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RESUMO  
 

É cediço que o processo de adoção constitui um caminho extremamente rigoroso e burocrático. E isso resta por 

provocar um receio nas pessoas que têm a intenção de adotar alguma criança, haja vista que aqueles que 

querem adotar, o querem logo, sem ressalvas e sem demora. E, por ser essa a realidade nos processos de adoção 

em trâmite no Brasil, algumas pessoas acabam optando pela adoção à brasileira. No entanto, tal tipo de adoção 

acaba por contribuir com o tráfico de pessoas, sendo um processo bastante arriscado para as crianças e 

adolescentes.  

Palavras-chaves: Processo de adoção; Criança; Adoção à brasileira; Tráfico de pessoas.  

 

 

ABSTRACT  
 

It's musty that the adoption process is extremely rigorous and bureaucratic way. And it remains to cause fear in 

people who have the intention to adopt a child, considering that those who want to adopt, want the logo, 

unqualified and without delay. And, since this is the reality in the process of adoption pending in Brazil, some 

people end up opting for Brazilian adoption. However, this type of adoption ultimately contributes to trafficking 

in persons, being a very risky process for children and adolescents. 

Keyword: The adoption process; child; Brazilian adoption; Trafficking in persons. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Quando se fala em adoção, imagina-se logo 

uma criança ou adolescente na seguinte situação: 

abandono. E por tal motivo é que se pode ver esse 

tema como um assunto de grande complexidade, pois 

acima de tudo é algo que envolve vidas e seus 

destinos. Faz-se necessário que ao passo que esses 

jovens sejam rejeitados por uma família, os mesmo 

sejam tão logo acolhidos por outra, é esse o sentido 

da proteção constitucional, que haja o mínimo de 

condições familiares para a boa criação e formação de 

um individuo.  

O que o trabalho procura trazer em estudo é 

primeiramente as definições de adoção em seus 

aspectos gerias, ocasião em que traz conceito e 

contexto histórico, em seguida trata da definição de 

adoção à brasileira e busca novamente definir essa 

modalidade, e por fim, aponta as desvantagens desse 

tipo de adoção bem como as considerações finais da 

autora.  

Tratar de adoção é por em foco vidas, por isso 

que este é hoje um processo tão complexo, lento e 

burocrático e ai então é que surge o fenômeno em 

que chamam comumente de Adoção à brasileira, que 

por certas vezes traz inúmeros riscos e consequências 

para os adolescentes envolvidos. Portanto se fez 

necessário a busca de estudos que versassem sobre 

tais aspectos, haja vista que hoje no pais esta vem 

sendo uma conduta comumente usada, ainda que por 

vezes, longe dos olhos do judiciário. O presente 

estudo é de caráter descritivo e foi desenvolvido a 

partir de uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo 

de realizar uma revisão da literatura sobre adoção, 

seu contexto histórico e adoção à brasileira diante de 

suas desvantagens.  

 

2.  ADOÇÃO LEGALIZADA 
 

2.1.  Definição 
 

É através da adoção legalizada que o adotante 

possui garantias sobre o processo de adoção, e lhe é 

assegurado todos os benefícios do ato bem como as 

garantias que norteiam a criança ou adolescente 

adotado. 

Nas palavras de André de Cassio Nascimento 

(2009, p.24):  

 
De acordo com a legislação, a adoção é um 

processo em que uma criança passa a ter outros 

pais e não os biológicos, através de um processo 

de escolha, chamado processo de adoção e que os 

pais adotivos devem atender as regras estipuladas 

por lei. A criança adotada passa a pertencer a 

família que a adotou, devendo ter os mesmos 

direitos de filhos naturais, com direitos e deveres 

iguais. 

 

A adoção em sua forma legalizada é um 

processo burocrático e criterioso, afinal, é a vida de 

uma criança que está sendo decidida e o Estado tem 

obrigação de tomar os cuidados necessários para que 

as crianças e adolescentes postos a adoção estejam 

protegidos e em uma nova família que se enquadre 

em seu perfil e os candidatos à adoção devem ser 

cuidadosamente avaliados. A legalização do processo 

traz benefícios não somente para a criança ou 

adolescente, mas também para os candidatos á 

adoção, os quais seriam a irrevogabilidade do ato, a 

criança ou adolescente passa a ter os mesmos direitos 

dos filhos biológicos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

traz em seu artigo 48 “A adoção é uma escolha 

consciente e clara, mediante uma decisão legal, a 

partir da qual uma criança ou adolescente não gerado 

biologicamente pelo adotante torna-se 

irrevogavelmente filho”.  

O fato de o processo ser criterioso e avaliativo, 

na busca de associar a vontade dos pais adotivos e o 

melhor interesse da criança e adolescente, tornando 

lento e desgastante é o que dá aos candidatos tempo 

para terem certeza sobre o essa importante decisão, e 

tendo como garantia a irrevogabilidade do ato.   

Cartilha Passo a Passo, define adoção como 

sendo: 

 
A palavra adotar vem do latim adoptare que 

significa escolher, perfilhar, dar o seu nome a, 

optar, ajuntar, escolher, desejar. Do ponto de vista 

jurídico, a adoção é um procedimento legal que 

consiste em transferir todos os direitos e deveres 

de pais biológicos para uma família substituta, 

conferindo para crianças/adolescentes todos os 

direitos e deveres de filho, quando e somente 

quando forem esgotados todos os recursos 

oferecidos para que a convivência com a família 

original seja mantida. É regulamentada pelo 

Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que determina claramente que 

a adoção deve priorizar as reais necessidades, 

interesses e direitos da criança/adolescente. A 

adoção representa também a oportunidade do 

exercício da paternidade/maternidade para pais 

que não puderam ter filhos biológicos ou que 

optaram por ter filhos sem vinculação genética, 

além de eventualmente atender as necessidades 

da família de origem, que não pode cuidar de seu 

filho. 

 

A adoção legalizada tem como objetivo formar 

famílias seja a quem queira iniciar uma ou a quem 

queira aumentar a família, surgindo assim uma 

preocupação do legislador para que não aja distinção 

de filho adotivo com os filhos naturais e nem uma 

distinção da criança ou adolescente sobre os pais 
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biológicos e os pais adotivos, sendo ambos tratados 

como filhos e pais biológicos com os mesmos direitos 

e obrigações. 

 

2.2 Aspectos históricos  
 

Nas palavras de Felipe (apud MOREIRA, 2011, 

p.14): 

 
A adoção teve seu prognóstico na antiguidade 

como forma de imortalizar o culto doméstico. 

Muito utilizada entre povos orientais, como pode 

ser verificar junto aos códigos de Manu e o de 

Hamurabi, teve na Grécia seu uso regular Grécia, 

como forma de perpetuar o culto familiar pela 

linha masculina, ou, se houvesse a hipótese de 

falência do pater famílias, sem deixar herdeiro, 

pessoa capaz de prosseguir o culto aos deuses-

lares, a adoção supria essa finalidade. Todavia, foi 

no direito romano, em que encontrou disciplina e 

ordenamento sistemático, que ela se expandiu de 

maneira notória, pelo qual, um chefe de família 

sem herdeiros podia adotar como filho um menino 

de outra família. O adotado deveria receber o 

nome do adotante e herdar seus bens. O princípio 

fundamental da adoção na antiguidade que foi 

absorvido pelo direito civil contemporâneo era o 

de que a adoção não poderia se distanciar da 

filiação natural: adoptio naturam. 

 

As primeiras normas jurídicas a regular a 

adoção foi o Código de Hamurabi no ano de 1.700 a.C, 

que tratou a cerca do assunto do artigo 185 ao artigo 

195. O qual dizia que aquele que dá seu nome e cria 

uma criança como se filho fosse esta criança não 

poderia ser reclamada por outra pessoa. Em caso de 

adotar um menino, este poderia ser devolvido à 

família paterna caso se revoltasse com seu pai ou 

mãe adotivos. Se um menino fosse adotado por um 

operário e este não lhe ensinasse o ofício, o menino 

poderia retornar a casa paterna, mas se o operário o 

ensinasse, o adotado não poderia ser reclamado. Os 

filhos adotados e legítimos deveriam ser tratados sem 

distinção, caso contrário, o adotado poderia retornar a 

casa paterna. O filho adotado não poderia ser 

renegado pelo pai adotivo pela razão de futuramente 

ter filhos biológicos, neste caso o adotado não deve ir 

embora e se fosse deveria levar consigo o patrimônio 

de um terço da quota dos filhos biológicos de seu pai 

adotivo. Existiam punições aos filhos que renegassem, 

espancassem os pais adotivos, ou retornasse a casa 

paterna por livre vontade, que seriam 

respectivamente, cortar-lhe a língua, decepar as mãos, 

e arrancar-lhes os olhos (Código de Hamurabi, Cultura 

Brasil).  

A regularização da adoção teve inicio com o 

Código Civil de 1916 com referencias no direito 

romano onde a adoção tinha por objetivo dar 

continuidade à família, sendo utilizada somente por 

casais estéreis, estando taxativamente declarados em 

seus artigos 368 ao 378 conhecida por adoção 

simples devidos suas restrita consequências, sendo 

fundada por escritura pública, um acordo entre pais 

biológicos e adotivos, sem intervenção jurídica, 

podendo a adotado continuar mantendo vínculo com 

os pais biológico assim como direitos e deveres 

alimentícios e até mantendo o mesmo nome.  

 O Código Civil de 1916 acabou sofrendo 

alterações em alguns de seus artigos com a criação da 

Lei 3.133/57, onde se fez muito rígida em 

determinados aspectos, entre eles, somente os 

maiores de trinta anos podiam adotar e estes 

deveriam ter pelo menos dezesseis anos a mais que o 

adotado, sendo exigido o consentimento do adotado 

caso ele não fosse nascituro ou incapaz, ou de seu 

representante legal. Se o adotante fosse casado 

deveria esperar pelo menos cinco anos após o 

casamento, para então poder adotar. A adoção 

poderia ser desfeita em duas situações, que seria 

quando ambos concordassem ou em caso de 

deserdação. O adotado somente poderia ter direito a 

herança caso o adotante não tivesse filhos legítimos, 

legitimados ou reconhecidos.  

O Código Civil sofreu alterações pela Lei 

10.406/2002 concernentes à adoção aonde veio a 

melhorar as exigências e restrições quanto aos adotantes, 

onde em seu artigo 1.618 trata da idade mínima 

necessária para se puder adotar uma criança ou 

adolescente, na qual passaria a serem dezoito anos, ao 

invés de 30; no paragrafo único do mesmo artigo consta 

que a adoção poderá ser realizada por ambos os cônjuges 

ou companheiros desde que pelo menos um deles 

tenham a idade mínima necessária e estabilidade 

financeira. Onde minimiza a burocracia em que referia 

que a adoção somente poderia ser feita por cônjuges não 

mencionando assim, na lei anterior, aqueles que vivem 

somente como companheiros. Na lei atual podem adotar 

conjuntamente uma criança ou adolescente, aquele que 

for casado ou estiver em união estável. Se durante o 

processo de adoção o casal se divorciar poderão adotar 

uma criança ou adolescente desde que decidam sobre a 

guarda e o regime de visitas, sendo requisito 

indispensável que o menor tenha passado pelo estágio de 

convivência com o casal antes do divórcio. Permanece o 

disposto sobre a diferença de idade entre adotante e 

adotado, mantendo-se dezesseis anos de diferença 

mínima entre eles. (Código Civil 2002 – Lei 10.406/2002). 

Atualmente as leis que disciplinam a adoção são o 

Código Civil de 2002 nos artigos 1.618 ao artigo 1.629 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seus 

artigos 39 ao artigo 52. 

Para uma melhor regularização da adoção e 

definição de todos os critérios e procedimentos no 

decorrer do processo foi criado o ECA com a lei 8.069/90 

que posteriormente foi atualizado pela lei 12.010/09.  
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A lei 8.069/90 do ECA tinha como principal 

objetivo resguardar integralmente a criança e adolescente 

postos a adoção fazendo-os sujeitos de direito e não 

meramente objeto de direito, como eram considerados no 

Código de Menores. Assim sendo, a lei 8.069/90 tinha por 

finalidade dar um lar, uma família, a criança e adolescente 

que se encontrava desamparada. A criança somente seria 

colocada á adoção caso seus pais biológicos ou 

representantes legais concordasse, pois a lei protege a 

família natural como prioridade na vida da criança ou 

adolescente, tirando-o do seio familiar biológico somente 

em casos excepcionais ou quando esgotados todos os 

métodos de fazê-lo permanecer em sua família natural.  

A Constituição Federal de 1988 também trata de 

forma indireta sobre a adoção em seu artigo 6° quando 

dispõe dos direitos sociais, onde determina direitos sociais 

a proteção á maternidade e a infância.  

E trata também de forma direta no artigo 227 que 

dispõe: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar á criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, á liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

$ 5° A adoção será assistida pelo Poder Público, na 

forma da lei, que estabelecerá caso e condições de 

sua efetivação por parte de estrangeiros. 

$ 6° Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação.  
 

A proteção à criança e ao adolescente é uma 

garantia constitucional, sendo o Ministério Público 

responsável por sua fiscalização no que diz respeito 

também aos direitos do adotado que deve ser tratado de 

forma iguais diante da sociedade e de sua nova família, 

ainda mais se esta nova família possuir filhos biológicos, 

cuidará também o Ministério Público prestar assistência 

e estabelecer condições da efetivação da adoção por 

estrangeiros. 

 

3. ADOÇÃO À BRASILEIRA  
 

3.1 Definição 
 

Para Marcio André Lopes Cavalcante (2013, p.1) 

“Adoção à brasileira” ou “adoção à moda brasileira” 

ocorre quando o homem e/ou a mulher declara, para 

fins de registro civil, o menor como sendo seu filho 

biológico sem que isso seja verdade.  

A adoção legalizada em nosso país é 

considerada um procedimento lento e burocrático, 

onde algumas pessoas que têm o desejo de adotar 

uma criança acabam optando pela adoção à brasileira, 

mesmo considerando seus riscos e consequências.   

Existem várias razões para o adotante escolher 

essa forma de adoção. Uma delas é o fato da 

burocracia existente na adoção legalizada, como fora 

mencionado acima; outra razão vem do fato do 

adotante, em um caso excepcional, desejar adotar 

uma criança que acabou de conhecer, seja em 

decorrência da forma como a criança foi deixada pela 

mãe biológica, que pode ocorrer quando a criança é 

abandonada após o parto para morrer, sendo que 

neste caso é quase unânime a vontade de adotar por 

aquele que a encontrou, ou pelo fato do possível 

adotante conhecer uma situação de descaso da mãe 

biológica com seu filho e querer tomar para si os 

cuidados com a criança. 

Nestas situações, se os interessados não 

estiverem cadastrados na adoção legalizada, as 

chances dessa adoção sobre uma criança específica se 

torna ainda mais complicado. 

Dessa forma, Martins (2011 apud SILVA, 2011, 

p. 31) define adoção à brasileira como sendo: 

 
Assim é denominado o procedimento em que um 

indivíduo ou casal registra diretamente em cartório 

um recém-nascido como se fosse um filho 

biológico. Ainda que haja o consentimento verbal 

dos pais do bebê, legalmente estes não perderam 

seu poder familiar e têm direito de reaver a criança 

até sua maioridade legal. A ‘adoção à brasileira’ é 

considerada ‘adoção simulada’ prevista no Código 

Penal como sendo ‘dar parto alheio como próprio’, 

cuja pena é de reclusão ou detenção variando em 

cada caso. Em tese, este procedimento é crime. 

Alguns juízes aceitam esta forma de adoção ao 

caracterizarem-na como mais propícia para a 

criança, mas adotar “à brasileira” é correr o risco de 

futuramente ser processado.  

 

A adoção à brasileira por si só não é 

considerada crime, apenas trás riscos e incertezas 

para o adotante, considerando o fato de que os pais 

biológicos têm direitos sobre a criança em relação à 

família adotiva, se aqueles desejarem reaver a adoção 

e recuperar a criança antes desta completar seus 18 

anos, eles tem total apoio jurídico, visto que a adoção 

foi tratada de forma irregular e não dentro do 

processo legal. 

O problema em torno do assunto, é o fato de os 

pais adotivos registrarem a criança em nome próprio, 

como se fossem realmente pais biológicos, isto 

configura crime penal, como consta no artigo 242 CP 

“Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o 

filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-

lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado 

civil: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos”, que 

será visto com mais detalhes adiante. 
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Para Juliana Berto de Oliveira (2009, p. 4), a 

adoção à brasileira consiste em: 

 
Adoção a brasileira constitui o ato dos pais 

adotivos registrarem os filhos adotivos como sendo 

filhos biológicos utilizando documentos falsos de 

maternidades ou hospitais, ou até dizendo que 

teve o filho em casa, sendo assim é dispensada a 

apresentação de qualquer tipo de documento 

oficial, ou de um médico, ou seja, registra o filho 

alheio como próprio e este tipo de adoção é 

irregular, na verdade, fraudulento, pois o 

ordenamento jurídico tipifica a pratica desse ato 

como crime, previsto no Código Penal, com pena 

de prisão e perda da guarda da criança.  

 

Mesmo os futuros pais adotivos decidindo pela 

adoção á brasileira, vão querer seus nomes no registro 

da criança, o que se torna inviável diante da falta de 

processo de legalização. Tendo como única opção a 

falsificação dos documentos necessários para 

efetivação do registro do recém-nascido. 

 

4. DESVANTAGENS DA ADOÇÃO À 

BRASILEIRA 
 

4.1 Adoção à brasileira como ilícito penal 
 

A adoção é regida pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente que alterou a Lei 8.059/ Para a Lei 

12.010/09. Devendo ser observados o que diz respeito 

da Convenção de Haia que dispõe da adoção 

internacional e suas peculiaridades. Existindo 

também punições no Código Penal para quem 

desobedecer tais normais.  

Para falar das punições faz-se necessário 

entender as normas que devem ser seguidas, no qual 

se não cumpridas sofrerão as devidas punições que 

serão esclarecidas a seguir.  

O ECA em seu artigo 39 esclarece que a adoção 

deverá ser procedida na forma da Lei, portanto, 

deverá ser realizada dentro dos trâmites legais, com 

as vantagens de todas suas garantias. 

 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente 

reger-se-á segundo o disposto, nesta Lei. 

§ 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, 

à qual se deve recorrer apenas quando esgotados 

os recursos de manutenção da criança ou 

adolescente na família natural ou extensa, na 

forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 

 

Quem deseja adotar uma criança e decide 

realizá-la na forma conhecida como Adoção á 

brasileira que ocorre fora dos trâmites legais, 

normalmente o faz em um acordo diretamente com a 

mãe biológica, muitas vezes pelo fato desta mãe não 

ter condições financeiras para criar seu filho, por ter 

sido abandonada pelo pai da criança ou até mesmo 

pelo pai ser desconhecido, sem emprego, sem família 

ou também pela sua pouca idade, considerando que 

os números de adolescentes grávidas aumentam a 

cada dia. Normalmente quem busca pela adoção à 

brasileira deseja adotar um filho recém-nascido por 

diversas razões, entre elas, esconder da criança que 

ela foi adotada, mas só existe uma maneira para 

esconder essa verdade e manter a falsa afirmação, 

que seria registrar o filho adotado como próprio. 

Tendo vista quem a adoção está devidamente 

legalizada, torna-se importante atentar as normas que 

punem a ilegalidade do ato, para isso é necessário 

analisar o Código Penal em alguns de seus artigos, 

que dispõe de forma direta ou indiretamente sobre o 

tema. Sendo o primeiro a abordar sobre a adoção 

encontra-se no artigo 242 do Código Penal: 

 
Art. 242 Dar parto alheio como próprio; registrar 

como seu filho de outrem; ocultar recém nascido 

ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito 

inerente ao estado civil:  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo 

de reconhecida nobreza.  

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, 

podendo o juiz deixar de aplicar a pena. 

 

Como na maioria dos casos a adoção á 

brasileira já foi acertada entre a mãe biológica e os 

adotantes, a criança é entregue logo após seu 

nascimento e o registro é feito nos primeiros dias de 

vida da criança, mas para isso é necessário falsificar o 

registro da maternidade que é um documento 

importante que deve ser apresentado para que o 

registro de nascimento seja efetivado. 

Mas existem também os casos em que alguém 

encontra uma criança recém-nascida abandonada e a 

salva, nestes casos o amor e carinho que nasce nesta 

pessoa que a encontrou são tão grandes que ela não 

quer entregar à criança as autoridades competentes e 

a primeira reação delas é realizar o registro de 

nascimento como se fosse seu filho biológico.  

Observa-se que existe uma redução da pena ou 

até mesmo o juiz deixar de aplica-la se o crime for 

praticado por motivo de reconhecida nobreza, 

normalmente é o que ocorre quando alguém adota 

uma criança de forma ilegal para dar um lar digno, 

suprindo suas necessidades básicas e dando todo 

apoio para o seu desenvolvimento, o que de fato não 

ocorreria caso a criança ficasse com os pais 

biológicos. Existe uma preocupação sobre os motivos 

da prática deste crime, optar pela adoção à brasileira 

apenas para burlar a fila de espera, que é sem dúvidas 

o maior problema sobre a adoção legalizada, ou se 

encontrar em uma situação onde para ajudar um 

recém-nascido abandonado em perigo eminente de 

vida se torna necessário ampara-lo de imediato e 
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diante de todos os medos e dúvidas sobre a adoção 

legalizada, vê-se a melhor saída no registro de filho 

alheio em nome próprio concomitantemente na 

prática de falsidade ideológica.  

Inviável registrar filho alheio em nome próprio, 

sem praticar o crime de falsidade ideológica, 

configurado no artigo 299 do Código Penal: 

 
Art. 299 CP - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, 

se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do 

cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 

assentamento de registro civil, aumenta-se a pena 

de sexta parte. 

 

Os crimes acima mencionados são praticados 

por quem decidem adotar uma criança fora dos 

trâmites legais, os futuros pais adotivos. Mas também 

existe punição para os pais biológicos que entregam 

seus filhos a pessoas inidôneas ou em troca de 

dinheiro. 

O ECA regula o final do processo de adoção 

que ocorre justamente com a sentença judicial, 

cancelando assim o registro original do adotado e 

acrescentando no atual o nome dos adotantes como 

pais e o nome seus ascendentes, como consta no 

artigo 47 nos parágrafos § 1º  §2 e §3: 

 
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por 

sentença judicial, que será inscrita no registro civil 

mediante mandado do qual não se fornecerá 

certidão. 

§ 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes 

como pais, bem como o nome de seus ascendentes. 

§ 2º. O mandado judicial, que será arquivado, 

cancelará o registro original do adotado. 

§ 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá 

ser lavrado no Cartório do Registro Civil do 

Município de sua residência. 

 

É também neste artigo que mostra a segurança 

do ato que é exatamente no registro do adotado, 

substituindo assim o antigo pelo atual, tornando 

assim irrevogável, garantindo estabilidade tanto para 

o adotante como para o adotado. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

também se pronuncia sobre o ambiente familiar em 

que o menor vai ser colocado, existe um cuidado 

sobre a idoneidade de quem deseja adotar como o 

ambiente no qual o mesmo vai proporcionar a esta 

criança ou adolescente, é o que dispõe o artigo 29: 

 

Art. 29. Não se deferirá colocação em família 

substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, 

incompatibilidade com a natureza da medida ou 

não ofereça ambiente familiar adequado. 

 

Em uma adoção legalizada existe uma 

preocupação com este menor para que ele não se 

encontre em situação de risco em um ambiente 

familiar inadequado, ou seja, que seus responsáveis 

sejam idôneos e o trate com a devida atenção e 

responsabilidade. Já na adoção á brasileira que 

normalmente a criança ou adolescente é entregue a 

um estranho sem qualquer critério de avaliação ou 

até mesmo em troca de dinheiro, não dando certeza 

alguma sobre como esse adotado será tratado 

daquele dia em diante, este ato de entregar o filho a 

uma pessoa cuja não tenha certeza de sua idoneidade 

ou entregar o filho em troca de dinheiro, é punido 

pelo Código Penal. 

Como afirma Tatiana Bettoni (2007, p. 80), “o 

combate à adoção á brasileira também se justifica na 

medida em que a adoção pode ser praticada com fins 

lucrativos”. 

É o que trata o artigo 245 do Código Penal: 

 
Art. 245 CP - Entregar filho menor de 18 (dezoito) 

anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva 

saber que o menor fica moral ou materialmente 

em perigo: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 

§ 1º - A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de 

reclusão, se o agente pratica delito para obter 

lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. 

§ 2º - Incorre, também, na pena do parágrafo 

anterior quem, embora excluído o perigo moral ou 

material, auxilia a efetivação de ato destinado ao 

envio de menor para o exterior, com o fito de obter 

lucro. 

 

Os pais biológicos não tendo condições de criar 

seus filhos e querendo entregá-los a alguém de sua 

confiança, sabendo que em se tratando da adoção 

legalizada isso não seria uma certeza, ou até mesmo 

somente entrega-los a alguém após o nascimento, 

opta então por encontrar alguém que os recebam da 

forma menos burocrática possível, mesmo que essa 

forma seja ilegal.  

Existe uma facilidade de realizar esta prática 

por parte dos adotantes e dos pais biológicos, visto 

que todos que decidem adotar uma criança por estes 

meios sabem exatamente onde encontrá-las, estando 

à maioria em comunidades onde existe uma pobreza 

generalizada, alguns até vivendo em situações 

miseráveis sem grande expectativa.  

Considerando o fato do fácil acesso a essas 

pessoas que se encontram em situações de 

vulnerabilidade, e o desejo de ter para si uma criança 

da forma mais rápida possível, torna-se comum a 

prática de oferecer dinheiro, como forma ou até 
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desculpas, para ajudar a mãe biológica que se 

encontra desamparada. Nestas situações pode existir 

má fé, tanto por parte de quem oferece o dinheiro, 

como dos pais biológicos que passam a vender seus 

filhos para um estranho que se põe em dúvida a 

idoneidade do mesmo.  

 

4.2 ADOÇÃO ILEGAL PODE SER FORMA DE 

TRÁFICO DE PESSOAS 
 

O legislador pensando em prevenir o menor do 

tráfico de pessoas por meio da adoção à brasileira, 

passou a regular no Código Civil em seu artigo 1.618 

que a adoção deveria ser realizada dentro dos 

trâmites legais regidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA em sua Lei 12.010/90. 

De acordo com Tatiana Bettoni (2014, p.1): 

 
Uma das formas mais utilizadas é a informal, 

chamada ‘adoção à brasileira’, que se caracteriza 

“pelo reconhecimento voluntário da 

maternidade/paternidade, na qual, fugindo das 

exigências legais pertinentes ao procedimento de 

adoção, o casal (ou apenas um dos 

cônjuges/companheiros) simplesmente registra o 

menor como seu filho, sem as cautelas judiciais 

impostas pelo estado, necessárias à proteção 

especial que deve recair sobre os interesses da 

criança”, explicou a ministra Nancy Andrighi em 

um de seus julgados sobre o tema. 

 

A partir do momento em que um menor é 

entregue a adoção á brasileira, este menor fica 

vulnerável aos cuidados de seu atual responsável. 

Ainda em sintonia com Tatiana Bettoni (2014, p.1): 

 
Quadrilhas especializadas atuam no contrabando 

de menores através das fronteiras nacionais 

internacionais, vendendo-os como objetos. Vítimas 

de sequestro ou venda pelos próprios familiares, 

muitos destes menores são retirados de suas 

famílias e entregues a outras, que legalizam a 

adoção por meio de falsificação de documentos e 

outras práticas ilícitas. Dessa forma, famílias 

perfeitas são formadas em consequência do 

sofrimento de inúmeras outras. 

 

Até mesmo a adoção legalizada pode dar 

brechas para o tráfico de pessoas e pensando nisso o 

legislador se preocupou em regularizar da melhor 

forma possível a adoção por estrangeiros. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo permitiu evidenciar que o Brasil 

avançou bastante no tocante à Adoção. Este não é um 

processo novo na sociedade e desde as épocas mais 

antigas essa conduta vem sendo praticada. No 

entanto, de maneiras, por vezes, arbitrárias e sem o 

mínimo controle de possíveis consequências 

negativas que pudessem surgir. Sabe-se que todo e 

qualquer avanço no que diz respeito è adoção surgiu 

a partir do Código de 1916.  

Entende-se hoje como adoção à brasileira a 

situação em que um casal emitindo informação falsa 

afirma que tal criança é deles, quando na verdade 

querem apenas se livrar do processo burocrático 

existente, buscando permanecer com uma criança que 

seja mais próxima, filha de pais biológicos 

conhecidos, dentre outros motivos. Esse tipo de 

adoção é vista como um ilícito penal, pois fere todo 

um procedimento já elencado e, por isso, eis que 

surge uma das principais razões para que se enxergue 

a Adoção à brasileira como uma desvantagem, pois ao 

passo em que o indivíduo busca de maneira mais 

rápida adotar uma criança, acaba que por incorrer em 

crime.  

Outra situação que resta por caracterizar numa 

desvantagem na adoção à brasileira, é que ainda há o 

risco da existência de outro ilícito penal, qual seja o 

tráfico de pessoas. Tal assunto encontra-se em grande 

repercussão no momento, obviamente por ser algo 

que vem acontecendo em grandes números, haja vista 

que quando uma criança é colocada à disposição de 

alguém que muitas vezes é até um desconhecido, 

imputa-lhe a este alguém os riscos de pôr essa 

criança ou adolescente em situação de 

vulnerabilidade.  

A construção deste artigo engrandeceu muito 

os estudos, primeiramente porque esse é um tema 

que está gerando uma grande repercussão na 

realidade brasileira e, por ser algo tão polêmico, 

chega-se ao entendimento de que adotar é dar outro 

rumo à vida de alguém e, por isso, a necessidade de 

tanta cautela e burocracia.  
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