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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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FAMÍLIA SUBSTITUTA 

INTRODUÇÃO 

 

 Família natural: é aquela cuja origem é biológica, de acordo com o conceito 

clássico. 

 

ECA: Art. 25. Entende-se por família natural a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e 

seus descendentes. 

 

 Família extensa ou ampliada: é aquela que vai além da unidade pais e filhos ou 

da unidade do casal, englobando parentes com os quais a criança e o adolescente 

convivem e mantém vínculos de afinidade (eudemonismo) e afetividade 

(socioafetividade). 

 

ECA: Art. 25, Parágrafo único. Entende-se por família 

extensa ou ampliada aquela que se estende para além 

da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 

por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade. 

 

 Família substituta: É aquela que tem lugar toda vez em que não houver exercício 

do poder familiar ou toda vez em que há exercício de forma deficiente. 

 

ECA: Art. 28. A colocação em família SUBSTITUTA far-se-

á mediante guarda, tutela ou adoção, 



 

 

P
ág

in
a5

 

independentemente da situação jurídica da criança ou 

adolescente, nos termos desta Lei 

 

 

PRINCIPAIS DIRETRIZES GERAIS 

 Necessária oitiva da criança ou do adolescente por equipe interprofissional para 

que suas opiniões sejam levadas em consideração na decisão de colocação em 

família substituta, respeitado seu grau de desenvolvimento e compreensão do 

assunto. Em caso de colação de adolescente em família substituta, deve haver 

consentimento expresso, colhido em audiência (art. 28, §1º do ECA). 

 Em recente decisão, o STJ entendeu que é possível a rescisão de sentença 

concessiva de adoção se o adolescente não desejava verdadeiramente ter sido 

adotado e, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. Veja: 

 É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de 

sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da 

adoção, não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, 

manifestou-se nesse sentido.  A interpretação sistemática e teleológica do § 1º 

do art. 39 do ECA conduz à conclusão de que a irrevogabilidade da adoção não 

é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-

se que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado, 

tampouco é apta a satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor 

interesse da criança e do adolescente. STJ. 3ª Turma. REsp 1892782/PR, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691). 

 Preferência a famílias substitutas que tenham alguma relação de parentesco 

ou afinidade ou afetividade com a criança ou adolescente.  (eudemonismo) e 

afetividade (socioafetividade) (art. 28, §3º, do ECA). 

 No que tange ao grupo de irmãos, cabe destacar que a regra geral é no sentido 

de que os irmãos devem ser mantidos juntos (art. 28, §4º, do ECA). 

 Impossibilidade de transferência a terceiros, sem autorização judicial (art. 30). 



 

 

P
ág

in
a6

 

 A criança ou o adolescente somente pode ser colocado em família substituta 

estrangeira de modo excepcional e somente na modalidade adoção (art. 31). 

 

 

GUARDA 

 

 A primeira modalidade de colocação da criança ou do adolescente em família 

substituta é através da guarda, disciplinada no ECA em seu artigo 33: 

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo a 

seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. 

 

 Obriga a prestar assistência material, moral e educacional;  

 Não implica perda ou suspensão do poder familiar, mas o guardião pode opor-

se aos pais. 

 Destinada a regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente; 

 Como regra, não implica cessação das visitas dos pais ou do dever de prestar 

alimentos, salvo decisão judicial em sentido contrário ou se a guarda é aplicada 

em preparação para adoção;  

 Em regra, é deferida no curso dos processos de tutela e adoção, exceto adoção 

internacional. Cabível também como pedido autônomo em caso de falta 

eventual de pais ou responsável. 

 Ao assumir a guarda, o responsável presta compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos autos (art. 32). 

 Inclui direitos previdenciários, atendidos os requisitos legais, e é revogável a 

qualquer tempo, ouvido o Ministério Público. 
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 Dentre os atributos inerentes à guarda não está a representação, que deve ser 

conferida expressamente pelo juiz para determinados atos. 

 Guarda de fato é a posse da criança ou adolescente sem vínculo jurídico 

estabelecido pelo Judiciário. 

 Guarda provisória é aquela que ocorre em decorrência de uma demanda com 

pedido de adoção ou de tutela, sendo concedida no início da marcha processual. 

 

ECA Art. 33 § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse 

de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. 

 

Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a 

requerimento das partes ou do Ministério Público, 

determinará a realização de estudo social ou, se 

possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo 

sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no 

caso de adoção, sobre o estágio de convivência. 

 

Parágrafo único.  Deferida a concessão da guarda 

provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o 

adolescente será entregue ao interessado, mediante 

termo de responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009) Vigência 

 

  

 Se concedida ao final da marcha processual será guarda definitiva. 

 Guarda excepcional visa a atender situações excepcionais de suprimento da 

ausência dos pais. 

ECA, Art. 33 § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, 

fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 
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situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 

responsável, podendo ser deferido o direito de 

representação para a prática de atos determinados. 

 

 Guarda subsidiada ou por incentivo é aquela concedida para família inscrita em 

programa de acolhimento familiar. 

 Guarda derivada que é aquela deferida por ocasião da concessão do pedido de 

tutela. 

Art. 36.  Parágrafo único. O deferimento da tutela 

pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do 

poder familiar e implica necessariamente o dever de 

guarda. 

 

 Guarda estatutária é a que decorre da caracterização de situação de risco (art. 

98) e da aplicação de medida de proteção. 

 

ECA, Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no 

art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: IX - colocação em 

família substituta. 

 

 Segundo o STJ, a dependência econômica dos pais, como único fundamento, 

não enseja a concessão de guarda a um terceiro. AgRg no REsp 1531830/MG, 

Rei. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe 20/05/2016 
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 STJ: “ o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por 

morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos 

termos do art. 33, § 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o 

óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 

1.533/06, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na 

qualidade de leis especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), 

frente à legislação previdenciária. 10. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 

1411258/RS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1º Seção, julgadoem 

11/10/2017, DJe 21/02/2018) 

 

TUTELA 

 

 Dispõe o ECA: 

Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 

de até 18 (dezoito) anos incompletos. (Redação dada pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  

 

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia 

decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica 

necessariamente o dever de guarda. 

 

 Engloba o dever de guarda e administração dos bens do tutelado; 

 Necessária perda ou suspensão do poder familiar (art. 36, parágrafo único, do 

ECA);  

 É cabível quando ambos os pais falecem ou são declarados ausentes ou, ainda, 

se forem destituídos do poder familiar; 

 Inclui benefícios previdenciários; 
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 Por se tratar de um substitutivo do poder familiar, a tutela contém os poderes 

de assistência e representação da criança ou do adolescente para os atos da vida 

civil; 

 A indicação do tutor pode decorrer de declaração de vontade manifestada pelos 

pais, mas a indicação será apreciada pelo juiz.  

 O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, deverá, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido 

destinado ao controle judicial do ato (art. 37); 

 É aquela que tem lugar toda vez em que não houver exercício do poder familiar 

ou toda vez em que há exercício de forma deficiente. 

 Cessa a tutela quando o adolescente alcança a maioridade, aos 18 anos (art. 36), 

ou se é concedido o poder familiar, seja através de adoção ou do 

reconhecimento da filiação ou, ainda, com o fim da suspensão do poder familiar. 

 

ADOÇÃO 

 Ato jurídico em sentido estrito, cujas consequências estão previstas legalmente; 

 

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. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  

 

 Adoção conjunta ou adoção bilateral quando um casal se apresenta como 

postulante à adoção de uma criança ou adolescente com a qual nenhum deles 

possui qualquer vínculo. Para tanto, como regra, o Estatuto exige que ambos 

estejam casados ou mantenham união estável (art. 42, §2º); 
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 De forma excepcional, admite-se que o ex-casal, já divorciado ou que já não 

viva em união estável, realize a adoção conjunta desde que:  

a) haja prévio acordo sobre a guarda (ou a fixação de guarda compartilhada) 

e regime de visitação;  

b) o estágio de convivência com o adotando tenha-se iniciado no período em 

que estavam juntos; e  

c) fique comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com 

quem não detenha a guarda. 

 O STJ já admitiu a adoção conjunta realizada por dois irmãos; 3ª Turma. REsp 

1217415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012. 

 Segundo o STJ se , no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir 

do pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de 

adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o 

pedido de adoção unilateral post mortem; 3ª Turma. REsp 1421409-DF, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, julgado em 18/8/2016 (Info 588). 

 Adoção unilateral quando um cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. 

Subsistem os vínculos de filiação entre a adotada e a cônjuge ou companheira 

do adotante; (art. 41, §1º°) 

 Adoção póstuma, tem-se a possibilidade expressa de que a adoção seja levada 

a efeito ainda que o adotante venha a falecer no curso do procedimento; (art. 

42, § 6°). 

 Segundo o ECA, O requisito para o deferimento da adoção póstuma é que tenha 

havido a manifestação inequívoca da vontade de adotar, o STJ também tem 

exigido a presença dos mesmos requisitos da filiação socioafetiva, ou seja, o 

tratamento como se filho fosse; 

 O STJ tem alargado a aplicação da adoção póstuma para admitir também a 

propositura de ações post mortem, ou seja, a ação de adoção é proposta mesmo 

com o adotante já falecido. O requisito é o mesmo, a inequívoca vontade de 

adotar e o tratamento de filho; 
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“(...) Em que pese o art. 42, § 6°, do ECA estabelecer ser possível a adoção 

ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer 

no curso do procedimento de adoção, a jurisprudência evoluiu 

progressivamente para, em situações excepcionais, reconhecer a 

possibilidade jurídica do pedido de adoção póstuma, quando, embora não 

tenha ajuizado a ação em vida, ficar demonstrado, de forma inequívoca, 

que, diante de longa relação de afetividade, o falecido pretendia realizar o 

procedimento. 2. Segundo os precedentes desta Corte, a comprovação da 

inequívoca vontade do falecido em adotar segue as mesmas regras que 

comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho 

fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. A posse do estado de 

filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho 

legítimo, foi atestada pelo Tribunal de origem diante das inúmeras fotos de 

família e eventos sociais, boletins escolares, convites de formatura e 

casamento, além da robusta prova testemunhal, cujos relatos foram 

uníssonos em demonstrar que os adotandos eram reconhecidos como 

filhos, tanto no tratamento como no sobrenome que ostentavam, e assim 

eram apresentados ao meio social. 4. Afastada a impossibilidade jurídica do 

pedido, na situação concreta o pedido de adoção post mortem deve ser 

apreciado, mesmo na ausência de expresso início de formalização do 

processo em vida, já que é possível extrair dos autos, dentro do contexto de 

uma sólida relação socioafetiva construída, que a real intenção do de cujus 

era assumir os adotandos como filhos. 5. Agravo interno provido para dar 

provimento ao recurso especial. (Aglnt no REsp 1520454/RS, Rei. Min. 

Lázaro Guimarães (Des. convocado do TRF-5), 4ºTurma, julgado em 

22/02/2018. DJe 16/04/2018)”. 

 Adoção intuito personae quando os pais biológicos influenciam diretamente na 

escolha da família substituta; 

 Adoção à brasileira se trata daquela situação em que uma pessoa registra filho 

alheio como próprio, é ato tipificado criminalmente no artigo 242 do Código 

Penal; 
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CP, Art. 242. 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 dois a seis anos. 

 

 

 Embora teoricamente este registro seja nulo, por decorrer de declaração falsa, a 

doutrina e jurisprudência mais modernas consideram este vínculo irrevogável, 

por ser fruto de paternidade socioafetiva, uma vez que o traço mais forte da 

formação de uma família é o afeto. 

 Conforme o STJ,  caso o pai registral se arrependa da “adoção à brasileira” 

realizada, ele não poderá pleitear a sua anulação, uma vez que como ele 

próprio registrou conscientemente, estaria violando a boa-fé objetiva, mais 

especificamente a regra da venire contra factum proprium (proibição de 

comportamento contraditório). Ou seja, para que seja possível a anulação do 

registro, é imprescindível que tenha havido vício de consentimento; 3ª Turma. 

REsp 1.330.404-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 5/2/2015 (Info 

555) 

 No mesmo sentido: “A par de eventual sofisma na interpretação conferida pelo 

TJ/SP acerca do disposto no art. 348 do CC/16, em que tanto a falsidade quanto 

o erro do registro são suficientes para permitir ao investigante vindicar estado 

contrário ao que resulta do assento de nascimento, subjaz, do cenário fático 

descrito no acórdão impugnado, a ausência de qualquer vício de consentimento 

na livre vontade manifestada pela mãe que, mesmo ciente de que a menor não 

era a ela ligada por vínculo de sangue, reconheceu-a como filha, em 

decorrência dos laços de afeto que as uniram. Com o foco nessa premissa - a da 

existência da socioafetividade -, é que a lide deve ser solucionada (....) Inexiste 

meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade 

daquela que um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de 

reconhecimento público, ser mãe da criança, valendo-se, para tanto, da verdade 



 

 

P
ág

in
a1

4
 

socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a 

efetiva existência de vínculo familiar. (...) Nessa hipótese, descabe imposição de 

sanção estatal, em consideração ao princípio do maior interesse da criança, 

sobre quem jamais poderá recair prejuízo derivado de ato praticado por pessoa 

que lhe ofereceu a segurança de ser identificada como filha. (...) Nesse 

contexto, a filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6®, da 

CF/88, envolve não apenas a adoção, como também "parentescos de outra 

origem", conforme introduzido pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles 

decorrentes da consanguinidade oriunda da ordem natural, de modo a 

contemplar a socioafetividade surgida como elemento de ordem cultural. 

Assim, ainda que despida de ascendência genética, a filiação socioafetiva 

constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada 

juridicamente. (..) Conquanto a "adoção à brasileira" não se revista da validade 

própria daquela realizada nos moldes legais, escapando à disciplina 

estabelecida nos arts. 39 usque 52-D e 165 usque 170 do ECA, há de 

preponderar-se em hipóteses como a julgada - consideradas as especificidades 

de cada caso - a preservação da estabilidade familiar, em situação consolidada 

e amplamente reconhecida no meio social, sem identificação de vício de 

consentimento ou de má-fé, em que, movida pelos mais nobres sentimentos de 

humanidade, A. F. V. manifestou a verdadeira intenção de acolher como filha C. 

F. V., destinando-lhe afeto e cuidados inerentes à maternidade construída e 

plenamente exercida. (...) (REsp 1000356/SP, Rei. Min. Nancy Andrighi, y Turma, 

julgado em 23/05/2010, Dje 07/06/2010) 

 Ainda é importante destacar julgado do STJ no qual a Corte estabeleceu distinção 

entre a necessidade de perícia e avaliação psicossocial no caso de perda do poder 

familiar, diferente do que ocorre no caso de adoção à brasileira. Veja: 

 Para que haja a decretação da perda do poder familiar da mãe biológica em 

razão da suposta entrega da filha para adoção irregular (“adoção à brasileira”), 

é indispensável a realização do estudo social e avaliação psicológica das partes 

litigantes. Por envolver interesse de criança, a questão deve ser solucionada com 

observância dos princípios da proteção integral e do melhor interesse dela e do 
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adolescente, previstos na CF e no ECA. Para constatação da “adoção à 

brasileira”, em princípio, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da 

mãe biológica não se mostra necessário. Contudo, como o reconhecimento de 

sua ocorrência (“adoção à brasileira”) foi fator preponderante para a destituição 

do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição 

da presença de causa para a excepcional medida de destituição e para 

constatação de existência de uma situação de risco para a infante, 

caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento. STJ. 3ª Turma. REsp 

1674207-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/04/2018 (Info 624). 

 

 A adoção é internacional quando o postulante é residente ou domiciliado fora 

do Brasil, independentemente da sua nacionalidade. 

Art. 51.  Considera-se adoção internacional aquela na qual 

o pretendente possui residência habitual em país-parte da 

Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto n o 3.087, 

de 21 junho de 1999  e deseja adotar criança em outro 

país-parte da Convenção. 

 

 No que tange à adoção internacional, tem-se os seguintes requisitos: 

Demonstração de que é necessária a colocação em família substituta; superada 

a possibilidade de adoção nacional; consulta ao adolescente e preferência por 

postulantes brasileiros em detrimento de estrangeiros; 

 A habilitação do postulante à adoção internacional tem prazo de validade de um 

ano e pode ser renovada. 

 A saída da criança ou adolescente do território nacional somente permitida após 

o trânsito em julgado da sentença, (art. 52, § 8°), momento em que será 
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determinada a expedição de alvará para autorização de viagem e obtenção de 

passaporte (§ 9º). 

 A adoção internacional pode ser intermediada por organismo credenciado, 

nacional ou estrangeiro, sendo que o credenciamento não é ato jurídico 

vinculado, mas sim discricionário; 

 O credenciamento tem validade de 2 anos e o pedido de renovação pode ser 

feito nos 60 dias anteriores ao término da concessão anterior; 

 Como regra, a adoção é irrevogável (art. 39, § i°) , de modo que o pai que adota 

não pode posteriormente voltar atrás e pretender encerrar o vínculo de filiação; 

 A irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, já tendo sido excepcionada 

pelo STJ em dois casos: a) revogação de adoção unilateral; b) a rescisão de 

sentença concessiva de adoção se o adolescente não desejava verdadeiramente 

ter sido adotado (2021); 

 Através da adoção forma-se um novo vínculo com a família do adotante e 

extingue-se o vínculo do adotando com sua família biológica, salvo quanto aos 

impedimentos matrimoniais; 

 A pessoa que pretende adotar deve contar 18 anos completos. Não importa se 

é casada, solteira ou vive em união estável. 

 Como regra, é preciso que o adotante seja, pelo menos, 16 anos mais velho do 

que a criança ou adolescente a ser adotado; 

 A diferença mínima de idade não é uma regra absoluta, sendo, inclusive, já 

excepcionada pelo STJ de acordo com o princípio da socioafetividade; 3ª Turma. 

REsp 1785754-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/10/2019 

(Info 658). 

 O adotando deve contar, no máximo, 18 anos para que a adoção seja feita nos 

termos do Estatuto, perante a justiça da Infância e Juventude, salvo se já estiver 

sob guarda ou tutela dos adotantes. 

 O processo de adoção deve ser concluído em 120 dias, prazo prorrogável uma 

única vez.   
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 A adoção é ato personalíssimo e em sendo assim, veda-se que o ato seja 

realizado por procuração; 

 Veda-se a adoção por ascendentes e irmãos e por curador ou o tutor, enquanto 

não for dada conta de sua administração (impedimento parcial, temporário); 

 Em um precedente absolutamente excepcional em que o STJ autorizou a 

adoção de uma criança por seus avós; 

 É possível adoção por casal homoafetivo, uma vez que o que deve orientar a 

decisão do magistrado não é a orientação sexual dos pais, mas sim o melhor 

interesse da criança;  

 A adoção pode ser levada a efeito uma pessoa solteira, que deve passar pelo 

procedimento de habilitação e ser inserida no cadastro; 

 Há divergência doutrinária sobre a possibilidade adoção do nascituro.  

 Parcela da doutrina defende essa possibilidade, ao argumento de que o nascituro 

é ser humano, incluído no conceito de criança, pelo que pode ser sujeito de 

direitos. 

 Aqueles que não admitem argumentam que primeiros obstáculos decorrem da 

própria letra normativa, pois o Estatuto exige, para a adoção, que haja estágio 

de convivência entre adotante e adotado, o que é biologicamente impossível em 

se tratando do nascituro.  

 Ademais, para essa corrente, a principiologia do Estatuto é toda voltada para a 

preservação da família natural. A gestação é justamente o período em que mãe 

e feto estão construindo seus laços de afeto e amor. 

 Para que seja realizada a adoção, é preciso que os pais biológicos deem seu 

consentimento, que fica dispensado o consentimento no caso de pais 

desconhecidos ou que já tenham sido destituídos do poder familiar; 

 Os pais devem ser ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do 

Ministério Público; 

 No caso de estágio de convivência para adoção nacional, há um limite máximo 

de 90 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período por decisão 

judicial.   
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 Caso o adotando já esteja sob guarda (concedida pelo juiz, não guarda de fato) 

ou tutela dos adotantes por tempo suficiente para se proceder à avaliação da 

relação familiar, o período do estágio pode ser dispensado; 

 Em caso de adoção internacional, o estágio de convivência é de, no mínimo, 30 

e no máximo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período e não pode ser 

dispensado. 

 O estágio de convivência deve ser cumprido obrigatoriamente no território 

nacional e preferencialmente na comarca de residência do adotando ou em 

cidade limítrofe, mantida a competência do juízo de residência. 

 No que tange aos cadastros de adotantes, inicialmente deve-se verificar a 

possibilidade de adoção da criança ou adolescente na comarca de origem, 

através do cadastro local.  

 Caso frustrada essa primeira tentativa, a autoridade judiciária deverá inscrever 

a criança ou adolescente nos cadastros estadual e nacional; 

 O cadastro de postulantes domiciliados no exterior somente deve ser consultado 

após esgotadas as possibilidades de busca de postulantes residentes no país; 

 A correta manutenção e alimentação dos cadastros são de competência da 

Autoridade Central Estadual, com posterior comunicação à Autoridade Central 

Federal Brasileira; 

  Compete ao Ministério Público fiscalizar a atuação desses órgãos, bem como 

fiscalizar a convocação dos postulantes à adoção; 

 A falta de operacionalização do cadastro caracteriza infração administrativa, 

prevista no artigo 258-A do Estatuto; 

 De forma excepcional, pode ser deferida adoção à pessoa não constante no 

cadastro. A condição fundamental é ser domiciliado no Brasil. 

  O ECA estabelece a possibilidade de deferimento da adoção para pessoa não 

cadastrada em três situações: a) adoção unilateral; b) adoção pela família 

extensa ou ampliada; c) situação em que a criança maior de 3 anos ou o 

adolescente já está sob guarda legal ou tutela; 
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 Embora a regra seja que toda adoção deverá observar rigorosamente a ordem 

de preferência do cadastro de adotantes, consoante a jurisprudência do STJ, o 

cadastro de adotantes não tem caráter absoluto devendo ser ponderado com o 

princípio do melhor interesse da criança; 

 A sentença que julga a adoção tem natureza constitutiva, ou seja, opera a 

modificação no estado jurídico das pessoas envolvidas: o adotante passa a 

possuir o status jurídico de pai; o adotado, o de filho; 

 Seus efeitos operam ex nunc e, excepcionalmente, no caso da adoção póstuma, 

os efeitos são também ex tunc, pois alcançam a data do óbito; 

 A adoção produz efeitos, como regra, desde a prolação da sentença, e não a 

partir do trânsito em julgado (apesar da existência de artigo no ECA em sentido 

contrário que não foi expressamente revogado, antinomia entre duas normas do 

diploma) 

 No que toca ao nome, a adoção concede à criança ou ao adolescente o 

sobrenome dos adotantes e pode haver modificação do prenome, tanto a 

pedido do adotado, quanto a pedido dos adotantes, caso em que o filho será 

obrigatoriamente ouvido; 

 Sobre o tema, em  decisão recente (2021), o STJ entendeu pela possibilidade de 

concessão de tutela antecipada para que fosse autorizada a inclusão do nome 

social (nome afetivo do adotando) para uso administrativo em instituições 

escolares, de saúde, cultura e lazer, ainda que não finalizado o processo de 

adoção; 

 A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a 

devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da 

sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na 

vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada em 

sentido contrário; 

 

 


