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Introdução
 A adoção é o ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são 

os pais biológicos do adotado. Quando isto acontece, as responsabilidades e os direitos (como o pátrio poder) dos pais biológicos em relação 
ao adotado são transferidos integral ou parcialmente para os adotantes. Porém nos últimos anos estamos nos deparando com a seguinte 
situação, onde pais entregam seus filhos a outros pais sem respeitarem a fila de adoção, pois na maioria das vezes não possuem condição de 
cuidar do seu filho e sabem que aos cuidados de outrem, o menor pode ter uma vida mais favorável do que a que o pai biológico poderia 
oferecer.Tal ato está sendo aceito com base na jurisprudência do nosso ordenamento.

Objetivos
 Mostrar as vantagem existentes entre uma adoção mais rápida e segura, do que uma que necessite de todo o trâmite burocrático que 

infelizmente acaba atrapalhando todo esse processo.

Material e Métodos
 Será realizado pesquisas através de doutrinas como Maria Helena Diniz, Carlo Roberto Gonçalves para explicar como é o processo de 

adoção. Para corroborar com tal pesquisa será feita pesquisa através da jurisprudência e artigos referente ao tema, uma vez que tal teoria 
está sendo recentemente implantada no nosso ordamento jurídico.  Para provar a alegação supra referida, compareros os dispositivos legais, 
mostrando como deve ser feito o processo de adoção e porque tal prática é contrária a lei e mesmo assim vem sendo aceita

Resultados e Discussão
 Discutir o grande dilema sobre a criação de um filho por pais diferentes ao dos genitores. Discutir sobre a eficiência da mediação no 

caso da adoção, para adaptar o filho ao seu novo lar. Com isso chegar a conclusão que a adoção é o melhor caminho para crianças que morar 
nos orfanatos, que infelizmente tal número cresce cada vez mais e escolhendo os pais adotivos preliminarmente ajudaria ainda mais com tal 
objetivo. Além do que a maior discussão nesse caso é o fato dos outros pais ''furarem'' a fila de adoção na frente dos demais. Provaremos, 
portanto que com esse procedimento, só tem a beneficiar os menores para a criação de sua vida.

Conclusão
 Abstrair do presente trabalho, a evolução do direito de família no ordenamento brasileiro, a fim de mostrar como a entrega do filho sem 

passar por todos os trâmites processuais é mais vantajoso, lembrando sempre valorizar a boa criação e o melhor para a vida do menor.
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