dispositivos anteriores, referentes ao instituto da 

adoção não mencionavam a adoção póstuma, não podendo ser deferida a adoção a 

quem não estivesse vivo. 

 

2.4  ADOÇÃO “A BRASILEIRA” 

 

Esta figura não pode ser classificada como uma modalidade do instituto da 

adoção, pois se trata, na verdade, do registro de filho alheio como próprio. 

A referida categoria de adoção não pode gozar de irrevogabilidade ou de 

proteção e segurança jurídica que é atribuída a adoção legal, ainda que a Lei 

Nacional de Adoção (Lei nº 12.010/99), dê prioridade ao afeto e a convivência. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EXAME DE DNA. CASO CONCRETO. 
ADOÇÃO À BRASILEIRA. Hipótese em que não chegou a se formar vínculo 
entre a infante e o casal e, mesmo que assim não fosse, o exame de DNA 
realizado concluiu que o perfil genético não é compatível com o do pai 
biológico. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 
70059287508, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/08/2014) (TJ-RS – AI: 
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70059287508 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 
27/08/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 02/09/2014) 

 

Desse modo, a adoção irregular ou adoção simulada é aquela que não 

segue os ritos formais do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código Penal 

(BRASIL, 1940) tipifica esta conduta no art. 242. 

 

Art. 242 – Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de 
outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando 
direito inerente ao estado civil: (Redação dada pela Lei nº 6.898, de 1981) 
Pena – reclusão, de dois a seis anos. 
Parágrafo único – Se o crime é praticado por motivo de reconhecida 
nobreza: (Redação dada pela Lei nº 6.898, de 1981) 
Pena – detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a 
pena. (Redação dada pela Lei nº 6.898, de 1981) 

 

 Argumenta Eunice Ferreira Rodrigues Granatto que existem vários motivos 

que levam alguém a praticar a adoção à brasileira. 

 

Os motivos que levam alguém a registrar filho alheio como próprio, por esse 
método, são os mais variados, mas de fácil é intuir que, dentre eles, estão a 
esquiva de um processo judicial de adoção demorado e dispendioso, 
mormente quando se tem que contratar advogado; o medo de não lhe ser 
concedida a adoção pelos meios regulares e, pior ainda, de lhe ser tomada 
a criança, sob o pretexto de atender a outros dependentes há mais tempo 
“na fila” ou melhor qualificados; ou ainda, pela intenção de se ocultar à 
criança a sua verdadeira origem (2010, p. 72). 

 

O instituto da adoção tem por finalidade tornar jurídica a paternidade de fato 

já existente. Usar o meio correto para regularizar a situação de afeto que já possuem 

com relação a uma criança.  

Para tanto, aceitar a adoção intuitu personae seria a única forma que o 

Estado terá de controlar o estabelecimento das filiações socioafetivas e verificar se 

as crianças estarão sendo protegidas de forma efetiva (BORDALLO, 2015). 

 

2.5 ADOÇÃO INTUITU PERSONAE 

 

2.5.1 Conceito 

 

A adoção intuitu personae para Bordallo é a “modalidade de adoção quando 

há a intervenção dos pais biológicos na escolha da família substituta, ocorrendo esta 
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escolha em momento anterior à chegada do pedido de adoção ao conhecimento do 

Poder Judiciário” (2015, p. 347). 

Desse modo, conceitua Suely Mitie Kusano:  

 

A adoção intuitu personae é aquela em que a mãe (também o pai, se for 
conhecido), estando no exercício do poder familiar, manifesta a vontade de 
disponibilizar o filho à adoção e indica pessoa determinada para ser o 
adotante, antes que o indicado tenha convivido com o adotando. [...] 
Caracteriza-se adoção intuitu personae porque a adoção é direcionada a 
um adotando específico, com intenção a pessoa determinada que não seja 
parente do adotando, cônjuge ou companheiro da progenitora. E é só este 
caso que se enquadra a adoção intuitu personae. [...] Não se trata de 
regularizar situação fática anterior, desnecessário que o indicado esteja 
previamente inscrito no cadastro de adotantes; embora deva ser submetido, 
antes da pronúncia de adoção, à avaliação psicossocial por equipe 
interdisciplinar, a fim de assegurar efetivo atendimento dos interesses 
prioritários do adotando. Ressalte-se que a adoção intuitu personae tem 
cabimento apenas na adoção nacional [...] (2011, p. 126). 

 

A manifestação de vontade dos genitores em entregar o filho a determinada 

pessoa decorre das mais diversas circunstâncias. Na maioria dos casos, fatores 

financeiros e emocionais acarretam na escolha dos pais biológicos em doar seu filho 

a terceiro, vislumbrando proporcionar-lhe melhores condições do que lhe podia 

oferecer (SOUZA, 2009). 

Essa opinião é compartilhada por Maria Berenice Dias: 

 
Só que nada, absolutamente nada, deveria impedir a mãe de escolher a 
quem entregar o seu filho. Às vezes é a patroa, às vezes uma vizinha, em 
outros casos é um casal de amigos, que têm certa maneira de ver a vida, ou 
uma retidão de caráter, que a mãe considera serem os pais ideais para o 
seu filho (2016, p. 809). 
 

De acordo com Antonio Fonseca, trata-se de uma espécie de adoção 

dirigida, que também pode ocorrer quando alguém deseja adotar determinada 

criança, pois com ela possui vínculos de afeto, não passando pelo Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA), tema abordado anteriormente. 

Ressalta Almeida (2002), sobre a possibilidade de contato dos genitores 

com o filho, uma vez que são sabedores da localização da criança, bem como, de 

com quem está, e, a partir daí, sobrevenham pedidos, com a intenção de obter 

auxílio financeiro dos pais adotivos, gerando instabilidade naquela família e na 

criança. Outro aspecto que gera discussão jurídica, a respeito da adoção intuitu 

personae, é a possibilidade de incentivo ao tráfico e intermediação de crianças, com 

vistas à obtenção de lucro, ato reprovado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(BRASIL, 1990), em seus artigos 238 e 239 e, ainda sofre rigorosa restrição no 

regramento internacional. 

A adoção intuitu personae não pode ser confundida com modalidades ilícitas 

de adoção, como a adoção “à brasileira” e a “venda de crianças”, pois o adotante se 

submeterá a todas as regras incidentes para aqueles registrados no cadastro de 

adotantes.  

O que difere a adoção intuitu personae das modalidades tradicionais de 

adoção é o afastamento cronológico do cadastro de adoção. Esta modalidade é 

usada, muitas vezes de forma irregular, pois as mães entregam as crianças em 

adoção diretamente às pessoas interessadas em adotar. 

Mesmo apresentando a desnecessidade da prévia habilitação e 

consequente registro dos interessados em Cadastro Nacional de Adoção é 

necessário o cumprimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos elencados no 

Estatuto (BRASIL, 1990). 

Além disso, é dispensável a destituição de tutela ou da perda ou suspensão 

do poder familiar a julgar a opção pela adoção ter partido dos próprios genitores 

culminando com a desnecessidade do contraditório por não existir qualquer lide. 

 

A ausência do poder familiar é anterior ao pedido de acolhimento em família 
substituta formulada pelo requerente: por conseguinte, não há contraditório 
entre os pais biológicos e o adotante, nem há cumulação da destituição do 
poder familiar com o pedido de adoção (KUSANO, 2011, p. 186). 

 

A audiência específica para a concessão de consentimento busca constatar 

a veracidade da manifestação de vontade dos genitores e dos pretensos adotantes, 

sempre observado o princípio do melhor interesse da criança, com anuência do 

Ministério Público. 

 

Art. 166, ECA. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou 
suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao 
pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado 
diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, 
dispensada a assistência de advogado. (Redação dada pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência 
§ 1º Na hipótese de concordância dos pais, esses serão ouvidos pela 
autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se 
por termo as declarações. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 
§ 2º O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de 
orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da 
Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre 
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a irrevogabilidade da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
Vigência 
§ 3º O consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela 
autoridade judiciária competente em audiência, presente o Ministério 
Público, garantida a livre manifestação de vontade e esgotados os esforços 
para manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou 
extensa. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 
§ 4º O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for 
ratificado na audiência a que se refere o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009) Vigência 

 

KUSANO explicou de forma sintética a questão: 

 

Tratando-se de adoção intuito personae, a adesão expressa deverá ser 
devidamente justificada, sujeita à comprovação da afirmação. O 
processamente da adoção intuitu personae, da unilateral e a parente 
próximo é de jurisdição voluntária por não exigir antecedente perda do 
poder familiar, [...] diferenciado do processamento da adoção para 
regularização da guarda de fato, que exige prévia destituição do poder 
familiar mediante formação do contraditório [...] e, a princípio e por previsão 
legal, vedada a conversão para adoção (2011, p. 196). 

 

A adoção intuitu personae mostra-se menos burocrática e a flexibilização 

jurisprudencial aponta para além das exceções do paragráfo 13, do artigo 50 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). 

 

2.5.2 O poder familiar e o elemento escolha na adoção dirigida 

 

Primeiramente, antes de adentrarmos na discussão sobre os argumentos 

favoráveis e desfavoráveis à adoção intuitu personae, se mostra necessário 

trazermos o questionamento em relação à figura dos pais que optam por entregar o 

filho em adoção, muitas vezes mitigada, produzindo a noção de família incompetente 

a partir da relação abandono-pobreza (AYRES, 2002, p. 111). 

Ocorre que, ao mesmo tempo em que é difícil dissociar o contexto abandono 

pobreza da adoção, a falta de recursos por si só não é ensejadora da destituição do 

poder familiar, como disposto no artigo 23, caput do ECA (BRASIL, 1990). A 

destituição do poder familiar, medida judicial prévia e necessária para que concretize 

a adoção, deve ser levada com extrema seriedade, sendo destacado seu caráter 

excepcional, a partir da interpretação do artigo 19, § 3° do ECA (BRASIL, 1990), 

quando dispõe sobre a inclusão da família da criança em situação de vulnerabilidade 

social em programas assistenciais, garantindo o direito da criança à convivência 

familiar e sua manutenção ou reintegração à sua família. 
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Nesse sentido, os direitos fundamentais dos pais também devem ser 

levados em consideração no curso da ação de destituição do poder familiar que visa 

uma futura adoção, já que o Estado deve, antes de acolher a criança, apartando-a 

do convívio com os pais biológicos, fornecer meios necessários para que esta família 

possa suprir as necessidades materiais e psicossociais de seus filhos 

(SOTTOMAYOR , 2010). 

A assistente social Lucinete Santos defende a consideração e a priorização 

da escolha dos genitores, desde que os pretendentes à adoção indicados, 

demonstrem capacidadede prover todas as condições básicas necessárias ao bem-

estar geral do menor, nos termos apresentados por ela:  

 

[...] partir do princípio de que a genitora que abre mão do filho, 
independentemente das suas razões e do seu sofrimento, tem suprimido 
automaticamente o direito de escolha sobre quem poderá lhe substituir na 
vida do filho que gestou durante nove meses, significa adotar-se uma visão 
moralista do seu ato, partindo-se neste caso uma concepção de mundo que 
não leva em conta o contexto sócio-histórico e as suas determinações sobre 
as condições de vida e escolhas dos indivíduos. É reduzir a leitura da 
realidade à esfera individualmente e moralizante o que possibilita julgar 
negativamente essa mãe e excluir da sua vida mais um, e último, direito em 
relação ao ser que gerou.  
Ora, se partirmos de outra perspectiva de análise que contemple as 
múltiplas determinações sócio-históricas e culturais, assim como as inter-
relações entre o universo objetivo e subjetivo dessa mãe que abre mão do 
seu filho, certamente teremos uma outra postura e poderemos adotar do 
ponto de vista técnico uma conduta de apoio e que seja facilitadora do 
processo, excluindo dele a culpa, o constrangimento, o julgamento moral 

reducionista e que a primeira perspectiva certamente contempla (2011, p. 
174).  

 

O consentimento dos pais biológicos, quando da entrega do filho aos 

adotantes eleitos, é estrutural na adoção intuitu personae, mas esse consentimento 

também é essencial nas outras modalidades de adoção, sendo reforçado, ao longo 

do Estatuto, a importância da manifestação de vontade dos pais nos rumos de sua 

prole, salvo quando já destituídos do poder familiar, como disposto no artigo 45 do 

ECA (BRASIL, 1990). 

 

2.5.3 Princípios justificadores da adoção intuitu personae 

 

Antes mesmo de se examinar o mérito do princípio do melhor interesse da 

criança e o da afetividade, imperioso definir a posição dos princípios dentro do 
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ordenamento jurídico como um todo e claro, sua aplicabilidade ao caso concreto. 

Miguel Reale declara: 

 

Princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de 
alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um 
sistema de conceitos relativos a da porção da realidade. Às vezes também 
se denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem 
evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundamentos 
da validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus 
pressupostos necessários (2002, p. 60). 

 

Da definição suscitada, destaca-se a questão dos pressupostos necessários. 

Evidente ser pressuposto, de qualquer medida a ser adotada no tocante a adoção, 

que deve-se analisar se esta conduta está de acordo com o princípio do melhor 

interesse do menor, independentemente de regras ou imperfeições legislativas. 

 

Convém lembrar o que diz o artigo 6º, do ECA (BRASIL, 1990): Na 

interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

  

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a 
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a 
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra (MELLO, 2000, p. 
748). 

 

O professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama explica o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente como sendo um marco de 

transformação social relativas à família: 

 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente representa 
importante mudança de eixo nas relações paterno-materno-filiais, em que o 
filho deixa de ser considerado objeto para ser alçado a sujeito de direito, ou 
seja, a pessoa humana merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas 
com absoluta prioridade comparativamente aos demais integrantes da 
família de que ele participa. Cuida-se, assim, de reparar um grave equívoco 
na história da civilização humana em que o menor era relegado a plano 
inferior, ao não titularizar ou exercer qualquer função na família e na 
sociedade, ao menos para o direito (2008, p. 80). 
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A criança e o adolescente são entendidos como sujeito de direitos em 

situação especial, os quais demandam atenção, amor, dedicação, respeito e afeto 

não apenas pela família, mas também, de forma obrigacional, pelo Estado e pela 

sociedade como um todo.  

A proposta de adoção intuitu personae quer garantir a proteção integral à 

criança e ao adolescente, atingindo a plenitude de seus direitos e salvaguardando a 

prioridade absoluta de um convívio familiar salutar, estabelecendo reais chances de 

formação em todos os aspectos pessoais, sociais e culturais. 
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3 A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE NA JURISPRUDÊNCIA 

 

A análise de alguns julgados permite conhecer a possibilidade da adoção 

intuitu personae observando sempre o melhor interesse do adotando e a correta 

inclusão no ambiente familiar substituto. 

O julgado de relatoria do Ministro Massami Uyeda da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de extrema importância para a 

matéria pois serviu como precedente para julgados posteriores, uma vez que discute 

se a regra de observância do cadastro de adoção deve ser observada ou não diante 

do caso em comento. A ementa do Recurso Especial 1172067: 

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL – AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE 
O CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE – 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – 
VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR 
COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO CADASTRADOS – PERMANÊNCIA 
DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS OITO MESES DE VIDA – 
TRÁFICO DE CRIANÇA – NÃO VERIFICAÇÃO – FATOS QUE, POR SI, 
NÃO DENOTAM A PRÁTICA DE ILÍCITO – RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. I – A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a 
preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar 
determinada criança não é absoluta. Excepciona-se tal regramento, em 
observância ao princípio do melhor interesse do menor, basilar e norteador 
de todo o sistema protecionista do menor, na hipótese de existir vínculo 
afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não se 
encontre sequer cadastrado no referido registro; II – E incontroverso nos 
autos, de acordo com a moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, 
que esta criança esteve sob a guarda dos ora recorrentes, de forma 
ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida, por conta de uma 
decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator que, como visto, 
conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1.0672.08.277590-
5/001. Em se tratando de ações que objetivam a adoção de menores, nas 
quais há a primazia do interesse destes, os efeitos de uma decisão judicial 
possuem o potencial de consolidar uma situação jurídica, muitas vezes, 
incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo afetivo; III – Em razão 
do convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, durante seus 
primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial, ressalte-se, 
verifica-se, nos termos do estudo psicossocial, o estreitamento da relação 
de maternidade (até mesmo com o essencial aleitamento da criança) e de 
paternidade e o conseqüente vínculo de afetividade; IV – Mostra-se 
insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de 
que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e, considerando 
a formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal adotante, pois 
não levou em consideração o único e imprescindível critério a ser 
observado, qual seja, a existência de vínculo de afetividade da infante com 
o casal adotante, que, como visto, insinua-se presente; V – O argumento de 
que a vida pregressa da mãe biológica, dependente química e com vida 
desregrada, tendo já concedido, anteriormente, outro filho à adoção, não 
pode conduzir, por si só, à conclusão de que houvera, na espécie, venda, 
tráfico da criança adotanda. Ademais, o verossímil estabelecimento do 
vínculo de afetividade da menor com os recorrentes deve sobrepor-se, no 
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caso dos autos, aos fatos que, por si só, não consubstanciam o inaceitável 
tráfico de criança; VI – Recurso Especial provido. 
(STJ – REsp: 1172067 MG 2009/0052962-4, Relator: Ministro MASSAMI 
UYEDA, Data de Julgamento: 18/03/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 14/04/2010)  

 

O movimento atual dos Tribunais exprimem divergência na jurisprudência a 

respeito da matéria da adoção intuitu personae. Os acórdãos abaixo evidenciam a 

importância do princípio do melhor interesse da criança. 

 Destaque para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Cívil 

10194120061628002, que entende a função do cadastro de adoção mas relativiza 

sempre o melhor interesse da criança. 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO 'INTUITU PERSONAE' 
– ENTREGA DA CRIANÇA LOGO APÓS O NASCIMENTO – GUARDA 
DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ – NÃO INSCRIÇÃO 
NO CADASTRO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO – CRIANÇA COM 05 
(CINCO) ANOS DE IDADE E CONVIVÊNCIA COM A ADOTANTE NO 
MESMO PERÍODO – VÍNCULOS SÓCIO-AFETIVOS COMPROVADOS – 
MITIGAÇÃO DA OBSERVÂNCIA RÍGIDA AO SUPRACITADO CADASTRO 
– PREPONDERÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – 
PRIORIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A ADOÇÃO – 
RECURSO PROVIDO. – O cadastro de adoção se destina a dar maior 
agilidade e segurança ao processo de adoção, uma vez que permitem 
averiguar previamente o cumprimento dos requisitos legais pelo adotante, 
bem como traçar um perfil em torno de suas expectativas. Evita influências 
outras, negativas ou não, que, por vezes, levam à sempre indesejada 
"adoção à brasileira". - Todavia, deve-se ter em mente sempre o melhor 
interesse da criança. É certo que existem casos, excepcionais, em que se 
mitiga a habilitação dos adotantes no competente cadastro para o 
deferimento do pedido de adoção, possibilitando a chamada adoção direta 
ou 'intuito personae'. - Retirar uma criança com 05 (cinco) anos de idade do 
seio da família substituta, que hoje também é a sua, e lhe privar, inclusive, 
da convivência com seus 02 (dois) irmãos biológicos, sob o pretexto de 
coibir a adoção direta, é medida extremamente prejudicial. O menor poderá 
ser exposto a grande instabilidade emocional, em face de uma brusca 
mudança. - A retirada do infante da casa de sua guardiã após o transcurso 
de longo período de convivência e constatada a formação de fortes laços de 
afetividade, não se mostra recomendável, pois certamente resultará em 
traumas e frustrações para o menor, com prejuízo ao seu ideal 
desenvolvimento, inserido que está como verdadeiro membro daquele 
núcleo familiar. (TJ-MG – AC: 10194120061628002 MG, Relator: Hilda 
Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 27/01/2015, Câmaras Cíveis / 2ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2015) 

 

Decisões recentíssimas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acerca 

do tema da adoção intuitu personae. São apresentadas três decisões, duas delas 

não atenderam o chamado da adoção intuitu personae e na última decisão 

apresentada, o melhor direito da criança é contemplado. 
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. GUARDA PROVISÓRIA. 
INDEFERIMENTO. ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. 1. Considerando que a 
autora não possui a guarda fática da infante e que não se encontra 
habilitada à adoção, a análise do pedido de guarda provisória não pode 
prescindir da apuração dos requisitos previstos no ECA à autorização 
excepcional de uma eventual adoção intuitu personae. 2. Ausentes os 
requisitos necessários constantes no § 13 do art. 50 do ECA para eventual 
deferimento do pedido adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil 
não cadastrado na lista de habilitados à adoção, inviável o deferimento da 
guarda provisória. 3. Ainda que assim não fosse, a concessão da liminar, na 
hipótese, conferiria à agravante a real possibilidade da formação de um 
vínculo afetivo, hoje inexistente, gerando inclusive risco de irreversibilidade 
da medida, o que vai de encontro ao disposto no artigo 273, § 2º, do CPC. 
4. Além disso, a infante, que é acometida de Toxoplasmose e apresenta 
risco de ser portadora de Sífilis, Tuberculose e HIV, encontrava-se em 
situação de risco na companhia da agravante, que não estava ofertando à 
menina o tratamento médico necessário. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065530040, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Julgado em 20/08/2015). (TJ-RS – AI: 70065530040 RS, Relator: Ricardo 
Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 20/08/2015, Oitava Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2015) 

 

Nesta decisão não foi provido o pedido de adoção intuitu personae por não 

atender as exceções do artigo 50 do ECA (BRASIL, 1990). A relatoria apresenta que 

se fosse deferido o pedido haveria formação de vínculo afetivo “gerando inclusive 

risco de irreversibilidade” e ainda, a criança não era devidamente assistida o que vai 

de encontro com o princípio da proteção total. 

A seguir, outra decisão que não autorizou a adoção intuitu personae pela 

inobservância do vínculo afetivo. 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. 
PRETENDENTES NÃO HABILITADOS À ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE 
VÍNCULO AFETIVO QUE AUTORIZE A INOBSERVÂNCIA AO 
PROCEDIMENTO LEGAL DA ADOÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA 
PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. Caso em que os autores não contestam a fundamentação 
exarada pelo juízo a quo no sentido de que somente se habilitaram à 
adoção após o interesse na adoção intuitu personae, sequer tendo 
comparecido às audiências no procedimento de habilitação, tampouco 
resistem à afirmação de que a convivência com o menino decorreu apenas 
por menos de 03 (três meses), no bojo de "programa de apadrinhamento" 
institucional, bem advertidos de que não se tratava de estágio de 
convivência, hábil a ensejar a adoção. Motivos pelos quais, resta 
evidenciada a impossibilidade de adoção, motivo pelo qual correta a 
sentença de indeferimento liminar da petição inicial. NEGARAM 
PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70065646291, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado 
em 03/09/2015). (TJ-RS – AC: 70065646291 RS, Relator: José Pedro de 
Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 03/09/2015, Oitava Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2015) 
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A próxima decisão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Relator 

apreciou o princípio da afetividade para prover a adoção intuitu personae por 

observar a consolidação do vínculo afetivo por aproximadamente seis anos. 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
E ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. VERIFICAÇÃO DE 
ABANDONO DESDE TENRA IDADE. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELA 
AUTORA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA 
CONFIRMADA. Situação de fato em que a menor foi entregue pelos 
genitores aos cuidados da adotante quando contava apenas 04 meses de 
idade, caracterizando abandono, porquanto nunca foi mantido qualquer 
vínculo entre os pais e a menina, que desenvolveu plenamente referência 
parental com a autora. Pretendente à adoção que apresenta plenas 
condições de manter os cuidados com a criança, assumindo o poder familiar 
sobre ela. Adoção intuitu personae autorizada excepcionalmente, em 
preservação do status quo, verificando-se situação de fato consolidada há 
cerca de 06 anos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70065445413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS – AC: 
70065445413 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 
16/03/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 22/03/2016) 

 

A análise do Tribunal de Justiça do Pará foi favorável para a adoção intuitu 

personae, no caso a seguir: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. AÇÃO DE BUSCA 
E APREENSÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA 
QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRINCIPIO DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO 
PARA O MENOR A JUSTIFICAR SEJA ALTERADA A SITUAÇÃO EM QUE 
SE ENCONTRA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA (PERICULUM IN 
MORA INVERSO). ORDEM CRONOLÓGICA DO CADASTRO DE 
ADOTANTES. EXCEÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.  1. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO do menor D. S. F., nascido em 19/03/2016, o qual 
se encontrava sob a guarda fática do casal A. F. R. C. e C. A. DOS P. C., 
desde 24/04/2016, a fim de que o menor fosse entregue ao Abrigo 
EUCLIDES COELHO FILHO ou mediante guarda provisória ao primeiro 
casal da lista de habilitados à adoção. 2. O Juizo de piso deferiu, em tutela 
de urgência, a busca e apreensão do menor, D. S. F e seu acolhimento ao 
abrigo ou a entrega a outro casal, chamando-se os pretendentes pela 
ordem cronológica de inscrição à adoção segundo o Cadastro Nacional de 
Adoção, se não houver familiares externos que queiram assumir a criança.   
3. Com efeito, houve a busca e apreensão do menor e seu recolhimento ao 
Abrigo Euclides Coelho Filho, sem qualquer notícia nos autos de que algum 
familiar obter a guarda da criança. 4. O agravo de instrumento foi 
protocolado no Plantão Judiciário no dia 30 de junho de 2006, tendo a 
Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro ? Plantonista, em decisão 
de fls. 180/182, deferido o pedido de tutela antecipada, suspendendo a 
decisão agravada e, consequentemente, concedeu a guarda provisória do 
menor D.S.F. em favor dos agravantes.  5. Ressalto que o princípio do 
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melhor interesse do menor possui status de direito fundamental, em face do 
princípio da dignidade da pessoa humana, conforme assentado no artigo 1º, 
III, da Constituição Federal vigente. É lição basilar que princípios são os 
fundamentos sobre os quais deve ser interpretada a norma, isto é a regra 
jurídica.   6. Ao exercício da guarda e/ou da adoção se sobrepõe o princípio 
do melhor interesse da criança e do adolescente; os institutos da guarda e 
da adoção foram concebidos para proteger o menor, para colocá-lo a salvo 
de situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta. Não há 
tutela de interesses de uma ou de outra parte, mas tão somente a de 
salvaguardar o direito da criança e do adolescente, de ter, para si prestada, 
assistência material, moral e educacional tal como preceitua o artigo 33 do 
Estatuto da Criança e do adolescente – ECA. 7. No caso concreto, os 
agravantes possuíam a guarda fática do menor, com a autorização da mãe 
biológica desde  24/04/16, aceitaram a criança e ato continuo, ingressaram 
com ação de adoção c/c destituição do poder familiar com pedido de guarda 
provisória, vale lembrar que, de conformidade com a documentação de fls. 
159 a 178, destes autos, o casal está devidamente inscrito no Cadastro de 
Pretendentes à Adoção, submeteram-se ao estudo psicossocial (cujo 
parecer assevera que eles têm potencial para serem bons pais por adoção ? 
fl. 174), participaram do Curso para Pretendentes à Adoção, tendo o 3º 
Promotor da Infância e Juventude de Belém, José Maria Costa lima Junior, 
opinado pelo deferimento do pedido de habilitação para adoção, formulado 
pelo ora agravante, nos termos do artigo 197-E da Lei 8069/90 (fl. 176).   8. 
O pedido de Habilitação para Adoção, formulado pelos agravantes foi 
deferido pelo Juizo a quo, por sentença (fls. 178/179).   9. Os agravantes 
colacionaram aos autos comprovação da representação do laço afetivo com 
o menor, acostando, entre outros documentos: declaração médica 
atestando que o menor sofre de alergia a proteína do leite (fl. 125), razão 
pela qual o submeteram a consultas médicas (fls. 126/136) e adquiriram 
medicamentos e diversos tipos de leite especial (fls. 141/145); e, fotografias 
que indicam o ambiente favorável criado para o menor na residência dos 
agravantes com inclusão no seio familiar do casal, demonstrando situações  
de cuidado, bem-estar e segurança para o sadio desenvolvimento da 
criança (fls. 150/158).   10. Resta patente a inexistência de situação de risco 
para o menor a justificar seja alterada a situação em que se encontra em 
sede de tutela de urgência (periculum in mora inverso), posto que não 
demonstrados o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, como 
exige o art. 300 do NCPC, eis que este, ao fim e ao cabo, visa 
precipuamente resguardar os melhores interesses da criança.   11. Quanto 
ao requisito da probabilidade do direito, em que se baseia o Ministério 
Público em face do disposto no artigo 197-E da Lei nº. 8.069/90, há firme 
posicionamento jurisprudencial de que a obediência a ordem cronológica do 
cadastro de adotantes comporta exceção tendo em vista o melhor interesse 
do menor.   12. Deste modo, em que pese a previsão legal de se respeitar a 
ordem no cadastro nacional de adoção, não é absoluta a observância da 
ordem de preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para 
adotar determinada criança. A regra legal deve ser excepcionada em prol do 
princípio do melhor interesse da criança, base de todo o sistema de 
proteção ao menor, evidente, como no caso concreto, diante da existência 
de vínculo afetivo entre o menor D. S. F. e os agravantes. Retirá-lo da 
proteção e do amor dos agravantes e transferi-lo para o abrigo Euclides 
Coelho Filho,  neste passo, e depois possivelmente a outro casal 
cadastrado na lista, somente em razão do principio da legalidade, despreza 
o real interesse do menor, neste passo já habituado ao ambiente e as 
pessoas com quem se encontra, com risco ao seu melhor desenvolvimento 
enquanto pessoa.  13. De qualquer sorte, ?o Estatuto da Criança e do 
Adolescente ? ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral (art. 1º da 
Lei n. 8069/1990), torna imperativa a observância do melhor interesse da 
criança? (HC 279059/RS, 2013/0338215-6, Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, DJe 28/02/2014).  14. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao 
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RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a decisão de 
primeiro grau que determinou a busca e apreensão do menor e, confirmar, 
em consequência, a decisão de fls. 180/182 destes autos que suspendeu a 
decisão agravada e concedeu a guarda provisória do menor D.S.F., em 
favor dos agravantes, visando o melhor interesse do menor. DECISÃO 
UNÂNIME. (2016.04387423-12, TJPA166.948, Rel. MARNEIDE TRINDADE 
PEREIRA MERABET, Órgão julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, 
Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-03) 

 

Nas jurisprudencias apresentadas temos um panorama nacional do 

entendimento para a modalidade intuitu personae de adoção, que preza pelo 

acolhimento ao convívio familiar, assistindo a criança ou adolescente em todas as 

suas necessidades atingindo assim, os princípios norteadores que a Constituição 

Federal (Brasil, 1988) garante, como o direito essencial a diginidade da pessoa 

humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar todo o contexto da adoção e em 

especial a possibilidade da adoção intuitu personae. 

Observou-se que a doutrina da proteção integral, o princípio da afetividade  

e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente são os que 

fundamentam a modalidade institutu personae.  

No decorrer da pesquisa foi analisado a possibilidade desta adoção em 

detrimento do melhor interesse da criança sendo a veia condutora para o alcance da 

plena assistência e da convivência familiar. 

Podemos afirmar que a adoção intuitu personae é uma realidade, como 

aferimos na jurisprudência pátria, com diversos julgados que contemplam os 

princípios constitucionais para conduzir suas decisões, sempre almejando o melhor 

para o adotado. 

 Assim, para não incorrer em atos ilícitos é necessário que se delimite 

parâmetros na legislação para a adoção intuitu personae, para que o ato do poder 

familiar de entregar um filho em adoção, não se transforme em uma injustiça, mas 

que enalteça as práticas favoráveis do melhor interesse e dos direitos das crianças e 

do adolescente. 

Preservar os direitos constitucionais das crianças e adolescentes, que ficam 

subordinadas a burocracia e ao Cadastro Nacional da Adoção, não deve ser a 

fórmula encontrada para atingir o almejado melhor interesse da criança. 

Apresentado o estudo, conclui-se que a modalidade intuitu personae atinge 

àquelas crianças que já tem destino certo, que não precisam se submeter “a 

escolha” ou a “fila de adoção” para enfim terem a alegria da assistência e do 

convívio familiar. 
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