
COPEIJ
COMISSÃO PERMANENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Comissão Permanente da Infância e da Juventude - COPEIJ, integrante 
do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, vinculado ao Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados 
e  Distrito  Federal,  convidada  para  a  audiência  pública  realizada  em 
Brasília-DF, para debater a situação da adoção no Brasil e a eficácia das 
normas que a regem, vem se manifestar nos seguintes termos:

1 - A sistemática instituída pela Lei Federal n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) para adoção no Brasil, notadamente após o advento da Lei 
Federal n° 12.010/2009 (também conhecida como Lei da Convivência Familiar 
e  Comunitária”/“Lei  da  Adoção”),  é  resultante  de  um  amplo  debate  entre 
profissionais das mais diversas áreas do conhecimento de todo o País, tendo 
por  objetivo  a  superação  da  cultura  de  institucionalização  de  crianças  e 
adolescentes  a  pretexto  de  sua proteção,  sendo perfeitamente  adequada à 
plena efetivação do direito  fundamental  à convivência  familiar,  em especial, 
daqueles que se encontram em entidades de acolhimento institucional (outrora 
denominados “abrigos”, “orfanatos”, “asilos” etc.) Brasil afora;

2 - Os problemas que ainda hoje permeiam a matéria não são decorrentes de 
falhas no ordenamento jurídico vigente, mas sim, resultam precisamente de 
seu desconhecimento e descumprimento por parte dos diversos agentes co-
responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes em condição de 
vulnerabilidade social, e suas respectivas famílias;

3 -  Pela sistemática atual, crianças e adolescentes acolhidas devem ter sua 
situação jurídica e psicossocial reavaliada no máximo a cada 06 (seis) meses, 
não podendo permanecer institucionalizadas por mais de 02 (dois) anos, sendo 
que, uma vez ajuizada a ação de destituição do poder familiar, o prazo máximo 
previsto  para  conclusão  do  processo  respectivo,  para  que  aqueles  sejam 
considerados em condições de ser adotados, é de 120 (cento e vinte) dias;
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4 -  Apesar do que prevê a lei, boa parte das crianças e adolescentes que se 
encontram  hoje  em  entidades  de  acolhimento  institucional,  afastadas  do 
convívio familiar, ainda não têm sua situação jurídica e psicossocial definida, 
sendo  que  muitas  delas  foram  privadas  deste  convívio  em  razão, 
principalmente, da falta de condições materiais de seus pais/responsáveis (em 
violação  direta  ao  disposto  no  art.  23  e  par.  único,  da  Lei  Federal  nº 
8.069/1990), e poderiam ser reintegradas às suas famílias de origem a partir da 
instituição de políticas públicas de orientação, apoio e promoção sociofamiliar, 
também  previstas  no  ordenamento  jurídico  vigente,  inclusive  por  força  do 
disposto no art. 226, caput e §8º, da Constituição Federal;

5 -  A imensa maioria das crianças e adolescentes em condições de serem 
adotadas, por outro lado, não têm interessados em sua adoção, seja por terem 
mais de 03 (três) anos de idade, pertencerem a grupos de irmãos, terem algum 
tipo  de  doença  ou  deficiência,  seja  por  outros  fatores,  sendo  notória  a 
preferência dada à adoção de crianças menores de 03 (três) anos, brancas, 
sem qualquer tipo de doença ou deficiência e/ou sem que possuam irmãos, 
deixando antever, entre outras coisas, o viés estigmatizante ainda presente em 
nossa cultura, em franca violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

6 -  A Lei Federal n° 8.069/1990 já contém mecanismos capazes de reverter 
esse  quadro,  com a  previsão  da  implementação,  em âmbito  municipal,  de 
alternativas  de  acolhimento  (como  os  programas  de  guarda  subsidiada  e 
acolhimento familiar) e/ou de abordagem junto à sua família natural ou extensa 
(considerando a matricialidade da família  nas ações, posto que para proteger 
crianças  e  adolescentes,  a  família  precisa  ser  protegida),  como  forma  de 
facilitar  a  reintegração  familiar,  estabelecendo  ainda  a  obrigatoriedade  da 
oferta,  pelo  Poder  Judiciário,  de  cursos  preparatórios  aos  pretendentes  à 
adoção, que contemplem o estímulo à adoção tardia, inter-racial, de grupos de 
irmãos e de crianças/adolescentes com algum tipo de doença ou deficiência, 
cursos estes  que,  na  maioria  dos casos,  ainda não foram instituídos  Brasil 
afora;   

7 -  Não é através de nova alteração legislativa que os problemas hoje ainda 
existentes serão superados, mas sim por intermédio do efetivo cumprimento 
das  normas  vigentes,  a  começar  pela  qualificação  funcional/formação 
continuada  de  todos  os  profissionais  envolvidos,  desde  os  técnicos  das 
entidades de acolhimento e dos CREAS/CRAS aos Magistrados e membros do 
Ministério  Público  consoante  previsto  pelo  art.  92,  §3°,  da  Lei  Federal  n° 
8.069/1990;

8 - Importante jamais perder de vista que a adoção visa satisfazer os interesses 
das crianças/adolescentes adotandos, e não dos adultos adotantes, razão pela 
qual é fundamental que o processo de adoção seja conduzido com cautela e 
responsabilidade, de modo a evitar problemas futuros;
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9 - Fiel a este entendimento, o processo de habilitação à adoção não pode ser 
considerado  uma  mera  formalidade,  mas  sim,  juntamente  com  o  curso 
preparatório anteriormente mencionado, se constitui num elemento essencial 
para  aferição  da  idoneidade  da  motivação  e  do  grau  de  preparo  dos 
interessados em adotar para assumir as responsabilidades e consequências 
presentes e futuras da medida, considerando seu caráter irrevogável e suas 
implicações na vida de todos os que serão por ela atingidos;

10  -  As  restrições  legais  às  hipóteses  em  que  é  admitida  a  adoção  para 
pessoas não habilitadas decorrem, justamente, da necessidade de cautela e de 
responsabilidade por parte do Poder Judiciário, quando da entrega de crianças 
e  adolescentes  para  adoção,  sendo  decorrentes  da  constatação  que  a 
sistemática vigente antes do advento da Lei Federal n° 8.069/1990, em que era 
permitida a adoção, inclusive, por meio de escritura pública, dava margem para 
inúmeros  problemas  de  tratamento  e  de  relacionamento  entre  adotantes  e 
adotados,  que  não  raro  culminavam  com  a  “devolução”  destes,  mormente 
quando atingiam a adolescência, situação que ainda hoje ocorre, em especial 
quando o processo de adoção não é bem conduzido;

11 - Tais restrições decorrem, ainda, da constatação de que os filhos não são e 
não  podem ser  tratados  como se  fossem “propriedade”  de  seus  pais,  não 
sendo admissível que a estes seja concedido o suposto “direito” de “dispor” 
daqueles da forma como melhor lhes aprouver, o que além de atentatório aos 
princípios da condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito e 
da dignidade da pessoa humana, serve de evidente desestímulo à adoção legal 
e dá margem à prática de condutas ilícitas e mesmo criminosas, como é o caso 
do disposto no art. 238, da Lei Federal n° 8.069/1990;

12  -  As  “adoções  dirigidas”,  fora  das  hipóteses  em  que  são  legalmente 
admitidas,  invariavelmente  envolvem  crianças  recém-nascidas  ou  de  tenra 
idade,  para  as  quais  não  faltam  interessados  habilitados  e  regularmente 
cadastrados,  razão pela  qual,  além de não lhes  trazer  qualquer  vantagem, 
geram  o  sério  risco  de  consolidar  sua  permanência  junto  a  famílias 
despreparadas  para  as  consequências  futuras  da  adoção,  desprovidas  de 
motivação idônea para medida e/ou das condições éticas, morais e emocionais 
indispensáveis ao desenvolvimento sadio daqueles que, em última análise, se 
pretende proteger;  

13 -  O que verdadeiramente importa para a criança/adolescente que vai ser 
adotado, é sua colocação familiar junto a pessoas idôneas, que demonstraram 
já ter amadurecido seu propósito de adotar e estão preparadas para todas as 
suas implicações presentes e futuras, tendo seguido o caminho preconizado 
pela lei (que, nunca é demais lembrar, foi instituído em proveito dos adotandos) 
e estão regulamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, 
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recebendo  desta  um  tratamento  isonômico  junto  a  todos  os  demais  que 
buscam a adoção legal;

14 - A superação de todos os problemas hoje ainda existentes, inclusive o uso 
de  expedientes  ilícitos  para  obtenção  de  crianças  para  fins  de  adoção, 
demanda  investimento,  por  parte  do  Poder  Público,  no  sentido  da 
conscientização dos profissionais que atuam na área e da população em geral, 
bem  como  da  implementação  dos  mecanismos  já  previstos  em  lei  para 
assegurar  um  lar  para  todas  as  crianças  e  adolescentes,  especialmente 
aquelas que estão hoje institucionalizadas em todo o Brasil e que, pelas mais 
diversas razões, não têm interessados em sua adoção;

15 - O processo de adoção, em sua forma atual, contém os elementos mínimos 
indispensáveis à garantia de que a medida, uma vez deferida, irá efetivamente 
satisfazer os interesses da criança/adolescente adotando, e se adequadamente 
conduzido,  com  a  prioridade  absoluta  prevista  em  lei,  seguramente  será 
concluído com rapidez (porém sem açodamento) e responsabilidade, de modo 
a dar uma resposta adequada e definitiva para todos os interessados.

Estamos  convictos,  enfim,  que  não  será  através  de  nova  alteração 
legislativa, especialmente se isto representar um retrocesso à sistemática 
vigente  à  época  do  revogado  “Código  de  Menores”,  de  1979,  que  o 
cenário  atual  será  revertido,  sendo  antes  necessário  um  esforço 
concentrado na melhoria das condições de atendimento - e de vida - de 
todas  as crianças,  adolescentes  e  famílias  brasileiras,  assim como na 
melhor  qualificação  funcional/formação  continuada  de  todos  os 
profissionais  responsáveis  pelo  planejamento  e  execução  das  ações, 
programas  e  serviços  correspondentes  já  previstos  no  ordenamento 
jurídico vigente, inclusive aqueles a cargo do Poder Judiciário. 

A plena efetivação dos direitos infanto-juvenis, dentre os quais se inclui o 
direito  à  convivência  familiar,  pressupõe a  implementação de  políticas 
públicas  intersetoriais,  materializadas  em  uma  rede  de  atendimento 
composta por programas e serviços a serem implementados pelos mais 
diversos  órgãos  públicos  e  setores  da  administração,  tendo  por 
fundamento o princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e 
ao  adolescente,  contemplado  pelo  art.  227,  caput,  da  Constituição 
Federal.

Trata-se de um processo amplo que,  se bem conduzido (inclusive  por 
meio de gestões junto ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no sentido 
da implementação imediata das medidas a cargo do Poder Judiciário, que 
em muitos casos ainda não saíram do papel), terá resultados muito mais 
concretos e duradouros que mudanças pontuais, destinadas a satisfazer 
os interesses dos adotantes e que, a rigor, não trarão qualquer benefício 
às crianças e adolescentes institucionalizadas em todo o Brasil.    

O  Ministério  Público  Brasileiro,  através  da  COPEIJ  -  Comissão 
Permanente da Infância e Juventude - estará à disposição para contribuir 
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com o debate e as eventuais mudanças dele oriundas.  Afinal,  a nossa 
luta é pelo respeito aos princípios da prioridade absoluta e do superior 
interesse da criança e do adolescente, em especial quando se trata da 
garantir a esse público o sagrado direito de viver em família. 
 
Portanto,  em nome das crianças e adolescentes institucionalizados em 
todo o Brasil,  fica aqui o registro do nosso apelo:  CUMPRA-SE A LEI. 
Basta isto! Mas, para tanto, convocamos a todos a conhecê-la e lutar por 
sua plena efetivação. 

Brasília, 15 de dezembro de 2011.

Soraya Soares da Nóbrega Escorel
Promotora de Justiça - MP/PB

Coordenadora Nacional da COPEIJ/GNDH/CNPG

Murilo José Digiácomo
Promotor de Justiça - MP/PR

Vice-Coordenador Nacional da COPEIJ/GNDH/CNPG
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