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Adoção 

- Uma gestante pode manifestar o seu desejo de entregar a 

criança para adoção mesmo antes do nascimento.  

- Para reger estas situações, aplica-se o disposto no art. 19-A, 

recentemente incluído no Estatuto pela Lei n. 13.509/17. 

Observe: 

 

 



Adoção 

“A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu 

filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será 

encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. 

§1º: A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional 

da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório 

à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais 

efeitos do estado gestacional e puerperal. 

 



Adoção 

§2º: De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá 

determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante 

sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência 

social para atendimento especializado”. 

- O art. 19, §3º traz o dever de se buscar a família extensa do 

bebê que está sendo disponibilizado para a adoção: “A busca à 

família extensa respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, prorrogável por igual período”. 

 



Adoção 

- Outra alteração importante está prevista no art. 19, §4º: “Na 

hipótese de não haver a indicação do genitor [se houver, ele 

também deverá concordar com a entrega para a adoção] e de 

não existir outro representante da família extensa apto a 

receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá 

decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação 

da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado 

a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de 

acolhimento familiar ou institucional. 



Adoção 

- Manifestação da vontade: nos termos do art. 19, §5º, após o 

nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os 

genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser 

manifestada na audiência sobre a adoção (art. 166, §1º, ECA), 

garantido o sigilo sobre a entrega. 

- As pessoas que receberam o bebê, nos termos do art. 19, §4º, 

terão um prazo de 15 (quinze) dias para propor a ação de 

adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio 

de convivência (que será estudado em momento oportuno). 

 



Adoção 

- Caso os genitores, após o nascimento da criança, desistam de 

entrega-la para a adoção – note que esta mudança pode ser 

manifestada em audiência ou perante a equipe 

interprofissional - a criança será mantida com eles (os pais 

biológicos), e será determinado pela Justiça da Infância e da 

Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. 

- Caso a criança seja, de fato, adotada, é garantido à mãe o 

direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no 

art. 48 desta Lei (direito de acesso aos autos). 

 

 



Adoção 

- O art. 7º, §§4º e 5º do ECA prevê que incumbe ao poder 

público proporcionar assistência psicológica à gestante e à 

mãe, no período pré e pós-natal, quando elas demonstrarem 

interesse em entregar seus filhos para adoção.  

- Além disso, as gestantes ou mães que manifestem interesse 

em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e 

da Juventude (art. 13, §1º), seguindo, a partir daí, o disposto 

no art. 19-A do ECA. 

 



Adoção 

- Observação importante: o art. 258-B prevê uma infração 

administrativa para os profissionais que tiverem ciência deste 

desejo da gestante e não fizerem o encaminhamento 

adequado. 

- “Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento 

de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato 

encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha 

conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar 

seu filho para adoção: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 

3.000,00 (três mil reais)”.    



Adoção 

- É vedada a adoção por procuração.  

- O adotado deve ter, no máximo, 18 anos à data do pedido, 

salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes – 

nesse caso, dispensa-se o estágio de convivência e o estudo 

social interprofissional. 

- O adotante deve ser, pelo menos 16 anos mais velho que o 

adotado. 

 



Adoção 

- O adotando adolescente precisa concordar com a adoção.  

- Em se tratando de criança, ela deve ser ouvida e a sua opinião 

deve ser considerada.  

- Adoção post mortem: é possível, desde que tenha havido 

inequívoca manifestação de vontade do adotante e que este 

tenha falecido no curso do procedimento.  

 

 



Adoção 

- A morte dos adotantes não restabelece o vínculo com os 

genitores. 

- Efeitos da adoção: são verificados a partir do trânsito em 

julgado da sentença.  

- Exceção: art. 42, § 6º - na adoção post mortem, os efeitos 

retroagem à data do óbito. 

 

 



Adoção 

- Obs.: Caso haja algum conflito de interesses ou direitos entre 
o adotando e outras pessoas (inclusive pais biológicos), 
prevalecem os interesses e direitos do adotando. 

- Obs. 2: adoção de pessoa maior de 18 anos – é possível mas, 
em razão da maioridade, não há mais exercício do poder 
familiar e esta adoção se dá nos termos do art. 1619 do 
Código Civil. Não é da competência da Vara da Infância e 
Juventude. 

 



 


