
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001833-35.2011.815.0241 – Comarca de Monteiro
RELATOR : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides
APELANTES : Maria do Carmo Santos Silva e Luis Francisco Gonçalves
ADVOGADO : Miguel Rodrigues da Silva
APELADO       : Laís Cícera da Conceição
DEFENSOR : Maria de Fátima Fernandes Batista

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ADOÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
ADOÇÃO DE PESSOA NÃO CADASTRADA. MELHOR INTERESSE
DA CRIANÇA. MENOR QUE MANTÉM VÍNCUNLO AFETIVO COM A
FAMÍLIA  QUE  PRETENDE  ADOTÁ-LA.  PREENCHIMENTO  DE
CONDIÇÕES  MATERIAIS  E  EMOCIONAIS  PARA  CRIAÇÃO  DA
MENOR.  NÃO  COMPARECIMENTO  DA  MÃE  BIOLÓGICA  EM
JUÍZO PARA DEMONSTRAR SUA IRRESIGNAÇÃO. PROVIMENTO
DO APELO.

O que deve prevalecer  é o direito  à diginidade e ao desenvolvimento integral, e, infe-
lizmente , tais valores nem sempre são preservados pela famíla. Daí a intervenção do
Estado, afastando crianças e adolescentes do contato com os genitores, colocando-os a
salvo junto a famílias  substitutas.  O direito à convivência familiar não está ligado à
origem biológica da família. Não é um dado, é uma relação construída no afeto, não de-
rivando dos laços de sangue.” -

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por  Maria do Carmo Santos Silva e
Luis Francisco Gonçalves contra a sentença de fls. 98/100, proferida pelo Juízo da Comarca de
Monteiro nos autos da  Ação de Adoção proposta em face de Laís Cícera da Conceição, visando
adotar a menor Maria Eloisa da Conceição.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido de adoção haja vista o não
preenchimento dos requisitos legais inerentes à espécie.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso apelatório (fls.103/110),
afirmando ter sido formulado pedido de destituição do poder familiar e, que, entre os autores e
adotanda, existem laços  de afeto que justificam a colocação da menor em família substituída, com
fulcro no art.50, § 13, III do Estatuto da Criança e do Adolescente.



Contrarrazões às fls.113/114.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 739/743v, opinou pelo
provimento da apelação.

É o relatório. VOTO.

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os
fundamentos  do Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também como razão de decidir.  Sobre o ponto,
seguem entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Cosntitui-
ção a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados
no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimen-
to. ARE 742212 DF Primeira Turma Min. DIAS TOFFOLI   DJe-197 DI-
VULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)  ALEGADA VIO� -
LAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  DIREITO LO� -

CAL  INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INCORPORAÇÃO, AO� �

ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  MO� -

TIVAÇÃO PER  RELATIONEM   LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL� � �

DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO  AGRAVO IMPROVIDO.  � ARE 788234 RO

Segunda Turma ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-
2014 Min. CELSO DE MELLO 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE-

PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVA.  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTOIN-
DUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É

legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem), utilizada
quando há expressa alusão a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incor-

porando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. (REsp 1263045/PR, Rel.
MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/02/2012,  DJe

05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração não se prestam para promovernova dis-
cussão da causa, mormente quando não houver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício

que, acaso existente, possa inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais
disso, no caso em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada, todos os

pontos  essenciais  para  o  deslinde  dacontrovérsia,  conforme  se  pode  verificar  às  fls
366/368 dos autos.4. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no AREsp 94942

MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

DJe 14/02/2013 

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações do Ilustre Procurador de
Justiça, Doriel Veloso Gouveia, acerca da discussão em pauta, adoto INTEGRALMENTE como
razões  de  decidir  o  conteúdo  inicial  do  parecer  lançado  às  fls.  195/200,  no  trecho  a  seguir
colacionado: 



“Maria do Carmo Santos Silva e Luis Francisco Gonçalves judicializaram a presente  Ação
de Adoção em face de Laís Cícera da Conceição, em relação à menor, Maria Eloísa da Con-
ceição.

Os autores, que convivem em união estável há mais de 10 anos, narram, em síntese que a
criança, nascida em 19 de janeiro de 2008 (Certidão de Nascimento à fl.15), é filha da pro-
movida, não havendo o reconhecimento do genitor no documento.

Seguem explicando que a ré entregou a criança aos requerentes logo após o seu nascimento,
ainda na maternidade. Desde então, a menina é tida como filha do casal, para quem dispen-
sam toda assistência, estrutura e afeto ao seu desenvolvimento.

Afirmam que tem condições, não só emocionais, como também materiais e morais para criar
a menor, motivo pelo qual, visando a regulamentação desta situação, ingressaram com a pre-
sente demanda.

O MM. Magistrado a quo, por entender imprescindível a habilitação dos adotantes, como
também a detenção da guarda legal, julgou improcedente a demanda, por ausência de preen-
chimento dos requisitos exigidos em lei.

Ressaltando a formação do vínculo afetivo e o princípio do melhor interesse da criança os
promoventes interpuseram recurso de apelação, pugnando pela reforma total da sentença ob-
jurgada.

A sentença  merece reforma e o apelo, via de consequência, deve se provido.

A adoção é medida que somente deve ser concedida em casos excepcionais, isto é, a inser-
ção das crianças e dos adolescentes em família substituta apenas deve ocorrer  quando se
constatar que a família biológica não possui condições necessárias a assegurar o desenvolvi-
mento integral dos filhos, bem como sua convivência familiar e social.

Conforme a doutrina de Maria Berenice Dias:

“Em face da garantia à convivência familiar, há toda uma tendência de buscar o fortaleci-
mento dos vínculos familiares e a manutenção de crianças no seio da família natural.  Po-
rém, às vezes, melhor atende aos interesses do infante a destituição do poder familiar e
sua entrega à adoção.  O que deve prevalecer  é o direito  à diginidade e ao desenvolvi -
mento integral, e, infelizmente , tais valores nem sempre são preservados pela famíla.
Daí a intervenção do Estado, afastando crianças e adolescentes do contato com os geni-
tores, colocando-os a salvo junto a famílias  substitutas. O direito à convivência famili-
ar não está ligado à origem biológica da família. Não é um dado, é uma relação cons-
truída no afeto, não derivando dos laços de sangue.” - destaque e grifo agora.

Consoante  dispõe o art.50, § 3º do ECA, é possível a adoção direta, quando o pedido é for-
mulado por quem detém a guarda legal de criança maior de 3 anos de idade, desde qie o lap-
so de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade. Con-
fira-se:

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de
crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na
adoção.

(…)

 § 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não
cadastrado previamente nos termos desta Lei quando:

 I - se tratar de pedido de adoção unilateral; 

 II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de
afinidade e afetividade;       

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três)
anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de la-
ços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das
situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.    



Depreende-se da leitura do supracitado dispositivo legal, que, muito embora seja de suma
importância o prévio cadastro e habilitação dos adotantes, há possibilidade de concessão de
adoção a pessoa não cadastrada. Isto porque, deve ser levado em consideração o melhor in-
teresse da criança.

É assente na jurisprudência que a prévia inscrição no cadastro de adoção, ou mesmo a obser-
vância a sua ordem cronológica, podem ser dispensadas, quando o menor já mantém vínculo
afetivo consolidado com a família que, mesmo não cadastrada ou não detentora de posição
privilegiada dentre os inscritos, pretende adotá-lo.

Seguindo esta linha de intelecção, decidiram o TJPI e o TJPE, recentemente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. ME-
LHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO. POSSIBI-
LIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NO ECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de ação objetivando a adoção de menor ajuizada pelos apelantes, sob
a alegação de vêlo como filho desde os dois dias de nascido e que a genitora o entregou es -
pontaneamente e concordou com a adoção. II. A adoção prevista no ECA, em seu artigo 39 e
seguintes, tem por principal objetivo, agregar de forma total o adotado à família do adotante
e, como conseqüência, ocorre o afastamento em definitivo da família de sangue, de maneira
irrevogável. Com isso, depois de findos os requisitos exigidos no estatuto, o ingresso na fa -
mília do adotante é completo. A partir daí, a preocupação do adotante é fazer com que a cri-
ança ou o adolescente esqueça por completo a sua condição de estranho e passe a ser tido
como filho legítimo, detendo todas as condições para se sentir amado e protegido na nova
família. III. Com efeito, comprovada a situação fática descrita na inicial, ratificada em au-
diência, inclusive com o depoimento da genitora do menor, fls. 49, ratificando os termos da
certidão de fls. 17, concordando com a adoção pleiteada e de que o menor foi entregue aos
apelantes em seu segundo dia de vida e desde então estes o criam como filho, patente a situ -
ação de excepcionalidade, prevista no inciso III, do § 13, do art. 50 do ECA, que autoriza o
processamento do pedido de adoção sem observância do rito próprio que requer prévia habi-
litação dos adotantes e inclusão em cadastro e lista de espera, IV. Isso porque, diante da situ-
ação fática estabelecida, qualquer solução diversa atentaria contra os superiores interesses
da criança, que, ao que tudo indica, tem nos apelantes seus únicos referenciais parentais. V.
Recurso conhecido e provido, em total consonância com o parecer ministerial de grau supe-
rior. (TJPI; AC 2012.0001.003839-0; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Harol-
do Oliveira Rehem; DJPI 23/06/2015; Pág. 14) 

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. MENOR. CADAS-
TRO NACIONAL DE ADOÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. ART.  50,  §3º,  III  DO ECA.
PRINCIPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO
A QUO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 11 TJPE. RECURSO QUE SE DA
PROVIMENTO.  DEFERIDA A ADOÇÃO  DA CRIANÇA.  ACOMPANHAMENTO
DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Após destituição do poder familiar em processo
próprio, os apelantes pleitearam a adoção da criança, sob os argumentos de que já haveria
uma relação socioafetiva longa, que a família natural demonstrou desinteresse em permane-
cer com o menor e por ser portador de necessidades especiais, a família substituta teria mais
condições de acompanhar o infante. 2. Desnecessário se mostra o registro dos adotantes no
cadastro nacional de adoção, já que o art. 50, § 13, inciso III e art. 197 - E, §1º do ECA, pos-
sibilita a concessão da adoção as partes que demonstrem haver grau de parentesco ou que
haja uma relação socioafetiva entre o adotando e os adotantes, bem como reste demonstrado
o melhor interesse da criança. 3. Esse princípio do best interest of the child ou o melhor inte-
resse da criança é peremptório em atribuir ao estado a obrigação de colocar a criança e o
adolescente acima de todos os interesses, como prioridade absoluta com mandamento cons-
titucional constante do art. 227, uma construção embasada nesse princípio como dever soci-
al, moral e ético, compartilhado com a família e a sociedade e com todos os habitantes do
território nacional sob sua jurisdição, como um dever de todos. 4. Por se tratar do melhor in-
teresse da criança, em sendo, concessão da adoção do adotando pelos apelantes, cabível a re-
forma da decisão a quo, sendo deferido o pedido atrial, no sentido de conferir a adoção do
menor d. V. C. Em favor de h. T. S. E a. L. M. S. 4. Recurso que se dá provimento. (TJPE;
APL 0002371-28.2015.8.17.1370; Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho; Julg. 27/07/2016;
DJEPE 08/08/2016) 

Conforme se infere, a lei não restringe adoção a quem está previamente cadastrado, permi-
tindo a adoção em outras situações. A prioridade é entender ao melhor interesse da criança



ou adolescente, não podendo ser negada a adoção por quem possui inegável vínculo de afeto
com o adotando pelo fato de não estar incluído em lista adoção.

Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina, novamente, de Maria Berenice Dias:

“Deve-se atentar ao direito da criança de ser adotada por quem já lhe dedica carinho diferen-
ciado, em vez de priorizar os adultos pelo só fato de estarem incluídos no registro de ado-
ção. Não sendo a pretensão contrária ao interesse da criança, injustificável negar a adoção
por ausência de prévia inscrição dos interessados.”

No caso em apreço, é incontroverso nos autos o fato de que a criança foi entregue pela ré,
mãe biológica, aos autores logo após o nascimento, os quais passaram a exercer a guarda de
fato da adotanda.

Embora tenha constatado na sentença (fls.98/100) que os  promoventes  não estão com a
guarda legal da criança, observa-se exatamente o inverso do encarta processual.

Com efeito, à fl.78 foi deferida a guarda provisória da menor aos requerentes, por assim en-
tender o atendimento ao melhor interesse da criança. Mais À frente, à fl.82, restou devida-
mente assinado pelos autores, termo de compromisso, os quais prometerem cumprir fiel-
memte os encargos inerentes à missão que lhes foi confiada, por decisão da MM Juíza, data-
da de 14.10.14.

O conjunto probatório dos autos demonstra que os autores possuem plenas condições mate-
riais e emocionais de criar a menor, bem como a formação de fortes laços de afinidade e afe-
tividade entre os adotantes e adotanda, que os reconhecem como figura paterna e materna,
fato demonstrado, por unanimidade, pelas testemunhas.

Aliado a isto, ao realizar o estudo psicossocial, em 17/10/2012, o Cetro de Referência Espa-
cializado de Assistência Social – CREAS (fls.27/29) concluiu o que segue:

“(...) Posto isto, e sabendo que sobre a guarda de crianças deve ser preservado o seu interes-
se e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem-estar (físico e moral), educa-
ção, saúde, moradia e lazer, a equipe do CREAS não identificou situação irregular para a
adoção de Maria Eloísa da Conceição por parte dos autores do processo.

A título de observação, a equipe pôde perceber que existe uma relação de carinho, respeito,
afetividade e cumplicidade entre os adotandos e a adotada que deve ser preservada para ga-
rantir seu desenvolvimento biopsicosocial, conforme rege o Estatuto da Criança e Adoles-
cente. (...)”

Por outro vértice, extrai-se dos autos que a não concordância da mãe biológica com a ado-
ção da filha não se deu diretamente, mas, tão somente, em sede de contestação. Ressalte-se
que, em momento algum, compareceu em juízo, quando lhe fora oportunizado, para expres-
sar sua irresignação com a colocação da menina em família substituta.

Em que pese tenha expressado a não concordância com a adoção da filha, a mãe biológica
limitou-se a fazer a afirmação de maneira genérica, somente em peça de defesa, com meras
ilações não fundamentadas.

Aliás, o não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, ato processual de elava-
díssima importância em casos desta natureza, foi justificado com a explicação de que se en-
contrava acompanhando um parente no hospital após uma cirurgia, contudo não trouxe aos
autos nenhum documento capaz de comprovar o alegado.

Afirma também, o Julgador de 1º grau, na decisão combatida, que não foi formulado pelos
autores pedido de destituição do pátrio poder.

Todavia, em detida análise dos autos, percebe-se que na petição de fls.42/45, em sua parte
final, há expressamente o que se segue:

“(...) pelo exposto, requer de Vossa Excelência:

Seja recebida a emenda à inicial para determinar a destituição do poder familiar dos
genitores da menor adotanda, quais sejam LAIS CÍCERA DA CONCEIÇÃO, já quali-
ficada nos autos, e o genitor cuja identificação e endereço são desconhecidos; (...)”



Portanto, os elementos probatórios coligidos autorizam a destituição do poder familiar, não
subsistindo razões para autorizar a reintegração da filha a conviver com a mãe biológica, so-
bretudo porque não houve formação de vínculo afetivo e há plena adaptação da criança ao
lar dos auores, com os quais convive desde o seu nascimento.

Ante tais razões, o Ministério Público Estadual, por sua Procuradoria de Justiça Cível, uma
vez presentes as condições de admissibilidade, é pelo conhecimento do recurso e pelo seu
provimento.

João Pessoa, 15 de agosto de 2016.

Doriel Veloso Gouveia

Procurador de Justiça.

Dessa forma, analisando o caso em apreço, entendo que a decisão recorrida
merece ser reformada, para dar provimento ao recurso apelatório.

O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer no presente caso,
devendo a criança ficar com os recorrentes, tendo em vista o laço de afeto da criança como os recor-
rentes. Ademais, conforme laudo psicossocial encartado aos autos (fls.27/29), verificou-se não ha-
ver qualquer irregularidade que impedisse a adoção pelos demandantes, motivo pelo qual deve se
reformada a sentença.

Diante do exposto,  dou provimento ao recurso apelatório, reformando a
sentença de primeiro grau, destituindo do poder de família a ré Laís Cícera da Conceição e por
conseguinte conceder a adoção da menor Maria Eloísa da Conceição aos recorrentes.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator)
e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001833-35.2011.815.0241 – Comarca de Monteiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por  Maria do Carmo Santos Silva e
Luis Francisco Gonçalves contra a sentença de fls. 98/100, proferida pelo Juízo da Comarca de
Monteiro nos autos da  Ação de Adoção proposta em face de Laís Cícera da Conceição, visando
adotar a menor Maria Eloisa da Conceição.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido de adoção haja vista o não
preenchimento dos requisitos legais inerentes à espécie.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso apelatório (fls.103/110),
afirmando ter sido formulado pedido de destituição do poder familiar e, que, entre os autores e
adotanda, existem laços  de afeto que justificam a colocação da menor em família substituída, com
fulcro no art.50, § 13, III do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contrarrazões às fls.113/114.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 739/743v, opinou pelo
provimento da apelação.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de abril de 2017

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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