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No bojo da atuação na seara da infância denota-se que, em determinados casos, condicionar a adoção 

de uma criança ou adolescente em conjunto com um irmão pode tornar-se uma responsabilidade 

demasiadamente árdua para um ou mais deles, mormente se houver uma diferença considerável de 

idade entre eles. Mantendo-se a devida reserva quanto à identificação das partes, relevante mencionar 

caso concreto envolvendo dois irmãos, sendo uma criança e um adolescente, os quais iniciaram o 

estágio de convivência com o adotante devidamente habilitado para o perfil, entretanto o adolescente 

não se adaptou e solicitou seu retorno ao acolhimento institucional. Ato contínuo, o juízo competente 

determinou o retorno dos dois irmãos, acolhendo-os novamente, sob o fundamento de que a cisão 

ensejaria a ruptura de vínculos fraternais e eventual precedente a que outros pretendentes à adoção 

aceitem receber irmãos e depois postulem a devolução daquele já em patamar considerado de adoção 

tardia, permanecendo somente com a criança de tenra idade e, assim, institucionalizando o 

denominado “furo da fila” do Cadastro Nacional de Adoção. O adotante pleiteou a reconsideração da 

decisão e o Ministério Público manifestou-se favorável ao regresso da decisão, argumentando que o 

princípio do melhor interesse da criança justifica a excepcionalidade da medida de manutenção do 

estágio de convivência para um dos irmãos, ainda que o outro retornasse ao acolhimento institucional, 

diante da evidente formação do vínculo  afetivo entre a infante e o adotante, bem como, por 

inexistirem indícios de má-fé ou dolo do adotante em aceitar a adoção dos irmãos para que pudesse 

conseguir seu intento de modo mais célere. A manifestação ministerial considerou que deve ser dada 

primazia às necessidades da infante como critério de interpretação da lei, em específico do artigo 28, 

§4º do ECA, respeitando seus direitos fundamentais, inclusive o direito de conviver em um ambiente 

familiar onde receba todos os cuidados, atenção e carinho que necessita, freando o longo interstício 

de institucionalização, igualmente vivenciado por seus outros oito irmãos. Mantida a decisão pelo 

juízo de primeiro grau, o adotante interpôs recurso em face desta, tendo a Promotoria de Justiça 

elaborado estudo psicológico em que restou evidente o sofrimento causado à criança pela interrupção 

do estágio de convivência. O posicionamento ministerial foi favorável ao provimento do recurso. 

Contra o parecer da Procuradoria de Justiça, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, valendo-

se de todos os argumentos lançados pela Promotoria de Justiça, deu provimento ao agravo para o fim 

de restabelecer o estágio de convivência entre o adotante e a criança, observando os preceitos da 

proteção integral e melhor interesse da criança. Entende-se ser esta uma experiência exitosa e 

significativa, considerando a validação pelo Tribunal de Justiça de toda a argumentação ministerial, 

determinando a superação do martírio e prejuízo psicológico para a criança, já que o curto lapso 

temporal do estágio de convivência inicial foi suficiente para estabelecer vínculos de amor e carinho, 

sentimentos estes que talvez tal criança nunca tivesse conhecido antes. Importante anotar que, apesar 

de ser desejável a manutenção de irmãos na mesma família adotante, não deve ser esta uma fórmula 

imutável, sendo condizente uma alteração legislativa para prever que, empreendidas todas as 

diligências para viabilizar a adoção e decorrido o período máximo que, em regra, uma criança ou 

adolescente pode permanecer acolhido (18 meses) sem êxito em alcançar a adoção, seja analisada a 

viabilidade de perseguir o intento da adoção de modo individualizado. 
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