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Arts. 39 a 52-D 

ECA 

Adoção 
 

Conceito 
  

É a modalidade de colocação de criança ou adolescente em família 

substituta que tem condão de estabelecer o parentesco civil entre 

adotante e adotado. 

 

Fundamento 
 

 

 

 

Medida excepcional e irrevogável 
  

Conforme enumera o art. 39, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90 

- ECA), a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual só se deve recorrer quando não 

for possível a manutenção da pessoa em desenvolvimento na sua família natural ou a sua 

colocação em família extensa. É irrevogável, pois é defeso à família original retomar o poder 

familiar. 

 

Legislação Imprescindível 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ECA, art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos 
desta Lei. 
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Requisitos 

Idade 

Adotando: máximo de 18 anos na data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 

tutela dos adotantes (art. 40, ECA) 

Adotante: maior de 18 anos, 
independentemente do estado civil (art. 

42, ECA) 

Diferença de idade: o adotante deve ser 16 
anos mais velho que o adotando (art. 42, § 3º, 

ECA) 

Consentimento Dos pais e do adolescente conforme enumera 
o art. 45, §§ 1º e 2º, ECA 

Estágio de convivência 

O art. 46, do ECA, estabelece que o juiz fixará o 
prazo, levando em consideração as 

peculiaridades de cada caso. O estágio de 
convivência poderá ser dispensado se o 

adotando já estiver sob a guarda legal ou tutela 
do adotante  

Modalidades 
  

 Unilateral: prevista no art. 41, § 1º, do ECA, é aquela em que 

permanecem os vínculos de filiação com apenas um dois pais 

biológicos (um dos cônjuges ou conviventes adota o filho do outro). 

 Bilateral: o vínculo de filiação rompe-se por completo. 

 

Requisitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como foi cobrado no Exame da OAB 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 

Companheiros há cinco anos e com estabilidade familiar, Jonas, de trinta anos de idade, e 

Marta, de vinte e cinco anos de idade, conheceram, em um abrigo, Felipe, de oito anos de 

idade e filho de pais desconhecidos, e pretendem adotá-lo. Como advogado consultado pelo 

casal, assinale a alternativa correta. 

a) Jonas e Marta não podem adotar a criança, tendo em vista não serem casados. 

b) Jonas e Marta podem adotar a criança mediante a lavratura de escritura pública de 

adoção, tendo em vista ser desnecessário o consentimento de Felipe e de seus pais 

biológicos, bem como que os adotantes são companheiros, com estabilidade familiar. 

c) Jonas e Marta não podem adotar a criança, tendo em vista que a diferença de idade entre 

Marta e Felipe é de apenas dezessete anos. 

d) Jonas e Marta poderão adotar a criança, desde que seja instaurada ação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento de Felipe e de seus pais biológicos. 

Gabarito: D 
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Impedimentos e Vedações 
  

 É vedada a adoção por procuração. Trata-se, pois de ato 

personalíssimo (Art. 39, § 2º, do ECA) 

 São impedidos de adotar os ascendentes e os iramos do 

adotando (Art. 42, § 1º, ECA). Tios, portanto, podem adotar; 

avós, no entanto, não podem. 

 Não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o 

curatelado enquanto não der conta de sua administração e 

saldar o seu débito (Art. 44, ECA) 

 

#MasterDica: A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais 

(Art. 49, ECA) 

 

Como os impedimentos e as vedações foram cobrados na OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

 

Paulo, de 4 anos, é filho de Carla e não teve a sua paternidade reconhecida. Cláudio, avô de 

Carla e bisavô de Paulo, muito preocupado com o futuro do bisneto, pretende adotá-lo, 

tendo em vista que Carla ostenta uma situação financeira precária e, na opinião do avô, não é 

muito responsável. Acerca da possibilidade de adoção de Paulo por Cláudio, assinale a 

afirmativa correta. 

a) Cláudio sendo bisavô de Paulo e membro de sua família extensa, terá prioridade na adoção 

da criança, exigindo-se, contudo, que Carla, mãe de Paulo, autorize e que o adotando dê o seu 

consentimento em juízo. 

b) Cláudio, por ser bisavô de Paulo, não poderá adotá-lo, mesmo que Carla consinta, já que 

tal medida excepcional não é permitida quando o adotante é ascendente ou irmão do 

adotando. 

c) Como Cláudio só poderá adotar Paulo se Carla for destituída do poder familiar exercido 

em favor da criança, a medida, dada a sua excepcionalidade, só se justificaria na hipótese de 

adoção bilateral. 

d) Claudio, por ser bisavô de Paulo, por um lado, tem prioridade na adoção da criança, mas, 

por outro, só poderá adotá-lo se Carla, além de autorizar a medida, for destituída do poder 

familiar. 

Gabarito: B 
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Adoção Internacional 
   

 Previsão legal: ECA, art. 51 e 52 

 Conceito: É aquela em que a pessoa ou casal postulante é 

residente ou domiciliado fora do Brasil. 

 O critério empregado é o local de domicilio dos postulantes, 

desse modo, a adoção realizada por estrangeiros, por si só 

não se qualifica como internacional. 

 Brasileiros residentes no exterior submetem-se às regras da 

adoção internacional, embora tenham primazia diante dos 

estrangeiros. Por outro lado, os estrangeiros residentes no 

Brasil submetem-se às regras da adoção nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Acredite em você! 
“O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo” 


