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A legitimidade ativa do Ministério Público para propor pedido de adoção de crianças e 
adolescentes, tem sido questionada em razão da interpretação gramatical que alguns 
exegetas têm dado ao artigo 201, inciso III do ECA, que não inclui a adoção no elenco 
das ações promovidas pelo Curador da Infância e Juventude. Quer-me parecer que 
assim não ocorre. 

A pura interpretação gramatical, aquela que socorre apenas dos chamados elementos 
intrínsecos da norma, isto é, das suas próprias palavras, nos dizeres de JAMES E. 
CLAYTON , citado por DANIEL COELHO DE SOUZA,  é o meio mais certo para má 
interpretação. 

Em hermenêutica jurídica, fundamental se torna a análise de vários fatores para o 
perfeito entendimento da normatividade do preceito legal e exata delimitação do seu 
horizonte de liberdade. Para se clarear de maneira cabal o sentido de uma norma são 
quase sempre insatisfatórios os seus elementos gramaticais. Busca-se, assim, um melhor 
entendimento recorrendo-se à trilogia: ratio legis; intentio legis e occasio legis; além da 
análise do conjunto normativo acerca do assunto que se pretende interpretar. 

Valemo-nos da razão da lei quando indagamos dos motivos que determinam a 
promulgação, levando-se em conta os elementos históricos circunstanciais que 
pressionaram o legislador. Pela intenção da lei, procura-se determinar a sua finalidade. 
A ocasião da lei leva-nos a estudar o clima que cerca a sua formação. 

Por fim, o mais importante procedimento de interpretação é, sem dúvida, o confronto 
das regras do conjunto normativo, que nos dá uma visão sistemática do assunto de que 
trata a norma. 

Transportando a trilogia hermenêutica mencionada para a órbita do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, temos que a razão da lei bem como a intenção da lei, são a proteção 
integral do menor, reconhecendo-o como sujeito de direitos indisponíveis. A ocasião 
da lei, denota uma liberdade histórica do poder legiferante que, juntamente com 
segmentos da sociedade civil organizada, buscou amparar a criança e o adolescente 
como um todo, priorizando os recursos públicos no atendimento e afastando a doutrina 
anterior da situação irregular; reflexo do amadurecimento do Estado Democrático de 
Direito positivado na nova Carta da República. 

A análise do conjunto normativo que deverá ser feita procurando não fugir do tema em 
foco, é a interpretação sistemática de dispositivos da Constituição Federal e do ECA. 

Em matéria de criança e adolescente, todos os direitos individuais assegurados na norma 
estatutária são indisponíveis e, por disposição Constitucional, comete-se ao Ministério 
Público a defesa de tais direitos (art. 127). 



Dentre os direitos positivados no ECA (Título II), aquele que surge com relevo é o 
Direito à Convivência familiar: toda criança e adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta (art.19 
do ECA). 

A colocação em família substituta compreende a guarda, a tutela e a adoção (art. 28 
do ECA). Esta última, como modalidade mais completa, de vez que procurou imitar em 
quase tudo a família natural (art. 41 do ECA). 

Um menor sem família natural (art. 25 do ECA), nem família substituta, inegavelmente 
encontra-se em situação de risco pela falta de pais ou responsáveis (art. 98, inc. II), 
necessitando da aplicação de uma medida de proteção (art. 101 do ECA), capaz de 
resguardar o direito indisponível à convivência familiar.  

Competindo ao Promotor da Infância e da Juventude zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as 
medidas judiciais cabíveis, compatíveis com a finalidade do Ministério Público (art. 
201, inc. VIII, § 2º), e em sendo a adoção modalidade de colocação em lar substituto, 
prevista como medida de proteção (art. 101, VIII do ECA), como negar a atuação 
Ministerial no caso? 

Outro fator a ser observado, é a expressa legitimidade do parquet para propor a 
destituição do pátrio poder (arts. 24, 153, 201, III do ECA). No caso da adoção, a 
destituição ou a extinção do pátrio poder é pressuposto lógico (arts. 169 e 45, § 1º do 
ECA), e a melhor medida a ser adotada, para que não haja solução de continuidade, é a 
cumulação dos pedidos, evitando-se que o menor fique sem representação no 
entretempo entre a sentença de destituição e a sentença de adoção.  

Não se diga da impossibilidade de cumular a destituição com a adoção, porquanto o 
artigo 292 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força d artigo 152 do 
ECA prevê a hipótese. O procedimento contraditório dos artigos 155 a 164 do ECA abre 
ampla defesa ao titular do múnus, de modo a expor todo o seu ponto de vista em 
audiência pessoal (art. 162, § 2º) com relação a questão em litígio, podendo, inclusive, 
de livre vontade, acordar com a adoção ao ser ouvido em juízo (art. 166, parágrafo 
único do ECA); desta feita não seria mais imposta uma sanção (perda do pátrio poder), 
mas simplesmente se extinguiria o múnus sem maiores consequências. O estudo social é 
realizado tanto no procedimento contraditório (art. 162, § 1º), quanto no procedimento 
de colocação em lar substituto (art.167). Assim, chega-se à conclusão de que ambos os 
pedidos são perfeitamente compatíveis, seguindo-se uma seqüência lógica: destitui-se 
dos pais consangüíneos o pátrio poder, e o coloca nas mãos dos pais adotivos. Do 
mesmo entendimento comungam os doutores LIBORNI SIQUEIRA E ANTÔNIO 
CÉZAR PELUSO. Na jurisprudência, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se 
manifestou que “os dois pedidos, ainda que um deles (destituição do pátrio poder) esteja 
implicitamente vinculado ao outro (adoção) podem ser tratados num único processo, 
posto que compatíveis entre si, para ambos é competente o mesmo juízo e o tipo de 
procedimento é adequado para todos”. (RT 692/58). 

Aconselha-se que a inicial da adoção seja assinada pelo Promotor da Infância e 
Juventude juntamente com os adotantes; haja vista que estes, não existindo 



contraditório, podem até requerer em petição assinada diretamente em cartório, sem 
necessidade de advogado (art. 166 do ECA). 

Modernamente, o Ministério Público está legitimado até mesmo a propor ação de 
investigação de paternidade (art. 2º, § 4º da Lei 8.560/92), o que dá a real dimensão da 
atuação protetora do Órgão, quando ameaçado ou violado direitos individuais 
indisponíveis, os quais por conceituação, fazem parte, latu sensu, do interesse público 
primário, cujo zelo é cometido ao M.P. 

 


