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Adoção 

- Adoção:  

- “Modalidade artificial de filiação, que busca imitar a filiação 

natural, bem por isso conhecida como filiação civil, porquanto 

decorre não de uma relação biológica, mas de uma relação 

exclusivamente civil e jurídica. Confere a adoção o estado de 

filho ao adotando em relação aos adotantes. A adoção é, 

portanto, um ato ou negócio jurídico que cria relações de 

paternidade e filiação entre duas pessoas” (Venosa). 

 

 

 



Adoção 

- Medida excepcional,  irrevogável e ato personalíssimo. 

- Atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive os sucessórios. 

- Rompe todos os vínculos com a família original (pais e 

parentes), com exceção dos impedimentos matrimoniais. 

- Não podem adotar: ascendentes e irmãos do adotando. Os 

outros parentes podem. 

 



Adoção 

- Tutor e curador não podem adotar o tutelado ou curatelado 

antes de prestar contas da tutela ou curatela. 

- Modalidades:  

- Adoção unilateral: mantém o vínculo de filiação com um dos 

pais biológicos. 

- Obs.: não é a que é feita por um único adotante.  

 

 



Adoção 

- Possibilidades: 

• Quando no registro de nascimento constar apenas o nome do 

pai ou da mãe, e este concordar com a adoção; 

• Quando no registro de nascimento constar o nome do dois 

genitores: neste caso, é necessária a prévia destituição do 

poder familiar em relação àquele que perderá o vínculo; 

• Quando um dos genitores for falecido e o sobrevivente 

concordar com a adoção.  

 



Adoção 

- Adoção bilateral: total ruptura dos vínculos existentes entre a 

c/a e ambos os genitores. 

- Note que esta criança ou adolescente pode vir a ser adotado 

por uma ou duas pessoas – ou seja, a sua nova família poderá 

ser composta por um adulto (pessoa solteira) ou dois - 

pessoas  casadas, em união estável ou união homoafetiva 

(adoção conjunta). 

 



Adoção 

- Requisitos da adoção: 

- Deve apresentar vantagens reais para o adotando e fundar-se 

em motivos legítimos. 

- Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do 

estado civil. A pessoa deve ser idônea e apta para o exercício 

dos direitos e deveres inerentes ao poder familiar. 

- Devem ter sido esgotados os recursos de manutenção da c/a 

na família natural ou extensa.  

 

 

 

 



Adoção 

- Para a adoção conjunta, é preciso que as pessoas sejam 

casadas ou vivam em união estável. 

- Há exceções: a adoção pode ser deferida a divorciados ou ex-

companheiros, desde que o estágio de convivência tenha se 

iniciado antes da separação e que tenha havido a formação de 

vínculos com o adotante que não vai ser o detentor da guarda. 

Se possível, guarda compartilhada. 

 

 



Adoção 

- Observe que a criança ou adolescente pode ser encaminhado à 

adoção contra ou a favor da vontade dos pais.  

- Se os pais quiserem entregar a criança para a adoção, note 

que não há “pretensão resistida” e o procedimento de perda 

do poder familiar será mais simples que o que ocorreria ser os 

pais não quisessem entregar o filho para a adoção. 

 



Adoção 

- No entanto, mesmo na entrega voluntária, a concordância dos 

genitores é indispensável e deve ser colhida formalmente. 

- Essa manifestação de vontade só não será exigida quando eles 

forem desconhecidos ou já tiverem sido destituídos do poder 

familiar, em procedimento prévio. 

 

 



 


