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RESUMO 

 

Adoção é um ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família um 
estranho, geralmente, na qualidade de filho. Portanto a adoção é vínculo de 
parentesco civil, em linha reta, estabelecendo entre adotante, ou adotantes, e o 
adotado um vínculo legal de filiação e paternidade. Tal posição será irrevogável e 
definitiva, para todos os efeitos legais, uma vez que será desconsiderado qualquer 
vínculo com os pais de sangue, salvo para o casamento (CF, art. 227, § 5º e 6º), 
criando verdadeiros laços de parentesco entre adotado e a família do adotante. O 
tema em tela também aborda as dificuldades enfrentadas pelos adotantes solteiros 
que resolvem adotar de forma singular, ou seja, assumindo a responsabilidade de 
pai ou de mãe sozinhos. A família tem mudado, assumindo novas configurações. A 
possibilidade de pais solteiros adotarem foi introduzida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Este projeto tem o objetivo de investigar o preconceito sofrido 
por esses pais solteiros e como a sociedade acolhe a decisão do adotante que 
resolveu adotar sem um companheiro ou uma companheira, pois a sociedade tem 
uma grande influência na vida desses pais solteiros e dessas crianças que serão 
criados por apenas um dos pais. Uma sociedade que talvez não esteja pronta para 
aceitar essa decisão, uma sociedade que discrimina aqueles que optam por formar 
uma família independentes de possuírem companheiros. A discriminação está nas 
pequenas coisas, não está publicado nos jornais nem na mídia. As barreiras e as 
dificuldades que esses pais enfrentam calados muitas vezes pela vergonha e por 
não desejarem expor seus filhos.  
 
Palavras-chave: Adoção Singular. Pais solteiros. Preconceito. Sociedade. 
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ABSTRACT 

 

Adoption is a solemn legal act that someone in your family receives a strange, 
usually as a son. So adoption is civil ties, establishing between adopter or adopters, 
and adopted a legal bond of filiation and paternity. This position will be irrevocable 
and definitive, for all legal purposes, since it will be disregarded any bond with the 
parents of blood, except for marriage (CF., art. 227, § 5 and 6), creating real bonds 
between adopted and the family of the adopter. The chosen topic also discusses the 
difficulties faced by adopters that resolve adopting by him or herself, that is, 
assuming the responsibility of father or mother alone. The family has changed, 
assuming new settings. The possibility of single parents adopt was introduced by the 
Statute of the child and adolescent (ECA). This project aims to investigate the 
preconception suffered by these single parents and how society welcomes the 
decision of the sponsor who decided to adopt without a mate or a companion, 
because society has a major influence on the lives of these single parents and those 
children who are raised by only one parent. A society that may not be ready to accept 
that decision, a society that discriminates against those who choose to form an 
independent family of possessing companions. The discrimination is in the small 
things, is not published in newspapers or in the media. The barriers and difficulties 
that parents face quiet often by shame and do not wish to expose their children. 
 
Keywords: Single adoption. Single parents. Preconception. Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma pesquisa realizada no ano de 2016, existem mais de 37 mil 

candidatos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), gerido pela 

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), sendo 5.019 são pessoas solteiras, 

representando apenas 15% do total de crianças e adolescentes em todo país. Ainda 

não existe nenhum dado específico sobre adoção de crianças por homens ou 

mulheres solteiros (CNJ, 2016). 

É indiscutível as mudanças sofridas pela antiga instituição familiar nos 

séculos XX e XXI e não podemos ignorar a presença de diversas configurações 

familiares retratados nos últimos anos. 

A adoção por pais solteiros vai de encontro à concepção família, que, 

cimentou-se no mundo moderno e já vem sofrendo desgastes, abrindo espaço para 

diversos arranjos familiares, como a família monoparental. 

Com base em vários estudos, inúmeros são os motivos que levam solteiros a 

adotar. Em pesquisa sobre a motivação de mulheres solteiras, divorciadas e viúvas 

que se inscreveram para adotar, Levy e Féres-Carneiro (2002) destacam o desejo 

de ser mãe e o medo da solidão como principais motivos. Esses aspectos estão 

associados à ênfase na realização profissional, necessidade de se estabelecer na 

vida e também à necessidade de cuidar e de ser cuidada. Muitos acreditam que a 

maior motivação de um homem adotar sozinho é por que ele é homossexual, porém 

podemos notar no desenvolver no trabalho que não é essa a principal motivação, 

existem casos de adoção singular feita por homossexuais devido à dificuldades 

enfrentadas por casais homossexuais, entretanto a pesquisa de campo mostra que 

existem homens, não homossexuais, que optaram ter um família independente de 

uma esposa ou companheira, que o tempo passou e não encontraram aquela 

pessoas certa para constituir família, sendo assim decidiram serem pais sem possuir 

uma imagem feminina do seu lado. 

Dessa forma será feita uma exposição das dificuldades enfrentadas, não só 

da sociedade, mas também serão expostas as dificuldades daqueles que sofrem 

rejeição da família por tomarem tal decisão.  

Importante ressaltar o papel que a família do adotante possui, pois afetara 

todo o grupo familiar. Envolvendo muitas mudanças de papel para aqueles que se 

tornaram tios, primos, avós, irmãos, na medida em que passarem a se relacionar 
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com o adotado. Sendo necessário ressaltar que se a família do adotante rejeitar a 

criança e ou adolescente, podendo isso levar o fracasso da adoção (DIAS, 2006). 

Nas famílias monoparentais, a presença de um sistema de apoio é de 

extrema importância, na medida em que permite suprir a necessidade do outro na 

relação ampliando as possibilidades de socialização e ambientação do adotado. 

Necessário destacar, também, os suportes moral, psicológico e mesmo material que 

podem ser oferecidos por familiares. Assim, o apoio da família extensa é necessário 

tanto na colocação do adotado em sua nova família quanto para acolher o adotante 

e ajudá-lo com suas dúvidas e eventuais dificuldades. (DIAS, 2006; LEVY, 2005). 
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2 A ADOÇÃO 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA ADOÇÃO  
 

Adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na 

qualidade de filho, pessoa que geralmente para ela é estranha. É uma medida 

realizada pelo poder judiciário que visa colocar a criança ou adolescente em uma 

família substituta por não terem mais condições de permanecerem nas suas 

famílias. A adoção é regulamentada pelas leis 12.010 de 3 de agosto de 2009, pelo 

Código Civil (BRASIL, Lei nº. 10.406/2002) e pela lei 8.069 de 13 de julho de 1990, 

ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Apesar da diversidade de conceito mencionado pelo instituto, todos os 

autores reconhecem que a adoção possui um caráter de uma fictio iuris, que é 

concepção criada pela doutrina para explicar situações que aparentemente são 

contraditórias à própria lei, mas que precisam de soluções, satisfazendo os 

interesses da sociedade. 

Dessa forma a adoção é diferente da filiação natural, sendo que essa é 

determinada pelo vinculo sanguíneo e biológico, já a adoção não é resultado de uma 

gravidez. A adoção é resultado de um vínculo jurídico estabelecido por uma 

sentença judicial, firmado sobre uma relação afetiva. Visa garantir o direito da 

criança e do adolescente a ter uma convivência familiar que está previsto tanto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto na Constituição Federal. 

Maria Helena Diniz baseada em diversos autores apresenta o seguinte 

conceito: 

 

Adoção é o ato jurídico pelo qual, observados os requisitos legais, alguém 
estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua 
família, na condição de seu filho, pessoa que, geralmente lhe é estranha. 
(2009, p.520) 

 

 Do conteúdo mencionado acima podemos compreender os elementos 

básicos da adoção, assim temos: a adoção é um ato jurídico, solene, burocrático, 

não podendo ser aceito de outra forma, ao contrário do cotidiano onde encontramos 

vários casos de “adoção à brasileira”, devem ser ponderados para adoção todos os 
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procedimentos legais, não admitindo nenhuma exceção, requisitos estes que se 

encontram no Estatuto da Criança e do Adolescente.     

Além dos elementos mencionados temos que analisar o princípio do melhor 

interesse da criança fundamentado no art. 43 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que se refere a reais vantagens para criança e adolescente, ou seja, o 

adotado. Esse princípio deve ser levado em consideração tanto na adoção por 

sentença judicial, quanto por manifestações de vontade. 

Deve ser observada a real vantagem para o adotado, não apenas vantagens 

patrimoniais, mas também a afetividade, consideradas um das mais importantes. A 

finalidade maior da adoção é criar para a criança e adolescente, na maioria das 

vezes em situação de risco, é criar uma família bem estruturada, onde poderá 

crescer e se desenvolver sob cuidados de uma família. A adoção tem como objetivo 

dar à criança ou adolescente um ambiente de convívio humano sadio, oferecendo 

aos adotados vantagens afetivas, materiais e sociais, permitindo um 

desenvolvimento completo de suas habilidades e capacidades, sendo de relevante 

valor para o Estado a inserção da criança e do adolescente em risco social em um 

ambiente familiar seguro e estável. 

Sobre a natureza jurídica da adoção, Wilson Donizeti Liberati entende que: 

 

Com a vigência da Lei 8069/90, a adoção passa a ser considerada de 
maneira diferente. É erigida a categoria de instituição, tendo como natureza 
jurídica de um vínculo irrevogável de paternidade e filiação, através de 
sentença judicial (art. 47). É através da decisão judicial que o vínculo 
parental com a família de origem desaparece, surgindo nova filiação (ou 
novo vinculo), agora de caráter adotivo, acompanhada de todos os direitos 
pertinentes a filiação de sangue. (1995, p.233) 

 

Sendo um conteúdo muito controverso é necessário discutir a natureza 

jurídica da adoção. Alguns doutrinadores dizem que a adoção possui caráter 

contratual, como previa o Código Civil de 1916, que era concretizado por meio de 

escritura pública por meio do consentimento das duas partes. Caso o adotado fosse 

maior e capaz, se apresentava ele próprio; se fosse incapaz, era representado pelo 

pai, tutor ou curador. Ainda era admitido o desfazimento do vínculo, se as partes 

fosse maiores, mediante acordo de vontades.  

Com a Constituição de 1988, a adoção passou a constituir-se por ato dificil e 

a exigir sentença judicial, tornando-se, assim, um vínculo irrevogável previsto no 

art.47 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990). A adoção se tornou 
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matéria de interesse geral e de ordem pública, deixando para trás os contornos de 

simples apreciação jus civilistas, como prevê o artigo 227, § 5º, da Constituição 

Federal: “a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros” 

(BRASIL,1988). 

Com base na definição acima podemos entender que a adoção é vínculo de 

parentesco civil, em linha reta, estabelecendo entre adotante ou adotantes, e o 

adotado um vínculo legal de filiação e paternidade. Tal posição é irrevogável e 

definitiva, para todos os efeitos legais, uma vez que é ignorado qualquer vínculo com 

os pais de sangue, salvo para o casamento (CF, art. 227, § 5º e 6º), criando 

verdadeiros vínculos de parentesco entre adotado e a família do adotante.  

Hoje, a corrente já descarta o caráter contratual da adoção, tendo em vista 

que o legislador determinará as normas de acordo com as quais o poder público 

dará assistência aos atos de adoção, não sendo mais um ato praticado apenas entre 

adotando e adotando, sendo hoje um tema de interesse geral, de ordem pública, 

como já mencionado. Dessa forma, a adoção tem caráter majoritariamente de 

natureza institucional (GOMES, 2001).  

 

2.2 ADOÇÃO: UM PASSEIO PELA HISTÓRIA 
 

Os primeiros registros legais de que se tem conhecimento relacionado à 

adoção datam no período da antiguidade, sendo mais exato no Código de Hamurabi 

(1728–1686 a.C.) e de Manu, conjunto de leis babilônicas. (FIGUEIRA, 2003) 

O instituto da adoção tem sua origem mais remota na necessidade de dar 

continuidade à família. 

No dizer de Antônio Chaves, infere-se do §185 que do Código de Hamurabi 

que:  

 

Enquanto o pai não criou o adotado, este pode retornar á casa paterna; mas 
uma vez educado, tendo o adotante dispendido dinheiro e zelo, o filho 
adotivo não pode mais deixa-lo e voltar tranquilamente á casa do pai de 
sangue. Estaria lesando aquele principio de justiça elementar que 
estabelece que as prestações recíprocas entre contratante devam ser 
iguais, correspondentes, princípio que constitui um dos fulcros do direito 
babilonenses e assírio. (1994, p.317) 

 



14 

 

Notamos a expressão “contratantes” empregada por Antônio Chaves, a qual 

demostrava a natureza contratual que possuía, a adoção. 

Além disso, outro fator muito relevante que tinha o filho adotivo, uma vez 

adotado esse ato seria irrevogável, tinha os direitos hereditários iguais ao do filho 

natural. Está assim presente no forte critério de justiça que apresentava o Código de 

Hamurabi. 

A adoção era praticada nas antigas civilizações como Egito, Caldéia e 

Palestina. Podemos encontrar nas passagens bíblicas que narram casos de adoção 

de Moisés por Termulus, o filho do faraó, que o encontrou às margens do rio Nilo 

(EXODO 2:10), além da adoção, que entre os hebreus se chamava levirato, de 

Efraim e Manassés, filhos de seu filho José, por Jacó. 

Houve um tempo em Atenas que somente os cidadãos podiam adotar, 

mulheres ou homens podiam ser adotados, desde que fossem cidadã ou cidadão. 

Era proibido aos estrangeiros tanto o direito de adotar o de ser adotado. Caso o filho 

adotivo voltasse a família natural deveria deixar um substituto. Sendo possível a 

revogação do ato quando houvesse ingratidão do adotado. Na Grécia, a adoção 

chegou a desemprenhar relevante função social e política (MONTEIRO, 1997). 

Foi no direito Romano, que encontrou disciplina e ordenamento sistemático, 

se ampliou de maneira visível. Eram praticados dois tipos de adoção no direito 

Romano: a ad-rogatio e a adoção propriamente dita ou em sentido estrito, assim 

como eram previstos na Lei das XII Tábuas. Na adoção ad-rogatio era necessário 

que o adotante fosse maior de sessenta anos e fosse, ao menos, dezoito anos mais 

velho que o adotado e a mesma só se realizava por regimento da lei, além da 

participação ativa do Estado e da igreja. (DE ALMEIDA, 2015). 

A adoção em sentido estrito é a que possui mais semelhanças da adoção nos 

dias atuais. Essa apresenta os seguintes requisitos: o adotante deveria 

obrigatoriamente homem, ser mais velho que o adotado dezoito anos e não possuir 

nenhum filho, legítimo ou adotado. Importante ressaltar a diferença entre os dois 

tipos de adoção é que a adoptio pertencia ao direito privado e a ad-rogatio pertencia 

ao direito público. 

Na idade média, a adoção não era realizada com tanta freqüência, sendo 

esquecido pelo direito canônico, o motivo era por ir de encontro aos interesses dos 

senhores feudais e da igreja Católica. Sob a influência do Direito Canônico que 

entendia que a família cristã era apenas aquela vinda do sacramento matrimonial. 



15 

 

Foi retirada do esquecimento pelo Código de Napoleão de 1804 como menciona 

Valdir Sznick. 

Segundo Szinick o Código de Napoleão previa quatro tipos principais de 

adoção: 

 

A ordinária, realizada através de contrato, sujeita a homologação por parte 
do magistrado, a qual concedida direitos hereditários ao adotado, era 
permitida somente a pessoas maiores de cinquenta anos que tivessem 
filhos, exigindo-se uma diferença de idade mínima de quinze anos entre 
adotante e adotado. A remuneratória, concedida a quem tivesse salvado a 
vida do adotante, caracterizando-se pela irrevogabilidade. A testamentária, 
feita através de declaração de última vontade, permitida ao tutor somente 
após cinco anos de tutela. A tutela oficiosa ou adoção provisória, criada em 
favorecimento a menores, regulando questões de tutela da criança. (1999, 
p.148) 

 

A adoção teve sua previsão na antiguidade como forma de perpetuar o culto 

doméstico. Como podemos notar com os relatos acima, teve na Grécia, como forma 

de dar continuidade no culto familiar pela linha masculina, ou, se houvesse a 

possibilidade de falência dos pater famílias, sem deixar nenhum herdeiro, pessoa 

capaz de prosseguir o culto aos deuses-lares, a adoção supria essa propósito. 

 

2.3 ADOÇÃO E SUA EVOLUÇÃO. 
 

No Brasil, o Código Civil Brasileiro de 1916 disciplinou a adoção com base 

nos princípios romanos, como instituição designada a viabilizar a continuidade da 

família, dando essa possibilidade aos casais que não poderiam ter filhos. Devido a 

essa condição, a adoção só era concedida aos maiores de 50 anos, sem filhos 

legítimos ou legitimados, pressagiando que, nessa idade, era grande a possibilidade 

de não virem a ter. Regulava a adoção em seus artigos 368 a 378 que era chamada 

de adoção simples pelas consequências que gerava. Na vigência do mencionado 

Código, a adoção se dava por meio de escritura pública, sem nenhuma ajuda 

judicial. O adotado não se desfazia do vínculo com sua família biológica, podendo, 

continuar com seu nome original, e os pais continuam com o dever de arcar com 

seus deveres alimentícios. (CHAVES, 1995). 

A extinção da adoção, dependendo da situação, poderia ocorrer no mesmo 

ano depois de atingida a maioridade do adotado ou cessada sua interdição. Poderia 
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ocorrer também a resilição bilateral por conveniência das partes ou, nos casos 

autorizados pela deserdação. 

Com a evolução veio a Lei Nº 3.133, de 08 de maio de 1957, que possibilitou 

a adoção por pessoas de 30 anos de idade, o legislador facilitou as adoções, 

possibilitando um maior número de crianças sendo adotado. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 6.º, ao cuidar dos 

direitos sociais, referencia a maternidade e a infância como direitos essenciais de 

uma pessoa em desenvolvimento. Porém, é no art. 227, § 5.º e 6.ºda CF/88, que os 

princípios essenciais à criança e ao adolescente no que refere a adoção são 

explanados. Esses princípios referem-se, entre outros, a vigilância pelo Poder 

Público das condições para a concretização da colocação da criança ou adolescente 

em família substituta na modalidade da adoção, objetivando, consequentemente, 

entre outros, evitar o comércio ilegal de crianças e adolescentes. Além disso, o 

legislador constitucional, em conformidade com a tendência universal, proíbe 

expressamente quaisquer espécies de diferenciações entre à filiação adotiva, no que 

diz respeito aos direitos alimentícios, sucessórios, ao nome, etc., salvo os 

empecilhos matrimoniais (DELMANTO, 1991).  

O vinculo que existe entre pais e filhos adotivos é de natureza civil, pois o 

vínculo que os une é determinado e regulado pela lei. A Constituição Federal de 

1988 trata da família em seus artigos 226 e seguintes.  No mesmo sentido, em seu 

art. 227, § 5.º 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.” As leis que atualmente determinam e regulam esse parágrafo são o 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 39 a 52 e o Código Civil 

Brasileiro, artigos. 1.618 a 1.629. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (BRASIL, 1990) afirma que no 

princípio do resguardo integral à criança e ao adolescente qualifica seus 

destinatários como sujeitos de direito, diferente do Código de Menores que os 

considerava como objetos de direito. Sendo assim, entre os distintos direitos listados 

na Lei n.º 8.069/90, dispõe que a criança ou adolescente tem o direito essencial de 

ser criado por uma família, seja esta natural ou representada. Entre as modalidades 

de colocação em família substituta, encontramos a adoção, medida de caráter 

excepcional, mas irrevogável, que atribui condição de filho ao adotado, imputando-

lhe todos os direitos e deveres inerentes à filiação (ELIAS, 1994).  
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De acordo com a ECA (BRASIL, 1990), art.42,§5º, deverão ser colocados em 

adoção, todas as crianças e adolescentes cujos pais biológicos (ou adotivos, uma 

vez que não há limite para que uma pessoa seja adotada) ou representante legal 

estejam de acordo com a medida, ou se os pais estiverem destituídos do poder 

familiar ou ainda, se estiverem falecidos, porém, só será efetivamente aceita, 

sempre que “apresentar reais vantagens para o adotando e firmar-se em motivos 

legítimos”.  

A Lei n.º 8.069/90 relata nos artigos 39 a 52, sobre a adoção das pessoas 

protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Nesta lei, 

nos artigos 39 a 50 são estabelecida a conduta para a adoção de crianças 

brasileiras, seja por nacionais ou estrangeiros domiciliados e residentes em território 

nacional, haja vista que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, garante a 

todos residentes no país, a igualdade perante a lei. É importante salientar, ainda, 

que o brasileiro domiciliado e residente no exterior, terá os mesmos direitos que o 

nacional que se encontra em solo pátrio. Já os artigos 51 e 52 cuidam da adoção 

internacional por estrangeiros cujo domicilio e residência seja fora do Brasil (LOBO, 

2008). 

A adoção no Brasil foi reestruturada pela Lei de Adoção - Lei n.º 12.010 de 

2.009, sancionada pelo Presidente da Republica em 03 de agosto de 2.009. A 

criação do Cadastro Nacional de Adoção- CNA, o qual reúne todos os dados das 

pessoas aptas para adotar e das crianças e adolescentes aptos para a adoção, de 

modo a impedir a "adoção direta" e também a adoção ilegal (em que o interessado já 

comparece no Juizado da Infância e Juventude com a pessoa que quer adotar); 

também é necessário uma preparação psicológica, de modo a esclarecer sobre o 

significado de uma adoção e promover a adoção de pessoas que não são 

normalmente preferidas (mais velhas, com problemas de saúde, indígenas, negras, 

pardas, e amarelas). Traz o conceito de família extensa (ou ampliada), pelo qual se 

deve esgotar as tentativas de a criança ou adolescente ser adotado por parentes 

próximos com os quais o mesmo convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade. Assim, temos como exemplo, tios, primos, e cunhados têm prioridade na 

adoção não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Estabelece a 

idade mínima de 18 (dezoito) anos para adotar, independente do estado civil 

(casado, solteiro, viúvo, etc). Contudo, em se tratando de adoção por casal é 

necessário que ambos sejam casados ou mantenham união estável. A adoção 
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dependerá de concordância, em audiência, do adotado se este possuir mais de 12 

(doze) anos, obrigatoriamente. Irmãos não mais poderão ser separados, devem ser 

adotados pela mesma família para preservar a convivência. A adoção conjunta por 

união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo não tem previsão legal. Não 

obstante, o Poder Judiciário já se decidiu favorável, em caso de união homoafetiva 

estável. (GONÇALVES, 2009).  

A gestante que queira entregar seu filho para à adoção terá assistência 

psicológica e jurídica do Estado, devendo ser encaminhada à Justiça da Infância e 

Juventude. A lei determina também como medida de proteção a figura do 

acolhimento familiar, a qual a criança ou o adolescente é encaminhado para os 

cuidados de uma família acolhedora, que cuidará do recém-nascido de forma 

provisória. A lei ainda estabelece que crianças e adolescentes que vivam em abrigos 

terão sua situação reavaliada de 06 (seis) em 06 (seis) meses, tendo como prazo de 

permanência máxima no abrigo de 02 (dois) anos. (GONÇALVES, 2009) 
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3 QUEM PODE ADOTAR 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Como preceitua Carlos Roberto Gonçalves (2016, p.382) podem adotar todas 

as pessoas maiores de 18 anos. Também está previsto o art. 42 do ECA: “Podem 

adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independente do estado civil.  

A adoção um ato pessoal do adotante, uma vez que a lei proíbe a adoção por 

procuração. O estado civil, o sexo, e a nacionalidade não influenciam na capacidade 

de adoção. Certificando-se de uma maneira implícita, que o adotante deve ter 

condições morais e materiais para exercer a função, de elevada sensibilidade, de 

verdadeiro pai para uma criança. (GONÇALVES, 2016) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 29 preceitua que não 

permitem a colocação em família substituta quando a pessoa revele qualquer modo 

de incompatibilidade com o adotado. 

Conforme interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a 

adoção se tratando de um ato jurídico, a adoção exige capacidade jurídica. Sendo 

assim, não podem adotar os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados 

em toxico, os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade, bem com pródigos, “mesmo porque a natureza do instituto pressupõe a 

introdução do adotando em ambiente familiar saudável, capaz de propiciar o seu 

desenvolvimento humano”. 

Proclama o artigo 6º, VI, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) que “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 

como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas”. Dessa forma, compreendemos que possuir uma deficiência não é uma 

causa que impeça a adoção. 

A adoção por homossexual tem sido admitida, mediante cauteloso estudo 

psicossocial por equipe interdisciplinar que possa detectar o melhor interesse do 

adotando. 

Vários doutrinadores têm colocado em evidência, com absoluta correção, 

como reconhece o Min. Celso de Mello em voto proferido no Superior Tribunal 
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Federal, a necessidade de atribuir verdadeiro status de cidadania as uniões estáveis 

homoafetivas. (GONÇALVES, 2016) 

Não estão legitimados para adotar seus pupilos e curatelados os tutores e 

curadores enquanto não prestarem “conta de sua administração” e saldarem o 

alcance, se houver (ECA, art.44). Essa restrição tem o objetivo de proteger os 

interesses do tutelado ou dos filhos interditados e é ditado pela moralidade, pois visa 

impedir a utilização da adoção como meio de se safar do dever de prestar contas e 

responder pelos débitos da sua gestão. 

É permitido o adotante adotar quantos filhos quiser simultânea ou 

sucessivamente, ao contrário do que sucedia no regime do Código Civil de 1916, 

pelo qual só podiam adotar casais com mais de 50 anos de idade e sem filhos. O 

direito brasileiro não contém qualquer dispositivo que vede a possibilidade de os 

cônjuges ou companheiros adotarem separadamente. 

Caso a adoção se efetuar apenas por uma pessoa solteira ou que não tenha 

companheiro constituir-se-á a entidade familiar denominada família monoparental. 

O § 5º do art.42 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990), 

dispõe que, nos casos de divorciados judicialmente separados e ex-companheiros, 

desde que comprovado efetivo benefícios ao adotando, será assegurada o direito a 

guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o 

exercício concernente ao poder familiar dos filhos comuns. Os avós não podem 

adotar e aqueles que não possuem 16 anos a mais do que o adotado. 

(GONÇALVES, 2016) 

 
3.2 QUEM PODE SER ADOTADO 

 

Na palavras de Carlos Roberto Gonçalves, podem ser adotados crianças e 

adolescentes, incluindo aqueles que já atingiram a maioridade, exigindo processo 

judicial em ambos os casos. O artigo 1619 do Código Civil, com a redação dada pela 

Lei Nacional de Adoção (art.4), prescreve que a adoção de maiores de 18 (dezoito) 

anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, 

aplicando-se, no que couber, as regras, gerais da Lei n.8.069, de 13 de julho de 

1990- Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Portanto, podem ser adotadas, todas as pessoas que possuam no mínimo 

dezesseis anos de diferença do adotando, como preceitua o artigo 42 do ECA§ 3º. 
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3.3 REQUISITOS DA ADOÇÃO 
 

Um dos principais requisitos exigidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL,1990) para adoção é: 

• Idade mínima de 18 anos para o adotante (ECA, art. 42, caput). 

• Diferença de dezesseis anos entre adotante e adotado (ECA, art. 42, §3º). 

• Consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja 

adotar. 

• Concordância deste, se contar mais de 12 anos (ECA, art. 28, § 2º). 

• Processo judicial (art.47, caput) 

• Efetivo benefício para o adotando (art. 43). 

 

É imposta essa diferença de idade entre o adotante e o adotado, pois quer a 

lei no lar instituir ambiente de respeito e seriedade, pois normalmente é resultante da 

natural ascendência de pessoa mais idosa sobre a outra mais jovem, como acontece 

na família natural, entre pais e filhos. Para a adoção acontecer o art. 165, I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990) requer a anuência do cônjuge 

ou companheiro do adotante.  

O consentimento dos pais ou do representante legais de quem se deseja 

adotar, como mencionado acima, é a condição fundamental à concessão da adoção. 

No entanto, o art.166 do ECA o dispensa, dentre outras possibilidades, se os pais 

foram “destituídos do poder familiar”. A destituição só pode ser feita com 

observância de procedimento contraditório conforme art. 24 do ECA (BRASIL,  

2017). 

Quando os titulares do poder familiar não forem encontrados, devem ser 

citados por edital. Realizando todas as formalidades legais, e a destituição por 

sentença passada em julgado, a autoridade judiciária, ao deferir a adição, suprirá o 

consentimento paterno.    

Para os adotados menores de dezoito anos, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê procedimentos específicos, sob a competência do Juiz da 

Infância e da Juventude. A adoção de menores requer o preenchimento de outro 

requisito: o estágio de convivência, a ser promovido obrigatoriamente, só podendo 

ser dispensado “se o adotado já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante 

durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição 
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do vínculo” (ECA, art. 46, § 1º). A antiga redação previa que o estágio poderia ser 

dispensado se o adotando fosse maior de um ano de idade ou se, qualquer que 

fosse sua idade, já estivesse na companhia do adotante durante suficiente para 

permitir a referida avaliação. 

O estágio de convivência tem a finalidade de comprovar a compatibilidade 

entre as partes e a probabilidade de sucesso na adoção. Quando o adotado estiver 

na companhia dos adotantes durante tempos suficiente é dispensável. 

Entretanto, é indispensável o estágio de convivência na adoção por 

estrangeiro, sendo necessário no mínimo trinta dias, qualquer que seja a idade do 

adotando, cumprido em território nacional (ECA, art.46, § 3º). 

 

3.4 POSSIBILIDADE DA ANULAÇÃO DA ADOÇÃO 
 

A adoção pode ser anulada judicialmente, desde que violada as prescrições 

legais (CC. art.166, V e VI). A natureza benéfica da adoção afasta o extremado rigor 

no exame das formalidades legais. A adoção pode ser nula quando: 

• O adotante não tiver mais de 18 anos (ECA, art.42). 

• O adotante não for pelo menos 16 anos mais velho que o adotado (ECA, 

art.42 § 3º). 

• Duas pessoas, sem serem marido e mulher ou conviventes, adotarem a 

mesma pessoa (ECA, art. § 2º). 

• O tutor ou curador não tiver prestado contas (ECA, art. 44) 

• Houver vicio resultante de simulação ou de fraude à lei (art. 167 e 166 VI). 

 

A anulabilidade, pode resultar quando: 

• Falta de assistência do pai, tutor ou curador, ao consentimento do adotado 

relativamente incapaz (CC, art. 171, I). 

• Vício de consentimento do adotante, do adotado e do representante legal 

desde, proveniente de erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo e 

estado de perigo (art. 171, II). 
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3.5 EFEITOS DA ADOÇÃO 
 

Os principais efeitos da adoção podem ser tanto de ordem pessoal e 

patrimonial. Os princípios de ordem pessoal dizem respeito ao parentesco, ao poder 

familiar e ao nome; os de princípios ordem patrimonial concernem aos alimentos e 

ao direito sucessório. (GONÇALVES, 2016) 

Os efeitos de ordem pessoal, dizem respeito ao parentesco, poder familiar e 

ao nome; 

a) Parentesco: A adoção gera um parentesco entre o adotante e adotado, 

denominado de civil, mas em tudo equiparado ao consanguíneo. Sendo 

assim, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 

vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 

Promove a integração completa do adotado na família do adotante, na 

qual será recebido na condição de filho. A adoção, no sistema do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, produz seus efeitos a partir do transito em 

julgado da sentença que a deferiu, exceto no caso de adoção post 

mortem, caso em que terá força retroativa à data do óbito. 

b) Poder familiar: com a adoção, o filho adotivo é equiparado ao 

consanguíneo sob todos os aspectos, ficando sujeito ao poder familiar, 

transferido do pai natural para o adotante com todos os direito e deveres 

que lhes são inerente, inclusive administração e usufruto de bens. 

c) Nome: no tocante ao nome, prescreve o art.47, § 5º, do ECA: “A sentença 

conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, 

poderá determinar a modificação do prenome. Caso a modificação de 

prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando. 

O sobrenome dos pais adotante é direito do adotado. 

 

Os efeitos de ordem patrimonial concernem a alimentos e ao direito 

sucessório: 

a) Alimentos: são devidos alimentos, reciprocamente, entre adotante e 

adotado, pois os mesmos tornam-se parentes e responsáveis. A prestação 

de alimentos é uma obrigação normal do parentesco que se estabelece 

com a adoção. São devidos alimentos pelo adotante nos casos em que são 
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pelo pai ao filho biológico. Quando aos adotados, ao direito de receberem 

alimentos enquanto menores, e enquanto maiores se impossibilitados de 

prover ao próprio sustento, corresponde a obrigação de prestarem 

assistência. 

b) Direito sucessório: o filho adotado, hoje, concorre em igualdade com o filho 

biológico. Em consequência, os direitos hereditários envolvem também a 

sucessão dos avós e dos colaterais, tudo identicamente como acontece na 

filiação biológica. Na linha colateral, na falta de parentes, o adotivo, como o 

filho biológico, sucede até o quarto grau. Os filhos adotados, como os filhos 

biológicos, podem ser deserdados nas hipóteses legais, elencadas no 

artigo 1.962 do Código Civil. 

 
3.6 CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO- CNA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (BRASIL, 1990) já previa que 

cada comarca deveria manter cadastros de pessoas habilitadas e de crianças 

disponíveis para a adoção para facilitar o processo de adoção. O fato de serem 

listagens regionalizadas não contribuía para o aumento do número de adoções no 

país, por isso decidiu-se pela criação do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), sob a 

responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, com base nas informações 

fornecidas pelos tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. Criado em 

abril de 2008, o Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta criada para ajudar 

juízes das varas de infância e da juventude a cruzar dados e localizar pretendes 

para adotar crianças aptas à adoção. (CNJ, 2016) 

O CNA é um sistema de informações, hospedado nos servidores do CNJ, 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. 

Ao centralizar e cruzar informações, o sistema permite que se aproximem as 

crianças que aguardam por uma família em abrigos brasileiros e pessoas de todos 

os estados que querem adotar. 

O sistema tem o como objetivo diminuir a burocracia do processo, pois uma 

pessoa considerada apta à adoção em sua região ficará habilitada a adotar em 

qualquer outro lugar do país. 
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O cadastro contava com casais e pessoas residentes no Brasil, não tinham 

acesso os brasileiros que residiam no exterior. São mais de 30 mil pretendentes 

como informa o CNJ e 5,4 mil crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. O 

número de pretendentes é maior porque a maioria quer crianças mais novas, que 

são minoria no cadastro. 

Em 24/03/2014, o Conselho Nacional de Justiça autorizou que estrangeiros e 

brasileiros residentes no exterior participassem do cadastro. Tendo como objetivo  

aumentar a adoção de crianças mais velhas, que estão fora do perfil desejado pelos 

brasileiros, pois os adotantes preferem as crianças com até 3 anos. Os estrangeiros 

já são autorizados por lei para adotar, mas eles devem procurar a Justiça Estadual 

de algum estado e se candidatar, o estagio de convivência e obrigatoriamente no 

Brasil. O juiz, então, localiza as crianças da comarca solicitada que não foi adotada 

após entrar no cadastro - geralmente crianças mais velhas, fora do perfil pretendido 

por brasileiros. Agora, os residem no exterior poderão acessar o cadastro, o que 

facilitará para os estrangeiros a localização das crianças em qualquer região do 

país.  Apenas para ilustrar, utilizaremos um gráfico fornecido pelo CNJ no ano de 

2014, para visualizarmos como funciona o CNA. (CNJ, 2016) 
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Os dados abaixos abaixo foram extraidos de uma repostagem feita pelo site 

G1. 

QUADRO 1 – CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO 

 
Fonte: Cadastro nacional de adoção (2017) 
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3.7 ESPÉCIES DE ADOÇÃO 
 

No direito romano a adoção já era prevista. Foustel de Coulanges (1998) 

explica que, para os romanos, a adoção era possível para que fosse evitada a 

extinção da família, já que somente o filho homem poderia dar continuidade ao culto 

dos antepassados, através do fogo sagrado. Sendo assim, para o direito romano, a 

adoção era tida como uma forma de assegurar a prole para aqueles que não tiveram 

de uma forma natural para não acabarem com sua linhagem. 

No direito moderno, a adoção é o “ato solene, cuja inobservância da forma em 

lei fulmina o ato de nulidade”. No ordenamento jurídico brasileiro existem duas 

espécies legais de adoção, que decorrem da distinção legal entre maiores e 

menores de idade: 

Adoção Civil: também chamada "adoção comum" ou "tradicional". Temos 

essa espécie nos casos de adoção de maiores de 18 anos. Sua previsão está nos 

artigos 1.618 e seguintes do Código Civil. Pode ser realizada por qualquer pessoa, 

seja solteira, casada ou estavelmente unida, maior de idade, brasileira ou 

estrangeira, residente ou não no território nacional. 

Adoção Estatutária: previsto no art. 39 e seguinte da Lei 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA), é a espécie de adoção aplicável a todos os 

menores de 18 anos e àqueles que, ao atingirem os dezoito anos, já estavam sob a 

guarda ou tutela dos adotantes (art. 40 do ECA). 

O fator que determina a aplicação da legislação civil ou da estatutária são os 

conceitos de maioridade e menoridade legalmente estipuladas, consoantes os 

dispositivos legais. 

Salienta-se que, atualmente, tanto a adoção de menores quanto a adoção de 

maiores de 18 anos dependem da assistência do Poder Público e sentença 

constitutiva, conforme disciplina do artigo 1.619, do Código Civil. 

Das duas espécies (Civil e Estatutária) decorrem quatro modalidades.  

 

3.8 MODALIDADES DE ADOÇÃO 
 

É possível perceber que existe uma variedade de modalidades de adoção, 

citarei abaixo alguns tipos de adoção existentes e que são aceitas e reguladas pelo 

nosso ordenamento jurídico.  
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Adoção póstuma: O legislador, em uma clara demonstração de amparo aos 

iminentes direitos do adotado, disciplinou a hipótese do evento morte durante o 

processo de adoção. Assim, criou-se a chamada “adoção póstuma” ou post mortem‚ 

prevista pelo § 5°, do art. 42 do ECA e pelo art. 1.628 do CC. Pelo primeiro 

dispositivo, caso o adotante venha a falecer no curso do processo, a adoção ainda 

assim poderá ser deferida, desde que seja a vontade do adotante antes de sua 

morte. Pelo segundo dispositivo, se o adotante falecer antes do trânsito em julgado 

da sentença, os efeitos da adoção retroagirão à data do óbito, começando deste 

ponto, e não mais do trânsito em julgado da sentença. 

Adoção por divorciados: a lei garante aos divorciados e aos judicialmente 

separados a possibilidade de adotar conjuntamente. Para isso, no entanto, faz-se 

necessário que o estágio de convivência tenha iniciado na constância da sociedade 

conjugal e desde que acordem sobre a guarda e regime de visitas (art. 42 § 4º) 

(DINIZ, 2009). 

Adoção internacional: é o instituto jurídico de ordem pública que concede à 

criança ou ao adolescente em estado de abandono a possibilidade de viver em um 

novo lar no exterior, sendo necessário, contudo, a observância de normas do país 

do adotado e do adotante. Para ser considerada adoção internacional, o adotante 

deve ser estrangeiro não domiciliado no Brasil, ou brasileiro domiciliado no exterior. 

Para a adoção internacional, além dos requisitos inerentes a todas as 

modalidades de adoção, é exigido um “Estágio de Convivência”, a ser cumprido no 

território nacional, para que seja concretizada a adoção (GONÇALVES, 2016).  

Adoção por Homossexuais: considerando a igualdade assegurada pela 

Constituição Federal de 1988, segundo a qual não haverá distinção ou preconceito 

em função de sexo ou posicionamentos ideológicos, não se pode afastar a 

possibilidade da adoção por homossexuais. Por maior ebulição ideológica que o 

tema possa causar a lei não veda expressamente este tipo de adoção, cabendo ao 

juiz a análise das condições inerentes ao caso concreto (DIAS, 2009). 

Além das modalidades acima, a adoção à brasileira ocorre, não estando 

prevista em lei, e sua prática constitui crime, pois tudo deve ser feito dentro da lei.  

A adoção à Brasileira: consiste no registro de filho alheio como próprio sem 

haver qualquer intervenção ou acompanhamento judicial ou dos órgãos 

responsáveis pela fiscalização do ato como conselho tutelar e Ministério Público. 
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Esse tipo de adoção é ocorre no Brasil e, ao contrário das demais 

modalidades, sua ocorrência encontra respaldo unicamente no Código Penal 

(BRASIL, 1940), tipificada como crime no artigo 242 do Código Penal, pois consiste 

em registrar uma criança em nome próprio, como se fosse filho natural, não 

observando o devido processo legal.  

Ainda que a intenção dos declarantes seja a melhor possível, e apesar do 

perdão judicial, esse ato é considerado crime e, portanto, não deve ser estimulado. 

(DIAS, 2013) 

Adoção Intuitu Personae: Essa modalidade de adoção, cujos pais biológicos 

do adotado determinam quem serão os adotantes, não está presente na lei. Nesse 

sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça que, no informativo nº 385, 

expôs: “Dever-se-ia, preponderantemente, verificar o estabelecimento do vínculo 

afetivo da criança com os agravados, que, se presente, torna legítima, 

indubitavelmente, a adoção intuitu personae”. (STJ, 2009) 

Destarte, não existe previsão e amparo legal no ordenamento jurídico 

brasileiro para a prática de tal modalidade de adoção, porém de acordo com 

entendimento doutrinário seria possível sua realização. E, caso constitua-se vínculo 

afetivo da criança com os interessados em adotá-la a adoção intuitu personae torna-

se legítima, de forma incontestável. Desta forma, a referida modalidade de adoção 

traria benefícios ao adotado, pois concederia à mãe da criança o direito de escolha 

em relação à pessoa que irá adotar o seu filho, uma vez que esta daria a criança a 

quem achasse que teria melhores condições para cuidar. 

 Adoção por Tutor ou Curador: A adoção por tutor ou curador pode ser 

deferida, desde que seguidas à risca algumas premissas. O artigo 1.734, do Código 

Civil (BRASIL, 2002), de acordo com o artigo 4º da nova Lei de adoção, traz o 

seguinte: “As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos 

ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores 

nomeados pelo Juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma 

prevista pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.”. 

Tendo em vista os interesses do menor, jamais será permitida a adoção por 

um tutor cuja sua idoneidade seja questionável, e que não preste as contas, pois 

não pode o tutor se beneficiar com a adoção, já que o real interesse da adoção é 

suprir as necessidades do menor em se ter uma família. 
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De acordo com o ECA, em seu artigo 44: “Enquanto não der conta de sua 

administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou 

o curatelado.”. Visto que somente será passada a tutela ao indicado, sendo este de 

vontade e destacado do testamento, se esta medida for vantajosa ao pupilo, e que 

não exista outra pessoa em condições melhores de assumir essa responsabilidade.  

Adoção Unilateral: O que caracteriza a adoção unilateral é que somente uma 

das partes faz a adoção, a outra mantém com o adotado seu vínculo parental, ou 

seja, por exemplo, uma mãe viúva que se casa novamente e o seu companheiro 

decide adotar a criança. Seja o vínculo de pai ou de mãe com o filho, o rompimento 

deste não ocorre com a adoção unilateral, pois apenas um dos genitores é que fica 

excluído. É o que se verifica da redação do artigo 41, parágrafo 1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: “Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do 

outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino 

do adotante e os respectivos parentes” (VENOSA, 2013).  

Portanto, trata-se de modalidade de adoção de forma híbrida, visto que se 

caracteriza pela substituição de um dos genitores da criança ou adolescente, 

permitindo que, em lugar do pai biológico, passe a existir a figura do adotante. E a 

adoção unilateral acontece nos seguintes casos: a) adotando sem pai declarado; b) 

adotando sem mãe conhecida; c) adotando cujo um dos pais foi destituído do poder 

familiar; d) quando um dos pais for falecido. 

Adoção Singular: entendida como a realizada a pedido de apenas uma 

pessoa, homem ou mulher, e que vem sendo chancelada jurisprudencialmente, não 

obstante inexistir previsão textual no ECA (VENOSA, 2006).  
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4 ADOÇÃO SINGULAR 
 

4.1 CONCEITOS 
 

A adoção singular é aquela compreendida como a realizada a pedido de 

apenas uma pessoa, homem ou mulher, e que vem sendo aceita 

jurisprudencialmente. 

A adoção por pais solteiros vai de encontro à concepção de família, que, 

consolidou-se no mundo moderno e já sofre desgaste, abrindo espaço para diversos 

arranjos familiares, como a família monoparental. (VENOSA, 2006) 

Com base em vários estudos, inúmeros são os motivos que levam solteiros a 

adotar. Em pesquisa sobre a motivação de mulheres solteiras, divorciadas e viúvas 

que se inscreveram para adotar, Levy e Féres-Carneiro (2002) destacam o desejo 

de ser mãe e o medo da solidão como principais motivos. Esses aspectos estão 

associados à ênfase na realização profissional, necessidade de se estabelecer na 

vida e também à necessidade de cuidar e de ser cuidada. Muitos acreditam que a 

maior motivação de um homem adotar sozinho é por que ele é homossexual, porém 

podemos notar no desenvolver no trabalho que não é essa a principal motivação, 

existem casos de adoção singular feita por homossexuais devido à dificuldades 

enfrentadas por casais homossexuais, entretanto a pesquisa de campo mostra que 

existem homens, não homossexuais, que optaram ter um família independente de 

uma esposa ou companheira, que o tempo passou e não encontraram aquela 

pessoas certa para constituir família, sendo assim decidiram serem pais sem possuir 

uma imagem feminina do seu lado. 

A maior barreira da adoção é a desinformação que impede que homens e 

mulheres solteiros adotem crianças e adolescentes. Podemos notar que a 

desinformação dos homens é muito maior do que a das mulheres, como podemos 

observar: 

 
Culturalmente o homem ainda não se descobriu como capaz de formar uma 
família sem a necessidade de uma mulher”, afirmou o juiz Élio Braz, titular 
da 2ª Vara da Infância e Juventude de Recife. “Eles tendem a achar que 
não ‘levam jeito’. Só que para adotar uma criança não precisa ter ‘jeito’, mas 
ter amor”, completou (CNJ, 2016). 
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Nas palavras do Conselho Nacional de Justiça- CNJ a adoção por pessoa 

solteira é um compromisso que pode ajudar a mudar a realidade das crianças que 

vivem em orfanatos, abrigos do Brasil e no mundo. A ação reconhece o 

estabelecimento de novas famílias, reconstruídas com base no afeto e carinho em 

vez dos laços tradicionais. 

Solteiros podem adotar, uma vez que o Código Civil (BRASIL, 2002) não faz 

referência ao estado civil da pessoa, somente da idade mínima para pleitear a 

adoção, esclarece a doutrina. 

Solteiro, casado ou em união estável, a regra para adoção é a mesma para 

todas as pessoas. Antes de adotar a pessoa deve procurar a Vara da Infância e 

Juventude de sua cidade para requerer a habilitação para adoção. 

 Os candidatos à adoção possuem um encontro com psicólogos e 

assistentes sociais, para avaliar se a pessoa está apta para adotar uma criança ou 

adolescente, seguido de um laudo de aprovação do habilitado ou não.  

 

4.2 POSSIBILIDADE JURÍDICA DA ADOÇÃO SINGULAR 
 

A possibilidade de adotar na condição de solteiro, no Brasil, foi admitida a 

partir da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), que preceitua em seu artigo 42 “podem adotar 

os maiores de vinte e um anos, independente do estado civil”. 

As pessoas solteiras não têm nenhum empecilho para adotar, basta que 

tenham acima de 18 anos e que comprovem estabilidade familiar e financeira, 

como consta no Código Civil (BRASIL,2002)  para os casos de adoção. 

 

4.3 PRIMEIRA ADOÇÃO SINGULAR REGISTRADA EM PORTUGAL 
 

O primeiro registro de adoção singular em Portugal foi há 24 anos, podendo 

ser considerado muito recente, pois como podemos notar que a adoção é um 

instituo presente desde os primórdios. 

 Duarte Siopa protagonizou a primeira adoção em Portugal, o mesmo foi 

entrevistado pela revista VIP, a entrevista completa está disponível no site da 

Revista Vip. 
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VIP-Foi a primeira adoção singular em Portugal. Como surgiu a ideia de 
adotar? 
Fui fazer uma reportagem, onde soube que havia um miúdo que não tinha 
condições e pedia auxílio a uma vizinha. Quando fui ver com ela para fazer 
a peça para o Telejornal, fiquei muito incomodado com o que me contou. E 
pedi-lhe para me dizer quando o miúdo fosse lá a casa para encaminhá-lo 
para uma instituição. Conheci o Diogo e, a partir desse dia, nunca mais nos 
largámos. 
VIP- Na altura, teve a percepção de que iria ser um processo difícil? 
Não, não, não. Não pensei em nada, apanhou-me desprevenido, foi 
inesperado. Quando perguntei se queria ir para a minha casa, nem o nome 
me tinha dito e respondeu logo que sim. Aí senti que não o ia largar mais. 
Os advogados começaram a tratar do assunto e fiquei logo com a guarda. 
Mas só depois de três anos no Tribunal de Menores e mais dois no de 
Família é que tive direito à adoção plena. E tive sempre uma assistente 
social que me entrava em casa às horas que entendia e sem avisar. 

 

Como podemos notar na entrevista do Duarte Siopa, ele como futuro pai 

solteiro foi recepcionado com preconceito do poder judiciário, pois como mencionado 

na entrevista que a assistente social entrava a hora que entendia e sem avisar. Hoje, 

24 anos depois, isso não é uma situação aceitável, pois todos os adotantes devem 

ser tratados igualmente. 

A entrevista na integra mostra que além do poder judiciário, Duarte Siopa 

enfrentou várias dificuldades, tanto da escola tanto dos colegas de classe de seu 

filho. Ainda hoje, as barreiras sociais que os pais solteiros enfrentam são grandes. 

 
4.4 FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

 

A família monoparental no decorrer dos tempos adquiriu uma grande 

intensidade e visibilidade. Devido ao seu grande número, esse novo modelo de 

família adquiriu direitos e deveres, reconhecidos na da Constituição Federal de 1988 

como sendo família um lar constituido por um dos pais e seus descendentes. Por 

família monoparental deve-se compreender uma pessoa adulta, homem ou mulher 

responsável por uma ou várias crianças e ou adolescentes. A família monoparental 

possui várias origens, podendo ser fruto de uma decisão voluntária ou involuntária 

do genitor, pode ser por meio da inseminação artificial que hoje em dia é muito 

comum, em que a mãe decide ter o filho como produção independente, a adoção, 

uma vez que o ECA em seu art. 42 não menciona que a esta só poderá ser 

realizada por casais. A viuvez que foi à responsável pelo surgimento da 

monoparentalidade, que também é decorrente do divórcio, visto que muitos casais 

não possuem estrutura psicológicas para a vida conjugal. Salientando também, além 
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desses motivos, o celibato, que também é considerado uma razão da origem da 

mesma, sendo mais comum em classes mais ricas, motivado a partir das escolhas 

profissionais e aspirações sociais especialmente das mulheres. A família 

monoparental foi reconhecida pela Carta magna como entidade familiar e de acordo 

com a mesma é conceituada como “a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes”. Quanto a tal questão Maria Helena Diniz expõe o seguinte 

comentário:  

 

A família monoparental ou unilinear desvincula-se da idéia de um casal 
relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas com um dos seus 
genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção 
unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção 
independente, etc. (2011, p11) 
 

 

Eduardo de Oliveira Leite explica que uma família é monoparental é quando a 

pessoa considerada (homem ou mulher) encontra-se sem cônjuge, ou companheiro, 

e vive com uma ou várias crianças. Este fenômeno não é considerado novo, pois 

sempre existiram pessoas que criaram e educaram seus filhos sozinhos e sempre ira 

existir (LEITE, 2003). 

O conceito de famílias monoparentais é bastante abrangente, pois procura 

explanar varias situações. As primeiras advindas das rupturas voluntárias de 

casamentos e uniões e as segundas, oriundas de falecimentos, abandono de um 

dos cônjuges, nascimentos extramatrimoniais, etc. Sendo assim, é possível extrair 

as principais características da família monoparental. A primeira característica é a 

presença de um só genitor, ou seja, uma pai ou uma mãe. Há apenas um dos 

genitores para desempenhar os dois papéis. As crianças, deste modelo familiar, têm 

de crescer e conviver com situações e problemas diferentes advindos da 

monoparentalidade, sendo o primeiro deles, a ausência de um dos pais no convívio 

cotidiano.  

A monoparentalidade não pode ser observada como um fenômeno muito 

moderno. Ela sempre esteve presente. O fato é que a cada dia que passa tem 

evoluído, consideravelmente, nos últimos vinte anos. Antigamente, a 

monoparentalidade ocorria como fenômeno involuntário, pois era fruto de uma 

situação imposta, como na viuvez. É parte de uma opção, decorrente da 
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manifestação da vontade humana, como no caso do divórcio e até pela falta de 

interesse de se casar. 

O casamento ocorre cada vez menos. As maiorias das pessoas têm preferido 

viver liberadas de qualquer obrigação. O fato é que o casamento deixou de ser uma 

meta, principalmente entre os jovens. De acordo com o IBGE, no Censo 

Demográfico 2000, na faixa de 20 a 29 anos, o número de homens solteiros é de 

11.225.942 em oposição a 3.144.557 de casados. Entre as mulheres não é 

diferente. Na faixa acima descrita o número de mulheres solteiras é de 9.948.160, já 

o de casadas é de 4.765.305. Deste modo percebesse que apenas ¼ dos homens e 

metade das mulheres optam pelo casamento. (REVISTA JURÍDICA, 2009) 

 

4.5 PESQUISA DE CAMPO 
 

Foram entrevistados quatro adotantes solteiros: três homens e uma mulher. 

No quadro são caracterizados os adotantes e seus filhos. 

 

QUADRO 2 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS PARTICIPANTES 

Participantes  Sexo  Idade Profissão  Religião  Estado  

civil 

Sexo do 

adotado 

Idade 

atual do 

adotado 

Participante 1 Masculino 37 Eng. 

elétrico 

Protestante Solteiro Masculino 

e feminino 

7 anos 

Participante 2 Feminino 41 Professor Católico Divorciada Feminino 12 anos 

Participante 3 Masculino 33 Advogado Judeu Solteiro Masculino 

e feminino 

9,7 e 5 

anos  

Participante 4 Masculino 54 Professor  Católico Viúvo Masculino 15 anos 

Fonte: Autora (2017) 

Notas: Técnica de coletas de dados: Os dados foram coletados a partir de entrevistas semidirigidas, 
com roteiro preestabelecido, construído com base nos objetivos da pesquisa. Também foram 
coletados os dados sociodemográficos dos pais e dos respectivos filhos. 
Processo de adoção: Todas as adoções foram realizadas legalmente. 
Depoimento dos adotantes: 

 

Participante 1 : Relata que sempre teve vontade de ser pai, mas nunca se casou 

então o mesmo achava que não era possível adotar sendo solteiro, até que um dia 

por meio de uma reportagem na televisão descobriu que era possível a adoção por 

homens solteiros. Foi assim que resolveu que seria pai independentemente de estar 
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casado, buscou o poder judiciário para mais informações e cadastrou-se no CNA. 

Os gêmeos foram uma realização de um sonho que achava que não era possível. 

Sua família deu total apoio para adoção, sendo que sua mãe há muito tempo queria 

netos. Residindo no estado de São Paulo, o participante 1 tem uma vida normal com 

seus filhos: ajuda no dever de casa, auxilia no banho, prepara a lancheira para aula, 

leva e busca no karatê e nas aulas de sapateado. Relata que a ajuda da sua família 

é essencial, principalmente de sua mãe e seu pai, pois ser pai sozinho não é uma 

tarefa fácil. Os avós são muitos presentes na vida dos netos. O participante relata 

que ser pai solteiro é enfrentar uma batalha a cada dia, pois você é sozinho para 

realizar todas as tarefas, você é pai e mãe. O participante conta que a rotina é bem 

corrida, pois o mesmo cozinha, limpa, lava, organiza, leva para escola e depois vai 

para o trabalho. O mesmo conta com a ajuda de uma empregada doméstica 3 vezes 

por semana. Os avós, quando ele não pode comparecer, vão as reuniões da escola, 

buscam, dão almoço e café. Devido a sua profissão as vezes é necessário viajar, 

então os gêmeos ficam na responsabilidade de seus pais ou até de sua irmã. Seus 

filhos são prioridade e se um dia acontecer de encontrar uma companheira, a 

mesma terá que aceitar que primeiro ele é pai e depois companheiro. O processo de 

adoção foi tranquilo não teve nenhuma dificuldade e o processo de adaptação foi um 

sucesso. 

 

Participante 2:  Relata a participante 2 que seu ex-marido nunca quis ser pai, dessa 

forma a mesma abriu mão da maternidade. Até que um dia o casamento não deu 

mais certo então resolveu adotar, pois a mesma não queria passar o resto da sua 

vida sozinha e como ela sempre quis ser mãe achou oportuno o momento. 

Conheceu sua filha no orfanato onde era voluntaria e apaixonou-se 

instantaneamente. A participante relata que teve o apoio da sua família para ir em 

frente com a adoção. Conta que sua rotina é bem tranquila devido aos horários 

flexíveis que ela possui. Acompanha sua filha na natação, prepara seu almoço, leva 

na escola e sua irmã, tia da menina, busca, pois é o mesmo colégio que seu 

sobrinho estuda. A adaptação de sua filha foi um pouco conturbada, pois já não era 

um bebê quando foi adotada, já possuía uma bagagem emocional muito grande, a 

participante relata que acompanha sua filha regularmente para tratamento 

psicológico. 
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Participante 3 : Relata o participante 3 que num primeiro momento sua família não 

aceitou muito a adoção, mas depois foram acostumando-se com a ideia. O 

participante conta que sempre quis ser pai, desde seus 18 anos só que era muito 

jovem para assumir essa responsabilidade. Com a faculdade teve que deixar de lado 

esse sonho. Sua família não concordou num primeiro momento por achar o mesmo 

muito novo e por ter que exercer a paternidade sozinha, sem uma esposa do seu 

lado. O primeiro contato que teve com seus filhos foi através de um abrigo que sua 

família ajudava. Eram três irmãos e o mesmo achou errado separá-los, dessa forma 

resolveu adotar os três, isso mesmo, os três. Foi um choque para família, pois 

somente uma criança já é muita responsabilidade, imaginem três. Porém, resolveu 

que não iria separá-los, numa tarde estava em seu escritório e recebeu uma ligação 

dizendo que ele poderia levar as crianças para casa, ele ficou um pouco assustado, 

pois não achou que seria tão rápida essa decisão. O mesmo narra que foi correndo 

para o apartamento organizar as coisas para receber as crianças. Conta que ficou 

exausto nos primeiros meses até pegar o ritmo, porque uma das crianças ainda era 

praticamente um bebê e que necessitava de mais cuidados. O participante relata 

que a rotina é pesada e caótica, mas que vale muito a pena, diz que é muito sortudo 

por ter seus horários flexíveis, como o escritório é da família ele consegue conciliar 

bem a paternidade e o trabalho. A adaptação foi tranquila, ele teve que colocar 

cercados nas portas, telas nas janelas, tirar os objetos de decoração que eram de 

vidro, trocar de carro, fazer um curso de culinária básica, mobiliar quarto e berçário. 

Sua rotina basicamente é levar e buscar as crianças na escola, festas infantis, balé, 

natação, parquinho, dar de comer, dar banho, assistir desenho, reuniões escolares. 

Relata também que sua família é essencial, pois hoje em dia sua mãe ajuda muito 

com as crianças. 

 

Participante 4:  Relata o participante que sua decisão não foi aceita por sua família, 

pois já possuía dois filhos com sua falecida esposa e os filhos não aceitaram a 

decisão. O mesmo chegou a mudar de cidade por não ter o apoio da família, hoje é 

professor num colégio estadual em uma cidade pequena no estado do Rio Grande 

do Sul. Teve o primeiro contato com seu filho na escola, pois foi seu professor. 

Conta que foi bem tranquilo o processo de adoção e a adaptação também. Hoje, 

mora sozinho com seu filho e dedica todo seu tempo para ele.  
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4.6 AS BARREIRAS ENFRENTADAS POR FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 
 

 Com as inúmeras mudanças na forma de constituir família, a sociedade 

demostra certa dificuldade em aceitar as novas formas que a família está tomando. 

Com base na pesquisa acima, demostrai as barreiras que os pais solteiros vêm 

enfrentando, deixando claro que os participantes não sofreram nenhum tipo de 

descriminação do poder judiciário e sim, da sociedade.  

 

Participante 1:  “Quando decidi adotar os gêmeos a minha família, que era o mais 

importante, aceitou e recebeu meus filhos de braços aberto, mas durante esse 

processo perdi vários “amigos”. Acontece que a sociedade não está pronta para 

aceitar que existem homens solteiros que querem ser pais independentemente de 

estar casado. Já recebi vários olhares estranhos de profissionais tais como 

professores e médicos. Numa certa época do ano minha filha começa a ter crises de 

bronquite e fazia pouco tempo que ela estava comigo e eu não estava ciente dessa 

condição dela, numa noite ela estava com dificuldade para respirar então liguei para 

minha para ver o que eu podia fazer, minha mãe disse para levar ela imediatamente 

para hospital e que ela me encontraria lá. Cheguei no pronto atendimento e o 

médico que me atendeu me olhou dos pés à cabeça, eu com duas crianças no colo, 

como uma cara de preocupado, pois tudo aquilo era novidade para mim, o médico 

me olhou e perguntou onde estava a mãe da minha filha e eu respondi que era pai 

solteiro e que eu era o responsável por ela. Depois disso começou os burburinhos, 

minha mãe chegou nesse meio tempo e o médico e as enfermeiras deram a 

entender que seria melhor que minha mãe ficasse com minha filha no período de 

observação, pois lá só tinha mulheres e que eu iria me sentir desconfortável. 

Desconfortável estavam eles por eu ser o único homem no meio de todas aquelas 

mulheres, minha prioridade era o bem-estar da minha filha e não importava ser o 

único homem lá. Foi uma situação muito, mas muito desagradável e fui buscar na 

justiça meus direitos, pois me senti violado e todos deveriam ser tratados de forma 

igual, movi uma ação de danos morais contra o hospital. Acontece é que muitos pais 

solteiros enfrentam diariamente batalhas que se eles fossem casados não iriam 

existir e eu acho necessário expor para o mundo o que nós passamos. 
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Participante 2: “Quando resolvi adotar minha filha eu já não era tão jovem e 

confesso assumir a maternidade sozinha não é fácil, nós mulheres sofremos menos 

que os homens, pois a sociedade está acostumada com mulheres solteiras sendo 

mãe. Uma certa pessoa que se dizia minha amiga, quando contei que iria adotar 

uma criança, em especifico uma, ela disse num tom de deboche “ Ah, você não sabe 

cozinhar, vai achar alguém para cozinha para você”, nossa eu fiquei abismada com 

o que ela tinha acabado de me dizer. Minha filha chegou em casa da escola no dia 

dos pais chorando, pois os amiguinhos da escola estavam perguntando o porque ela 

não tinha pai, eu acredito que com as novas formas que a família está tomando 

deveria ser mais ecléticas essas comemorações, pois hoje em dia é difícil ter uma 

família tradicional Brasileira. Já avisei inúmeras vezes os professores da minha filha 

que ela não tem um pai e que se tivesse alguma atividade para fazer para o pai em 

especifico, que era pra minha filha direcionar essa atividade pra mim, mãe dela, só 

que ainda as professoras mandam atividade para ela fazer como se ela tivesse um 

pai. 

 

Participante 3: “O primeiro impacto que tive como pai solteiro foi quando levei meus 

filhos para o clube que sou sócio, eles passaram a manhã na piscina e quando fui 

arrumar eles para o almoço, no caso enxugar e trocar a roupa deles, tive que fazer 

isso dentro do meu carro, pois o banheiro de família era dentro do banheiro das 

mulheres, imaginem a situação, trocar a roupa de duas crianças e de um bebê que 

usava fraldas dentro de um carro, não é nada confortável. Isso só prova que 

mulheres podem ser mães e nós homens, não podemos ser pais. Minha mãe ouviu 

de uma amiga que eu só adotei para esconder minha homossexualidade, não tem 

nada de errado em ser homossexual cada um vive da forma que acha correto, mas 

eu não adotei querendo esconder nada de ninguém, eu sou um heterossexual que 

queria ser pai tanto quando aquela mulher queria ser mãe, o porque é tão difícil 

entender que existem homens que possuem aquele extinto “materno”, até o nome e 

discriminatório, pois deveria existir o extinto paterno também. Quando chego nas 

competições de natação do meu filho, faltam me engolirem com os olhos “ lá chegou 

o solteirão com seus três filhos”. Eu acredito que a sociedade em geral: as pessoas, 

médicos, professores, igrejas, clubes, shoppings não estão prontos para aceitar que 

a forma da nova família brasileira mudou. Felizmente a cada dia que passa isso vai 

mudando, ainda existem banheiros de shoppings que o fraldário é dentro do 
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banheiro das mulheres, mas isso já é minoria. Eu digo, todos os dias eu enfrento 

olhares estranhos, cochichos e a ignorância das pessoas, porque eles acreditam 

que é muito melhor essas crianças estarem num abrigo, do que numa família cheia 

de amor para dar”. 

 

Participante 4:  “Olha, existem detalhes que a gente se apega, pois quando as 

pessoas são preconceituosas acredito que elas não tem total ciência do preconceito 

que eles estão emanando nos comentários que eles estão fazendo. Já ouvi que sou 

muito velho para ser pai, já ouvi comentários insinuando que eu poderia ser um 

pedófilo, e como eu lido com essas coisas? Ignoro, continuo minha vida 

normalmente, pois se eu parar e dar atenção para todas as discriminações que 

passamos diariamente, não só nós pais solteiros a sociedade em geral, não 

viveremos. Eu mudei de cidade, pois minha família não aceitou minha decisão de 

adotar, eu sofri na pele a discriminação dos meus familiares, aqueles que deveriam 

te apoiar te deixaram na mão. Do mesmo jeito que existem pessoas que dificultam 

nossa vida com o poder da discriminação, existem pessoas que nos aceitam e nos 

respeitam como pais solteiros. 

 

4.7 SUGESTÕES PARA FUTUROS ADOTANTES 
 

Todos os participantes tiveram respostas semelhantes, que diz a respeito as 

sugestões que dariam a pessoas que desejam realizar uma adoção sendo solteira. 

Todos afirmaram que essa pessoa deve adotar, mas tomando as devidas 

precauções e não deixando o entusiasmo momentâneo tomar conta e não deixar o 

medo de ficar sozinho falar mais alto, levando em consideração todas as 

consequências dessa decisão. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A possibilidade de solteiros adotarem foi introduzida no Brasil pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente- ECA (BRASIL,1990) que desde então, vem mudando os 

aspectos do instituto em tela. Podemos notar no desenvolver do trabalho, que o 

numero de pessoas que adotam de forma singular é muito menor do que as que 

adotam em conjunto e isso é devido à falta de informação dos adotantes. Muitos 

ainda acreditam que para poder ingressar com o processo de adoção é necessário 

ser casado.  

A adoção singular é recepcionada com muita desinformação e muitos 

preconceitos, principalmente da sociedade. 

A pesquisa de campo permitiu visualizarmos os aspectos práticos da adoção 

e também permitiu que pudéssemos compreender um pouco das barreiras sociais 

enfrentadas pelos adotantes. Podemos concluir que a família foi o instituto que mais 

obteve alterações estruturais ao longo dos tempos. A família do século XXI não é 

mais composta pelo pai, pela mãe e pelo filho, obrigatoriamente. Com a família 

monoparental, hoje, podemos com convicção afirmar que um homem ou mulher 

podem constituir família sem estarem casados. 

Esse trabalho teve como principal objetivo acompanhar e compreender como 

os pais solteiros vivenciam o processo de adoção. Os participantes escolhidos foram 

quatro adotantes, sendo uma mulher e três homens, que realizaram tanto adoção de 

bebês quanto de crianças maiores. Eles responderam a uma entrevista, cujo tema 

principal foi às barreiras sociais enfrentadas pelos pais solteiros. 

O preconceito e as dificuldades foram abordados por todos os participantes, 

mesmo que minimamente, todos sentiram na pele as “conseqüências” por terem 

optado pela adoção singular e todos os participantes alegam que a sociedade em 

que vivemos não está pronta por completa para aceitar as novas formas de famílias. 

Com base na da pesquisa de campo, podemos concluir que as adoções ocorreram 

de maneira satisfatória; mesmo nas dificuldades o amor e a vontade de adotar 

falaram mais alto. 

É necessário que a sociedade esteja mais preparada para aceitar as novas 

configurações de família. O apoio da família extensa foi considerado importante para 

os participantes.  
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Tudo o que diferencia do formato clássico de família gera especulações e 

discriminação social deste novo grupo familiar. Os membros dessa família são 

atingidos em todos os ambientes pelo preconceito. Os genitores, principalmente a 

mulher, enfrentam esse problema no meio social e até no campo profissional. Já os 

filhos, sofrem na escola e entre os amigos.  
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