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O Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente - 
IBDCRIA/ABMPT, vem manifestar posição CONTRÁRIA à aprovação do PLS 
nº 394/2017, que dispõe sobre o “Estatuto da Adoção de Criança ou 
Adolescente”. 

Embora reproduza - de forma absolutamente desnecessária, por sinal -, uma 
série de disposições já contidas na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), o referido Projeto de Lei acaba criando, na prática, um sistema 
paralelo destinado a facilitar a adoção de crianças (sobretudo as recém-nascidas 
e/ou de tenra idade), que revigora a sistemática vigente à época do “Código de 
Menores”, na qual a criança era tratada como mero “objeto de livre disposição” 
por parte de seus pais, trazendo assim um grave retrocesso à forma como o 
Poder Público deve atuar na busca da plena efetivação de seu direito à 
convivência familiar; 

Importante lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi 
recentemente alterado pela Lei nº 12.010/2009 (também conhecida como “Lei 
da Adoção” ou “Lei da Convivência Familiar”), que procurou corrigir inúmeras 
distorções decorrentes, justamente, da concepção “menorista” que ainda se 
encontra impregnada no meio jurídico e na própria sociedade, estabelecendo 
mecanismos perfeitamente capazes de assegurar - inclusive (mas não apenas) 
por meio da adoção - que todas as crianças e adolescentes tenham um lar, e 
recebam de seus pais ou responsável a atenção e o afeto que lhes são devidos; 

Ainda mais recentemente, a Lei nº 13.257/2016, (o chamado “Marco Legal da 
Primeira Infância”) reforçou as disposições contidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e criou - inclusive por meio de alterações ao texto deste - 
mecanismos adicionais destinados a assegurar - com a “prioridade absoluta” 
devida - a plena efetivação dos mesmos direitos fundamentais já referidos; 
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É preciso considerar que tanto a Lei nº 12.010/2009 quanto a Lei nº 
13.257/2016 (e, em última análise, o próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente), ainda estão em fase de implementação, e se ainda existem 
dificuldades ou mesmo distorções em sua execução, notadamente quanto à 
demora na conclusão de processos de reintegração familiar, destituição do poder 
familiar e/ou adoção, isto se dá muito mais por falhas conceituais e estruturais 
dos órgãos públicos e agentes encarregados do cumprimento das normas 
respectivas, bem como pela resistência, por parte da maioria das pessoas e 
casais nacionais habilitados, em adotar as crianças e adolescentes que se 
encontram em condições de serem adotadas, do que por falhas no ordenamento 
jurídico vigente; 

Tratar a questão da adoção de forma destacada (e em grande parte desconexa) 
do Estatuto da Criança e do Adolescente é, inclusive por questões de técnica 
legislativa, um grave equívoco, que seguramente irá gerar discrepâncias, 
perplexidade, insegurança jurídica e, em última análise, graves prejuízos às 
crianças e adolescentes que serão atingidas pela própria Lei; 

Qualquer alteração adicional das normas que regem o instituto da adoção e seus 
incidentes, além de indevida e temerária, sobretudo no momento político atual, 
somente poderia ocorrer no âmbito do próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e teria, necessariamente, de se harmonizar com toda sistemática 
por este estabelecida, com base em normas e princípios de cunho internacional, 
para assegurar o regular exercício do direito à convivência familiar por todas as 
crianças e adolescentes, o que não ocorre no âmbito do PLS nº 394/2017, que 
além de não beneficiar aqueles que mais necessitam de uma colocação familiar 
(como é o caso do enorme contingente de grupos de irmãos, crianças e 
adolescentes com deficiência ou com idade mais “avançada” que se encontram 
em entidades de acolhimento em todo o Brasil), revigora institutos que foram há 
muito propositalmente banidos do ordenamento jurídico brasileiro e que têm 
recebido o repúdio da comunidade internacional, como é o caso da “adoção 
dirigida” ou “intuitu personae”, na qual o Poder Judiciário se vê, de forma 
absurda e mesmo inconstitucional, na obrigação de “homologar” acordos 
potencialmente criminosos celebrados entre os pais (geralmente, apenas a mãe) 
e terceiros, sem levar em conta o real interesse da criança e o efetivo preparo 
dos adotantes para assumir as responsabilidades presentes e futuras da medida; 



A pretensa “oficialização” da adoção “intuitu personae”, além de flagrantemente 
inconstitucional, na medida em que “coisifica” a criança, em frontal violação à 
sua condição de sujeito de direitos e ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, representa, na prática, o fim do cadastro de adoção e a proliferação do 
comércio e do tráfico de crianças, dando margem a toda sorte de práticas ilícitas 
e consequências deletérias (como a “devolução” de adotados por seus pais) que 
o ordenamento jurídico Pátrio vigente, com base em normas e princípios de 
Direito Internacional, procurou evitar - e com as quais não pode de modo algum 
compactuar; 

Além de sua incongruência/incompatibilidade com as normas e princípios hoje 
vigentes, o PLS nº 394/2017, e em particular a adoção “intuitu personae” nele 
prevista, não trarão qualquer benefício àqueles que mais necessitam de uma 
colocação familiar: as milhares de crianças e adolescentes que hoje se 
encontram em situação de acolhimento em todo o Brasil que pertencem a 
grupos de irmãos, possuem algum tipo de deficiência ou idade considerada 
“avançada” para os postulantes brasileiros (maiores de 3 anos de idade), tendo 
assim pouco ou nenhum impacto na mudança do cenário atual em proveito 
desse público; 

A plena efetivação do direito fundamental à convivência familiar de todas as 
crianças e adolescentes não se dará por meio de novas alterações legislativas 
(sobretudo as que importam em retrocessos e entram em descompasso com o 
ordenamento jurídico atual), até porque demanda, antes de mais nada, a 
implementação de políticas públicas intersetoriais focadas nas famílias que, 
independentemente de sua configuração ou condição social, na forma da Lei e 
da Constituição Federal têm direito à proteção especial por parte do Estado, que, 
desta forma, tem o dever de elaborar e implementar programas e serviços 
especializados, capazes de assegurar seu regular exercício; 

Ao seguir na contramão do ordenamento jurídico atual e das recentes alterações 
legislativas editadas no sentido da promoção social das famílias, o PLS 
394/2017 acabará tendo um efeito contrário ao almejado pelos arts. 226 e 227, 
caput, da Constituição Federal, que dão ênfase ao empoderamento das famílias e 
à paternidade/maternidade responsáveis, priorizando o exercício do direito à 
convivência familiar no âmbito das famílias de origem que, para tanto, precisam 
receber o apoio do Estado (lato sensu), e não ser por este discriminadas e 
penalizadas, sobretudo, em razão de sua condição socioeconômica desfavorável; 



Não é por mero acaso que a adoção é obrigatoriamente judicializada, sendo 
cercada de inúmeras cautelas e exigências que visam assegurar que se trata, de 
fato, da medida que irá melhor contemplar os interesses presentes e futuros do 
adotado, não podendo a sistemática atual - essencial para uma colocação 
familiar responsável - ser substituída por mecanismos que priorizam os 
interesses (por vezes inconfessáveis) dos pais e/ou dos adotantes, o que mais 
uma vez entra em franca contradição com todo ordenamento jurídico vigente no 
País; 

Alerta, por fim, que a vaga invocação do “princípio do melhor interesse da 
criança” não mais pode servir de pretexto para edição de normas e tomada de 
decisões que, em verdade, apenas procuram referendar situações pretensamente 
já consolidadas, que atendem basicamente os interesses dos adultos e que 
podem resultar em graves consequências presentes e futuras àqueles que 
deveriam ser os verdadeiros destinatários da atenção e da proteção estatal: as 
crianças e adolescentes brasileiras; 

Na certeza de que o efetivo e integral cumprimento das normas já existentes é o 
único caminho a seguir, e que não será deturpando o instituto da adoção e 
fragilizando a atuação do Sistema de Justiça no controle de sua utilização que as 
crianças e adolescentes hoje acolhidas terão assegurado o exercício de seu 
direito à convivência familiar, o IBDCRIA, com o devido respeito ao seu ilustre 
autor e aos que pensam de modo diverso, opina pela REJEIÇÃO da proposta. 

 

 
Um especial agradecimento ao Dr. Murillo Digiácomo, da Comissão de Proteção Especial deste Instituto. 

 


