ADOÇÃO
ECA: arts. 39/52
CC: arts. 1.618/1.619
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Com a vigência da Lei nº 12.010/2009:

criança/adolescente: ECA

criança/adolescente/adoção
internacional: ECA e Convenção de
Haia
adulto: 1.618/1.619 Código Civil e,
no que couber, ECA
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RECURSOS
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A sentença que deferir a adoção produz efeito
desde logo, embora sujeita a apelação, que
será recebida exclusivamente no efeito
devolutivo, salvo se se tratar de adoção
internacional ou se houver perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação ao adotando.

Art. 199-A. ECA
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Os recursos nos procedimentos de adoção e
de destituição de poder familiar, em face da
relevância das questões, serão processados
com prioridade absoluta, devendo ser
imediatamente distribuídos, ficando vedado que
aguardem, em qualquer situação, oportuna
distribuição, e serão colocados em mesa para
julgamento sem revisão e com parecer urgente
do Ministério Público.

Art. 199-C ECA
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Direito a conhecer a origem biológica: o
adotado tem direito a conhecer sua origem
biológica, bem como obter acesso irrestrito
ao processo no qual a medida foi aplicada e
seus eventuais incidentes, após completar
18 anos. O acesso aos dados poderá ser
também deferido ao adotado menor de 18
anos, a seu pedido, assegurada orientação e
assistência jurídica e psicológica
Art. 48 ECA
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HABILITAÇÃO À
ADOÇÃO
Art. 50 ECA
Arts. 197-A/197-E
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Adotante
não cadastrado
Art. 50, § 13, ECA
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ADOÇÃO DIRIGIDA
ADOÇÃO INTUITU
PERSONAE
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ADOÇÃO DIRIGIDA: ADOÇÃO INTUITO PERSONAE
“Deve-se atentar ao direito da criança ser adotada por quem já
lhe dedica carinho diferenciado, em vez de priorizar os adultos
pelo só fato de estarem incluídos no cadastro de adoção. Não
sendo a prestação contrária ao interesse da criança,
injustificável negar a adoção por ausência de prévia inscrição
de interessados. (...)” (grifo nosso).

(TJPB, Apelação Cível nº 00001833-35, Relator Des. João Batista Barbosa.)
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ADOÇÃO POR
HOMOSSEXUAIS

11

“APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como
entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por
pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publicidade,
continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos
especializados não apontam qualquer inconveniente em que crianças
sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade
do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas
e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica,
adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade que
constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos
adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo
especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e
as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME” (TJRGS, Apelação
Cível nº 70013801592, em 05/04/06, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Luiz
Felipe Brasil Santos, Bagé).
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“APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER - ADOÇÃO CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS
POSSIBILIDADE
GARANTIA DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À GENITORA DA CRIANÇA - FINS
SOCIAIS DA LEI - ADOÇÃO CONJUNTA - CASAL DO MESMO SEXO - DIREITO
RECONHECIDO - NOVA CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA BASEADA NO AFETO ESTUDOS QUE REVELAM INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS PSICOLÓGICAS NAS
CRIANÇAS ADOTADAS POR CASAIS HOMOSSEXUAIS - ABANDONO SITUAÇÃO DE RISCO - AUSÊNCIA DE ZELO NO TRATAMENTO DO MENOR BOA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA AO NOVO AMBIENTE FAMILIAR - RELATÓRIOS
SOCIAIS E PSICOLÓGICOS FAVORÁVEIS À PRETENSÃO DAS REQUERENTES
- EXISTÊNCIA DE PROVAS A RECOMENDAREM A MANUTENÇÃO DO INFANTE
COM O PAR PARENTAL AFETIVO, COM OS QUAIS VIVE ATUALMENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a adoção não implicar,
automaticamente, a destituição do poder familiar, se garantidos à genitora da
criança, que não concorda com o deferimento do pleito inicial, os princípios do
contraditório e da ampla defesa, nada impede a cumulação dos pedidos. Hão de se
relativizar os aspectos processuais em detrimento do melhor interesse da criança.
Mesmo constatada a ausência do procedimento prévio de destituição do poder
familiar, se o processo atingiu sua finalidade e não causou prejuízos ao menor não
há razão para extingui-lo.
13

“2. Considerando o avanço da sociedade, bem como as novas
configurações da entidade familiar, mormente em atenção aos princípios
constitucionais da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana,
não há que se falar em impedimento à adoção de crianças por casais do
mesmo sexo, em observância, ainda, aos diversos estudos que concluem
pela inexistência de sequelas psicológicas naquelas provenientes de
famílias homoafetivas, bem como diante da ausência de óbice legal. 3.
Evidenciada nos autos a situação de risco em que se encontrava o menor
na companhia da mãe biológica, além de os demais familiares não
demonstrarem interesse em sua criação, e constatada as boas condições
em que a criança se encontra após ter sido acolhida em família substituta
que pretende adotá-la, deve ser concedido o pedido de destituição do
poder familiar e a consequente adoção pleiteada por aquelas que mantêm
verdadeiros laços afetivos com o infante, dando-lhe carinho e condições
materiais para que tenha um crescimento saudável, independente do fato
de serem as adotantes duas mulheres. NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO”.
(TJMG, Apelação Cível nº 10480081993033/001, em 24/05/2011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Armando
Freire, Patos de Minas).
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“RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE HOMOAFETIVO NO
REGISTRO PARA ADOÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. LIMITE
DE IDADE PARA SER ADOTADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REQUISITOS DO RECURSO NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO.2. A tese do
Ministério Público estadual é de que o interessado homoafetivo somente
pode se inscrever para adoção de menor que tenha no mínimo 12 (doze)
anos de idade, para que possa se manifestar a respeito da pretensa
adoção. 3. Não há disposição no ordenamento jurídico pátrio que estipule
a idade de 12 (doze) anos para o menor ser adotado por pessoa
homoafetiva. 4. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do
Código de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o
que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal 5. O
conteúdo normativo dos arts. 3º, 6º, 15, 16, 18 e 45, § 2º, do ECA não foi
prequestionado pelo tribunal de origem, mesmo depois de opostos os
embargos declaratórios, de modo que incide, na espécie, a Súmula nº
211/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(STJ – Recurso Especial 1540814/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
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18/08/2015, DJe 25/08/2015).

ADOÇÃO INTERNACIONAL

ECA
Convenção de Haia
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A apelação será recebida
apenas no
EFEITO DEVOLUTIVO:
•Adoção Nacional –
Art. 199-A ECA
•Destituição do Poder Familiar –
Art. 199-B ECA
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Art. 199 ECA
Contra as decisões proferidas com
base no art. 149 (portarias e
autorizações judiciais) caberá
recurso de apelação
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Como regra, o agravo deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo
Art. 527 CPC
(Ver Art. 1.019 novo CPC)

O efeito suspensivo deve ser pleiteado
apontando-se a relevância do caso e o
periculum in mora
Art. 558 CPC
(Ver Art. 1.019, I, novo CPC)
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