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RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo trazer uma reflexão acerca do instituto da adoção, especificamente a adoção
tardia; as limitações trazidas pelos pretendentes à adoção nos perfis de crianças desejadas; as dificuldades em tornar
efetiva a adoção tardia no Brasil.  Busca-se uma abordagem quanto ao sistema de adoção no ordenamento jurídico
brasileiro, bem como os princípios relacionados ao tema. Inicialmente serão apresentados os princípios basilares quanto
à proteção da criança e do adolescente bem como os direitos pertinentes a estes menores de idade, as violações e
privações sofridas em detrimento do abandono e do descaso social desses menores de idade. Também será tratada
nesta pesquisa as normas quanto ao processo de adoção nacional e internacional, bem como as alterações trazidas com
a nova Lei da adoção: n. 12.010/2009 e suas consequências no atual processo de adoção. Essa lei trouxe consigo
diversos dispositivos para acelerar o processo de adoção das crianças e adolescentes que já se encontram com uma
idade, considerada mais “avançada”, em prol de que estes tenham melhores condições de serem inseridos em um novo
núcleo familiar, e gozar enfim do seu direito constitucional: o direito a convivência familiar. Busca-se, também, esclarecer
e auxiliar na desmistificação dos pré-conceitos ainda presentes na sociedade, à adoção tardia carece de grande atenção
por parte do Estado, bem como por parte da sociedade, a difícil decisão dos pretendentes a adoção em adotar crianças
maiores, bem como adolescentes, ainda é uma lacuna que precisa ser trabalhada. Esta pesquisa tem como elemento
fundamental trazer informações e uma maior conscientização quanto à adoção tardia no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: Adoção, Adoção tardia, Preconceito, Institucionalização.

1  INTRODUÇÃO

O tema adoção, no Brasil, é um enorme desafio a ser enfrentado, um desfio de grandiosas
dimensões. Existem milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil aptas a serem adotadas e
um número altíssimo de famílias registradas no cadastro nacional de adoção. Esta pesquisa busca
apresentar  as  normas  pertinentes  à  adoção  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  traçando  um
comparativo aos atuais dispositivos legais quanto ao tema.

Ocorre que, infelizmente, muitos desses pretendentes a adoção, dessas famílias que buscam
um filho por meio da adoção, preferem crianças recém-nascidas ou com no máximo dois anos de
idade, o que definitivamente não condiz com a realidade dos abrigos no Brasil. 

Essas exigências demonstradas por crianças recém-nascidas, por parte dos pretendentes a
adoção, torna o processo de adoção mais difícil, árduo, mais duradouro e principalmente prejudicial
às muitas de crianças e adolescentes institucionalizadas. 

O processo de adoção não é fácil e requer um período de adaptação tanto da família quanto
para a criança sendo que, o que deve prevalecer é o amor e o desejo de se constituir uma família.

Com a Constituição Federal do Brasil de 1988, ficou determinado que o filho adotivo terá os
mesmos direitos e qualificações que o filho consanguíneo, como assim prevê o Artigo 226, parágrafo
6°. Porém, na prática o que ocorre é justamente uma contrariedade a essa norma constitucional,
pois o cadastro nacional de adoção permite que o pretendente a doção escolha as características
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desse filho, o que contraria tão somente a própria Constituição Federal, bem como o princípio da
dignidade  da  pessoa  humana,  e  principalmente  o  princípio  da  igualdade  desta  criança  deste
adolescente.  

No primeiro capítulo será realizada uma breve análise quanto aos princípios constitucionais
aplicáveis no Direito de Família.  No segundo capítulo  será tratado dos direitos da criança e do
adolescente. No terceiro capítulo será abordado o processo de adoção no ordenamento jurídico
brasileiro.  No  quarto  capítulo  será  tratado  da  adoção  internacional,  bem  como  as  normas
pertinentes. Por fim, no quinto capítulo será abordada a temática da adoção tardia no Brasil, seus
elementos e fundamentos, a função social  da adoção tardia e a discriminação quanto à adoção
tardia no Brasil. A adoção tardia ainda é um tabu que precisa ser melhor discutido. Essas crianças e
adolescentes maiores estão perdendo o direito de ter uma família, essas crianças e adolescentes
estão perdendo o direito à convivência familiar, essa pesquisa busca esclarecer, elucidar os mitos e
os desafios nos caminhos da adoção tardia. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa apresentada teve como base os métodos: hipotético dedutivo e lógico indutivo;
utilizando-se pesquisa bibliográfica realizada em doutrinas, artigos científicos e também se busca
explorar e apresentar o lado prático dos casos, por meio de jurisprudência dos tribunais. 

3 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA

3.1 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana é o mais fundamental dos princípios jurídicos, se
tornando basilar da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. 

A  dignidade da  pessoa humana tornou-se  um dos  grandes consensos  éticos  do  mundo,
sendo um dos conceitos inspiradores da reconstrução moral do mundo diante de tantas tragédias,
passando a ser melhor desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, que deixou traços de um
verdadeiro caos na sociedade em todo o mundo.

Segundo o autor Daniel Sarmento:

É o princípio maior, fundante do Estado Democrático de Direito, sendo afirmado já no primeiro
artigo da Constituição Federal. A preocupação com a promoção dos direitos humanos e da
justiça  social  levou  o constituinte  a  consagrar  a  dignidade da pessoa humana como valor
nuclear de ordem constitucional.  Sua essência é difícil  de ser capturada em palavras, mas
incide sobre uma infinidade de situações que dificilmente se consegue elencar de antemão.1  

Para  o  doutrinador  Immanuel  Kant,  a  dignidade  da  pessoa  humana  pode-se  entender  da
seguinte maneira:

(...) a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, não é
passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a dignidade é uma qualidade

1SARMENTO, Daniel.  A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.
58.
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inerente aos seres humanos entes morais: na medida em que exercem de forma autônoma a
sua razão prática, os seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma
delas absolutamente individual e insubstituível. Consequentemente, a dignidade é totalmente
inseparável da autonomia para o exercício da razão prática, e é por esse motivo que apenas os
seres humanos revestem-se de dignidade.2 

Para Immanuel Kant, respeitar a dignidade da pessoa humana significa não tratar o outro
como meio para atingir uma finalidade, mas sim, tratar o outro sempre como um fim em si mesmo Ao
tratar o outro como meio, seria considerar o outro como mero objeto, deixando de ser sujeito de
direitos por perder a sua dignidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana funciona como princípio basilar para que todos
os demais princípios inerentes à pessoa humana possam assim ser respeitados.

3.2 DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O princípio a igualdade, previsto no Artigo 5°, caput da Constituição Federal de 1988 prevê
que:  “Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a segurança e a propriedade”. 3 

Este princípio, embora expressamente reconhecido no  caput  do Artigo 5° da Carta Magna,
acaba  sendo  expandido  por  muitos  outros  dispositivos  constitucionais,  os  quais  vislumbram
situações de igualdade entre todas as pessoas.  Nos próprios incisos do Artigo 5°  da CF, esse
princípio se repete várias vezes. 

A princípio a visão que se tem do princípio da igualdade é de que o Estado, bem como a
sociedade,  não pode agir  de formas discriminatórias.  O Estado não pode impor um tratamento
diferenciado,  independentemente de sua natureza,  em funções de circunstâncias quaisquer  que
sejam elas. O Estado não pode agir com discriminação, mas sim visando evitar esta, em função
disso pode-se afirmar que se trata de um direito de primeira dimensão. 

Posto isso, tem-se que o princípio a igualdade impõe ao Estado de que este seja incumbido
de reduzir as diferenças e as muitas desigualdades ainda presentes na sociedade, tutelando direitos
e resguardando interesses da coletividade. 

4 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

4.1 DA PROTEÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE 

O  ECA  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente),  disciplinado  pela  Lei  n.  8.069/1990,
incorporou, em seu texto legal, a Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral a Criança.

2QUEIROZ, Vitor Santos. A dignidade da pessoa humana no pensamento de Kant. Revista Jus Navigandi, Teresina,
ano 10, n. 757,31. 2005 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7069/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-pensamento-
de-kant>. Acesso: 26 Maio 2017.
3BRASIL.  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso: 20 Mar. 2017.
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A Lei n. 8.069/1990 revolucionou o Direito Infanto-Juvenil, inovando e adotando a doutrina da
proteção integral.  Essa nova visão é  baseada nos direitos  próprios  e especiais  das crianças e
adolescentes, que na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, estando em condição de
vulnerabilidade, necessitam de proteção diferenciada, especializada e integral. 

Assim, tem-se que essa incorporação ficou estabelecida da seguinte forma:
Parte  Geral,  (Artigos  1°  a  85),  o  artigo  1°  trata  da  teoria  da  proteção  integral,  um  dos

principais  dispositivos  estabelecido  tanto  pelo  ECA quanto  pela  própria  Constituição Federal  de
1988. 

Na  parte  Geral  do  ECA  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente)  o  legislador  procurou
estabelecer uma relação entre as normas do estatuto juntamente com as disposições previstas já
pela constituição, que já resguardavas determinados direitos a criança e do adolescente. Torna-se,
basicamente, um instrumento para a aplicabilidade de direitos especiais que já se havia previsto na
Constituição Federal de 1988.

Na parte Especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, a menção as normas de políticas
públicas direcionadas aos direitos da criança e do adolescente, assim como já previsto no artigo 204
da Constituição Federal de 1988.

Ademais, as ações governamentais na área da assistência social são realizadas com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com
base nas seguintes diretrizes: 

I  -  descentralização  político-administrativa,  cabendo  à  coordenação  e  as  normas  gerais  a
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas as esferas estadual e
municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio a
inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida. 4

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  ganhou  mais  espaço  no  ordenamento  jurídico
brasileiro, sendo o mesmo essencial para que novos conceitos, e novas normas regulamentadoras
surgissem visando proteger interesses das pessoas menores de idade. O estatuto trouxe consigo
uma nova visão quanto à proteção da criança e do adolescente, muitas vezes ignorados quando
disposto apenas na constituição.

4.2 DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tem fundamento legal nos Artigos
227, caput, da Constituição Federal de 1988 e Artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil de 2002.

O artigo 227 caput da Constituição Federal de 1988 dispõe que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito a vida,  a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a
profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e

4 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Op. Cit.
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comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. 5

A  prioridade  absoluta  prevista  no  artigo  citado  busca  dizer  que  o  Estado  brasileiro,  a
sociedade, a família precisam olhar para essas crianças e adolescentes com um olhar de proteção,
ou seja, resguardando e tutelando seus direitos.

O Artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente, também dispõe, conforme apresenta o
doutrinado Wilson Donizeti Liberati, que: 

A  criança  e  o  adolescente  gozam de  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  a  pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou
por outros meios, todas a oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.6

Ademais, segundo o autor Flávio Tartuce: “Na ótica civil,  essa proteção integral  pode ser
percebida pelo princípio  de melhor  interesse da criança,  ou  best  interest  of  the child, conforme
reconhecido pela Convenção de Haia, que trata da proteção dos interesses das crianças”.7

Pelo  exposto,  nítido  que  o  princípio  da  proteção  do  melhor  interesse  da  criança  e  do
adolescente se faz necessário para a construção da personalidade humana dessas pessoas, pois, a
priori,  encontram-se  em  situação  de  vulnerabilidade,  sendo  que,  por  conta  de  estarem  em
desenvolvimento,  ou  seja,  construção  do  próprio  ser,  necessitam de  tutelas  especiais  a  serem
deferidas pelo Estado, sociedade e família.  

5 DA ADOÇÃO

5.1 DA  ADOÇÃO  NO  ORDENAMENTO  JURÍDICO  BRASILEIRO: ANÁLISE  DA  LEI  N°
12.010/2009 

A  Lei  n.  12.010/2009  trouxe  inovações  ao  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Até  o
advento desta lei, havia dois estatutos, ou seja, dois diplomas legais que tratavam e disciplinavam a
adoção. 

Com o advento da Lei 12.010/2009, fora revogado a maior parte dos artigos do Código Civil
de 2002 que tratavam da adoção. Na verdade essa lei deixou dois artigos vigendo ainda no Código
Civil  de  2002  pra  disciplinar  a  adoção.  Um  deles  estabelece  que  a  adoção  da  criança  e  do
adolescente é regido pelo ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), o outro vai estabelecer que a
adoção dos maiores de 18 (dezoito) anos de idade vai ser regida pelo ECA (Estatuto da Criança e
Adolescente) no que couber. 

Todos dos outros artigos inerentes à adoção dispostos no Código Civil anterior (1916) foram
revogados  pela  Lei  12.010/2009,  deixando claro  que o  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente  é  o

5 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Op. Cit.
6 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção Internacional. Convenção de Haia. Reflexos na Legislação Brasileira. Revista da
Igualdade  XII.  CAOP  da  Criança  e  do  Adolescente.  Disponível  em:
<http://www.mp.gov.br/cpca/telas/ca_igualdade_8_2_4.html> Acesso: 31 Maio 2017. p. 17.
7 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. V. 5. p.
22-23.
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diploma que vai disciplinar a adoção. Ademais, muito embora seja um estatuto que regule a adoção
de menores de idade vai assim também disciplinar no que couber a adoção dos maiores de idade.8

Outra mudança trazida pela nova lei de adoção n. 12.010/2009 diz respeito aos prazos de
institucionalização dessas crianças e adolescentes.

Nesse sentido, segundo o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

A referida Lei Nacional da Adoção estabeleceu prazos para dar mais rapidez aos processos de
adoção, criando um cadastro nacional para facilitar o encontro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados por pessoas habilitadas e limita em 2 anos prorrogáveis em caso
de necessidade, a permanência de crianças e jovens em abrigo.9

O prazo estabelecido pelo legislador  no artigo 19,  parágrafo  2°  da Lei  12.010/2009,  com
certeza surgiu no intuito de estabelecer um período máximo para se definir a situação da criança e
do adolescente no abrigo. Busca-se evitar que crianças e adolescentes fiquem por muito tempo nos
abrigos, almejando, assim, maior rapidez no processo de adoção. Nesse período será necessário
definir  se esta criança ou adolescente será  ou não adotada ou se existe  a possibilidade desta
pessoa retornar para a sua família biológica ou não. 

5.2 DA ADOÇÃO REALIZADA POR ENTRANGEIROS NO BRASIL: PREVISÃO LEGAL

As normas do Código Civil Brasileiro não incidem na adoção por estrangeiros. O artigo 52 do
Estatuto da Criança e do Adolescente,  com a redação dada pela Lei  n.  12.010/2009,  conforme
apresenta  o  autor  Wilson  Donizeti  Liberati:  “a  adoção  internacional  observará  o  procedimento
previsto nos artigos 165 a 170 desta lei”.10

Ademais  Constituição  Federal  de  1988  em seu  artigo  5°,  parágrafo  2°,  dispõe  que:  ‘’Os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte. ’’11

Além disso, o Código Civil de 2002, não expôs quanto à adoção internacional, deixando claro
em  seu  artigo  1629  revogado  pela  lei  12.010/2009,  que  apontava:  “a  adoção  por  estrangeiro
residente ou domiciliado fora do Brasil”, deve ser observada nas condições previstas em lei, (Vide
Lei n° 12.010, de 2009).

Por  sua  vez,  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  cuida  de  apresentar  a  adoção
internacional como sendo aquela em que o adotante tenha residência ou domicílio no exterior, como
disposto no artigo 51 do estatuto acima citado. Nesse sentido, conforme apresenta o doutrinador
Wilson Donizeti Liberati em seus comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente:

8TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. V. 5. p.
465
9 GONÇALVES, Carlos Roberto.  Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 9. ed. São Paulo: Saraiva 2012. V. 6. p.
382.
10 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Op. Cit., 2010. p. 46.
11 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Op. Cit.
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Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou
domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no art. 2 da Convenção de Haia, de 29 de maio de
1993, Relativa à Proteção das Crianças e a Cooperação em Matéria de Adoção Internacional,
Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 1, 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo decreto n.
3087, de 21 de junho de 1999. (Redação dada pela Lei 12.010/2009).12

O ordenamento jurídico brasileiro autoriza a adoção por pessoas ou casais residentes no
exterior.  Entretanto,  o  artigo  31,  do  ECA  é  incisivo  quando  assim  classifica  como  medida
excepcional, somente cabível na modalidade no parágrafo 10, do artigo 50 desse mesmo dispositivo
em que prevê:

A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de pessoas ou
casais habilitados a adoção, mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na comarca, bem
como  aos  cadastros  estadual  e  nacional  referidos  no  parágrafo  5°  deste  artigo,  não  for
encontrado interessado com residência no Brasil.13

Pelo exposto, tem-se que a adoção internacional somente é permitida em casos extremos, ou
seja, quando não foi possível inserir a criança ou o adolescente em sua própria entidade familiar, ou
em uma família  brasileira.  O que se  visa  é  a  proteção dessas pessoas que se  encontram em
situação de vulnerabilidade, vindo a ser permitida a adoção internacional quando esta for observada
como o melhor para estes menores de idade, retirando-os de abrigos, passando os mesmos a terem
sua própria estrutura familiar. 

6 DA ADOÇÃO TARDIA 

A adoção tardia infelizmente não é bem acolhida pela sociedade brasileira,  pois  pessoas
idealizam uma adoção como sendo aquele projeto de vida perfeito sem falhas e sem problemas. O
que acaba fazendo com que as pessoas interessadas na adoção se distanciem da adoção tardia é o
fato de se tratar de crianças ou adolescentes já desenvolvidos, com características próprias, com
personalidades formadas, ou seja, uma realidade às vezes aparentemente difícil de mudar. 

Nesse sentido, segundo a autora Simone Franzoni Bochnia:

Hodiernamente a opção pela adoção de crianças e adolescentes vem por vezes tardiamente,
por dois motivos. Um, porque insistimos em uma convivência familiar salutar, que acreditamos
seja recuperável, considerando que o acolhimento é temporário e excepcional e que resolverá
magicamente  o  problema  sem  atendimento  especial.  Ora,  nos  encontramos  na  seguinte
situação:  é  melhor  acolhermos  do  que  deixarmos  a  própria  sorte.  Ainda,  temos  aqui  a
problemática das crianças acolhidas, após várias tentativas de retorno, respeitando os vínculos,
não destituídas e sem perspectiva de serem adotados. Dois, porque quando decidimos pela
destituição,  ou  seja,  possibilitando  a  adoção,  não  se  tem mais  pessoas  interessadas  em
acolhê-las. Consequentemente, estas permanecerão nos abrigos somente até os seus dezoito
anos.  Neste  contexto,  existem  crianças  que  se  encontram  abrigadas  sem  perspectiva  de
adoção e nem de retorno.14 

12 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Op. Cit., 2010. p. 46.
13 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Op. Cit., 2010. p. 45
14 BOCHNIA, Simone Franzoni.  Da adoção: categorias, paradigmas e práticas do Direito de Família. Curitiba: Juruá
2010. p. 277-278.
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Vale ressaltar que essas crianças e adolescentes marginalizados pela sociedade, vivendo em
situação de abandono, discriminação, e exclusão social, são o retrato da falta de informação, e o
resultado do descaso por parte do Estado quanto a políticas públicas que poderiam promover e
motivar a adoção tardia no Brasil.15 

O  preconceito  a  essas  crianças  e  adolescentes  institucionalizadas  ocorre  por  que  essas
pessoas já têm uma história de vida maior, e existe realmente um preconceito cultural na adoção
tardia. Essas crianças e adolescentes acabam sendo abandonadas pela família, abandonadas pelo
Estado e abandonadas também pelos próprios pretendentes à adoção, que não querem mais adotar
estas  pessoas por  que  elas  cresceram dentro  de  uma instituição de acolhimento  ou por  já  ter
vivenciado muitas tragédias no decorrer de seus anos de vida, situação que poderia acabar por
gerar empecilhos na convivência familiar.  

A idade dessas crianças e adolescentes é um grande empecilho a ser enfrentado, pois é o
que impede realmente a efetivação da adoção tardia no Brasil.  Toda criança e adolescente que
chega numa situação de acolhimento, esta numa situação de grande vulnerabilidade, vez que ela já
vivenciou ou já passou por muitas situações criticas, tendo uma historia de vida muito difícil, pra
chegar ao ponto do Poder Judiciário retirar esta criança do seu núcleo familiar, e por que a situação
deste menor de idade é de extrema vulnerabilidade. 

O  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  lançou,  no  término  do  ano  de  2016,  uma
campanha relacionada à adoção tardia. Esta campanha “Deixe o Amor te Surpreender”, trouxe uma
série de informações gritantes, porém ainda muito ignorada pela sociedade.

O texto da campanha disponível no site do Tribunal  de Justiça do Rio Grande do Sul  foi
descrito por Janine Moreira de Souza.

Segundo Janine Moreira de Souza:

O Rio Grande do Sul tem hoje 5.560 pretendentes habilitados aguardando na fila de adoção.
Na outra ponta, 625 crianças e adolescentes estão em abrigos, à espera de um novo lar. Por
trás dessa conta desproporcional esta um dos principais problemas envolvendo o tema: o perfil
procurado. São 566 jovens com 10 anos de idade ou mais, 430 que pertencem a grupos de
irmãos, 36 que tem deficiência física, 96 possuem deficiência mental e 30 com HIV. Visando
incentivar a reflexão sobre o assunto e a flexibilização dos perfis desejados, o poder Judiciário
do Rio Grande do Sul lançou esta campanha (Deixe o amor te surpreender), capitaneada pela
Corregedoria-Geral da Justiça e pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do
Sul.16   

Essa campanha trouxe informações de grande relevância ao sistema de adoção no Brasil,
porém, vê-se que esse preconceito com relação à adoção tardia ainda é muito presente. 

O grande problema quanto à adoção tardia no Brasil não esta necessariamente relacionada
ao processo de adoção e sim aos perfis de crianças e adolescentes desejados pelos pretendentes a
adoção. Existem crianças e adolescentes em todo o Brasil aptas a adoção. O que não existe são
crianças que possuem todas as  características  desejadas pelos  pretendentes  à adoção.  Muitas

15 SILVA, Jaqueline Alves da.  Adoção de crianças maiores: Percepções e vivências dos adotados. Belo Horizonte,
2009. Dissertação de Mestrado.  Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  Programa de pós-graduação em
Psicologia. 
16 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Campanha de adoção: Deixe o amor te surpreender. Disponível
em: <http://jij.tjrs.jus.br/adocao>. Acesso: 4 Jun. 2017.
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dessas  crianças  e  adolescentes  que  não  comportam  as  características  desejadas  por  essas
pessoas,  acabam completando os  18 (dezoito)  anos de idade nesses abrigos e  instituições de
acolhimento sem nunca nem mesmo ter conhecido um lar de verdade. 

E foi pensando nessas crianças e adolescentes que em 2016 o Ministério da Justiça divulgou
uma proposta de mudanças à lei de adoção. Esse projeto de lei prevê o prazo máximo de até 8 (oito)
meses, para que todo o processo de adoção seja finalizado.

Posto isso, o projeto de Lei n. 5850/2016 foi aprovado pela Câmara dos Deputados, conforme
apresenta disposto na página da Câmara dos Deputados, notícia apresentada em 15 de fevereiro de
201: 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 274 votos a 15, o regime de urgência para
o Projeto de Lei 5850/16, do deputado Augusto Coutinho (SD-PE), que acelera procedimentos
de adoção de crianças e adolescentes. A proposta diminui de 30 para 10 dias o prazo para o
Ministério Público pedir  ao juiz a destituição do poder familiar  em casos como suspeito de
agressão física ou moral contra criança e adolescente ou de menor de 18 anos em situação de
abandono há mais de 60 dias.17

Embora esse projeto de lei possa proporcionar uma maior agilidade no processo de adoção,
para que haja de fato um resultado visível é preciso que a sociedade num todo mude sua forma de
enxergar o projeto de família.

Crianças e adolescentes esquecidas pela sociedade, que passam por algum tipo de violência,
sexual,  moral,  negligência extrema, risco social,  são alguns dos problemas que fazem com que
essas crianças e adolescentes sejam retirados de suas próprias famílias. Porém, no topo desta lista
existe  uma  situação  ainda  mais  crítica:  à  maioria  dos  pais  desses  menores  de  idade  são
dependentes químicos. A questão da dependência química no Brasil é muito forte não só para os
pais, mas também para essas crianças e adolescentes que tão precocemente são submetidos a
essa triste realidade de violência, desigualdade, discriminação e abandono. 

A prioridade do Estado,  do Poder  Judiciário  é que essas crianças sejam provisoriamente
afastadas de suas famílias, mas que essas famílias tenham a possibilidade de recuperação, que
essa família possa ser reconstituída novamente. 

O perfil da criança desejada definitivamente é o maior desafio da adoção no Brasil, a maioria
dos pretendentes a adoção preferem crianças meninas, brancas embora a questão racial seja o
menor dos problemas, que esta criança não pertença a grupos de irmãos, e com no máximo 2 (dois)
anos  de  idade,  uma  expectativa  trazida  pelos  pretendentes  a  adoção  que  não  condiz  com  a
realidade dos abrigos no Brasil. 

Os  números  não  batem  por  uma  única  razão  a  delimitação  dos  perfis  desejados  pelos
pretendentes a adoção, uma realidade que torna a adoção o sonho de ter uma família cada vez mais
distante para muitas crianças e adolescentes. 

Segundo um dado apresentado em Maio de 2017 pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça):

17 BRASIL.  Projeto  de  Lei  5.850  de  2016.  Portal  Câmara  dos  Deputados.   Disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6804998918D3BCF3CABD22D6E679935C.
proposicoesWebExterno2?codteor=1477583&filename=PL+5850/2016>. Acesso: 4 Jun. 2017.
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‘’  De 7.634 crianças cadastradas, 3.685 tem mais de 10 anos. Dos 39.719 pretendentes a
adoção inseridos no CNA (Cadastro Nacional de Adoção), apenas 13.107 aceitam adotar irmãos e
apenas 483 aceitam adotar crianças com 10 anos de idade. ’’18

Um verdadeiro abismo para adoção considerando a atual realidade dos abrigos no Brasil, o
resultado desse contraste é um numero altíssimo de crianças maiores institucionalizas sendo estas
afastadas cada vez mais da possibilidade de encontrar um novo lar, de ser inserido em uma família.
Os prejuízos são muitos, nada substitui uma família, o ambiente familiar é o primeiro grupo social
que esta criança esta inserida, é na relação familiar que esta criança vai aprender a se relacionar, a
criar vínculos afetivos, a ter uma experiência social, do que é o certo do que é errado, o que pode o
que não pode quanto mais tempo essa criança ficar institucionalizada maior será o prejuízo para o
desenvolvimento esta criança. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 como já mencionado nesta pesquisa traz
como elemento fundamental o dever de dar ‘’ absoluta prioridade’’19 a criança e ao adolescente no
que tange a convivência familiar, mas a realidade é que os anos vão se passando, e novos rótulos
vão surgindo tornando cada vez mais difícil que estas crianças e adolescentes sejam inseridas em
núcleo familiar.

Portanto, quando se trata da adoção tardia é necessário que estes pais entendam que esta
criança e adolescente já vem com uma bagagem, com uma história, com uma personalidade já pré-
formada e que essa é a realidade deste menor de idade, é a única realidade que este menor de
idade conhece. É preciso um maior preparo para saber lidar com esta história, com a história de
cada criança de cada adolescente e saber respeitar essa história, essa bagagem é fundamental
afinal é uma vida, é um ser humano como qualquer outro só que com umas marcas a mais, e não
cabe à sociedade julgar e sim mostrar a essas crianças e adolescentes que a vida vai muito além
das marcas. 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através  da  presente  pesquisa,  busca-se  demonstrar  a  realidade  que  muitas  crianças  e
adolescentes vivem, deixados a margem da sociedade, por serem consideradas “velhas” demais,
por muitos pretendentes a adoção, para que sejam adotadas, vez que estes acreditam que somente
uma criança de menos idade, ou seja,  no máximo até dois anos de idade, poderia se adequar
melhor e mais facilmente a nova família constituída. 

Posto isso, se torna necessário à implantação de políticas públicas no intuito de se diminuir os
preconceitos já existentes na figura dos pretendentes a adoção, passando a afirmar e demonstrar
que crianças maiores de dois anos de idade, bem como adolescentes, também necessitam de um
amparo familiar, podendo ser inseridos e fazerem parte da nova estrutura familiar sem que haja
tensões. Cabe aos pais, independente da idade do filho adotante, amá-los e cuidar dos mesmos,
como se seus próprios filhos fossem, 

8 CONCLUSÃO 

18  BRASIL.  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Adoção e  acolhimento  são  temas  de  evento  no  Rio  de  Janeiro.
Disponível  em:  <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84839-adocao-e-acolhimento-sao-temas-de-evento-no-rio-de-janeiro>.
Acesso: 20 Maio 2017.
19 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Op. Cit
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A presente pesquisa buscou demonstrar a necessidade de políticas públicas para incentivar e
motivar a sociedade num todo a buscar a adoção tardia, a adoção de crianças maiores, bem como a
necessidade de uma maior transparência quanto ao instituto da adoção, esta pesquisa foi elemento
de grande reflexão quanto ao real retrato da adoção no Brasil. 

Buscou-se na elaboração desta pesquisa demonstrar a visão social que se tem em relação à
adoção no Brasil, a visão dos pretendentes a adoção bem como os direitos inerentes a criança e ao
adolescente direitos que muitas vezes são ignorados tanto pelo Estado quanto pela sociedade, as
muitas privações trazidas pela institucionalização deste menor de idade a ruptura do vinculo familiar
às consequências devastadoras no desenvolvimento desta criança deste adolescente. 

A crise no sistema de adoção no Brasil nos leva a refletir os muitos mitos e preconceitos
quanto à adoção no Brasil, especialmente na adoção tardia. E que embora no decorrer dos anos
desde o Código de Menores de 1.927 ao Estatuto da Criança e do adolescente, de 1990, as muitas
alterações que ocorreram na lei de adoção tal como a lei 12.010/2009 foram mudanças de grande
relevância aos direitos das crianças e do adolescente, essas mudanças trouxeram uma melhora
significativa no que diz respeito a proteção da criança e do adolescente. A adoção no Brasil em
especial a adoção tardia necessita ainda de grande atenção.

Todos os dias jovens institucionalizados são descartados na sociedade sem nem mesmo
nunca ter  conhecido um lar  de  verdade,  sem nenhuma instrução,  sem nenhuma base familiar,
muitos desses jovens em detrimento da falta de políticas públicas para inserir esses adolescentes no
mercado de trabalho acabam a mercê do caos social, e muitos desses jovens acabam adentrando
no mundo das drogas, da prostituição e do crime. 

O Estado à sociedade num todo tem fechado os olhos para essa realidade, não existem
políticas públicas suficientes e eficientes para nem mesmo amenizar essa realidade, na medida em
que essas crianças, esses adolescentes são abandonados à sociedade é abandonada, é o futuro de
uma nação que esta sendo descartado.

Faltam políticas públicas para trabalhar melhor as famílias brasileiras, para assegurar a essas
crianças  e  adolescentes  seus  direitos  fundamentais,  o  direito  a  dignidade,  a  igualdade  e
principalmente o direito a convivência familiar. 

Sendo assim após muitas as abordagens trazidas no desenvolver desta pesquisa conclui-se
que o sucesso para a real efetivação da adoção de crianças e adolescentes no Brasil, em especial a
adoção tardia depende única e exclusivamente da conscientização de toda a sociedade, é preciso
uma nova visão cultural, é preciso uma capacidade de amar é preciso que o Estado em conjunto
com a sociedade vença esses paradigmas trazidos pelo preconceito  quanto  à  adoção tardia,  a
adoção é um meio de amar sem preconceito, e sem distinção. 
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