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Adoção 

- Estágio de convivência:  

- Período de adaptação, que antecede a decisão sobre a adoção 

e que é utilizado para se verificar a compatibilidade entre o 

adotante e o adotando. 

- Deve ser acompanhado de estudo psicossocial. A equipe 

interprofissional deve elaborar um relatório (minucioso) a 

respeito da conveniência do deferimento do pedido de adoção. 

 

 



Adoção 

- O estágio só pode ser dispensado se o adotando já estiver sob 

guarda legal ou tutela do adotante por tempo suficiente para 

permitir a avaliação da conveniência da constituição do 

vínculo. 

- A Lei n. 13.509/17 alterou o art. 46 do ECA, estabelecendo 

que o prazo máximo para o estágio de convivência é de 90 

dias, observadas a idade da criança ou do adolescente e as 

peculiaridades do caso.  

 

 

 



Adoção 

- Este prazo pode ser prorrogado por até mais 90 dias, 

mediante decisão fundamentada do juiz.  

- Em se tratando de adoção internacional (adotante residente 

fora do país), o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 

dias e, no máximo, 45 dias, podendo ser prorrogados uma 

vez, por igual período, mediante decisão fundamentada.  

 

 

 

 



Adoção 

- Após este prazo, a equipe interprofissional deve apresentar, à 

autoridade judiciaria, um laudo fundamentado, recomendado 

ou não o deferimento da adoção. 

- O estágio de convivência deve ser cumprido no Brasil, 

preferencialmente, na comarca em que a criança ou 

adolescente residem. 

- Eventualmente, pode ser cumprido em cidade limítrofe (veja o 

art. 46, §5º do ECA). 

 

 



Adoção 

- Se tudo correr bem e o pedido de adoção for deferido, forma-

se um vínculo de filiação entre adotante e adotado. 

- A sentença será inscrita no registro civil mediante mandado 

judicial (não se fornece certidão). 

- Adoção é um ato irrevogável. 

- Cancela-se o registro original do adotado e os nomes dos 

adotantes e seus ascendentes passarão a constar como pais e 

avós. 

 

 



Adoção 

- A pedido do adotante, o novo registro pode ser lavrado no 

Cartório de Registro Civil do município de sua residência. 

- O adotado passa a ter o (sobre)nome do adotante e, 

eventualmente, o prenome do adotado poderá ser alterado. 

- Se o pedido de mudança de nome for feito pelo adotante, a 

criança ou o adolescente devem ser ouvidos a esse respeito. 

 

 



Adoção 

- O processo de adoção será mantido em arquivo, garantindo-se 

a sua conservação para consulta a qualquer tempo. 

- Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em 

que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou 

com doença crônica. 

- Note que, em caso de falecimento dos adotantes, o vínculo do 

adotado com seus genitores não será restabelecido. 

 

 



Adoção 

- Conhecimento das origens: o adotado tem direito de conhecer 

sua origem biológica e ter acesso aos autos do processo e seus 

incidentes, após os 18 anos. 

- Eventualmente, o acesso a esses dados pode ser franqueado 

até mesmo antes da maioridade, nos termos do art. 48, p. 

único – a pedido do adotado, assegurada a orientação e 

assistência jurídica e psicológica. 

 



Adoção 

- Cadastro de adoção: toda comarca deverá ter um registro de 

c/a em condições de ser adotado e outro de pessoas 

interessadas em adotar (art. 50, ECA). 

- Deixar de providenciar a instalação e operacionalização dos 

cadastros – ou deixar de fazer o cadastramento das c/a e 

adotantes é uma infração administrativa, prevista no art. 258-

A do Estatuto. 

 

 



Adoção 

- A inscrição é solicitada por meio do procedimento de 

habilitação para a adoção. 

- O deferimento do pedido se dá após a consulta aos órgãos 

técnicos, ouvido o MP. 

- Para se inscrever, o adotante precisa – obrigatoriamente -  

passar por um período de preparação psicossocial e jurídica. 

 

 



Adoção 

- Veja o art. 50, §4º do ECA: “sempre que possível e 

recomendável, a preparação referida no §3º deste artigo 

incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento 

familiar ou institucional em condições de serem adotados, a 

ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da 

equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com 

apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento 

e pela execução da política municipal de garantia do direito à 

convivência familiar”.   



Adoção 

- Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional, 

bem como um cadastro de adotantes residentes fora do país. 

- Se a adoção em sua comarca não for possível, a c/a será 

cadastrada nos registros estaduais e nacional. 

- A inclusão de crianças e adolescentes no cadastro é de 

responsabilidade da autoridade judiciária, que deverá 

determinar a sua inscrição em até 48 horas, quando não 

tiverem colocação familiar na comarca de origem.  

 



Adoção 

- A autoridade judiciária também é responsável pela inclusão, 

nos cadastros estadual e nacional, das pessoas ou casais que 

tiveram deferida sua habilitação à adoção. 

- Observe que há uma sequencia: procura-se um adotante 

compatível na comarca, no cadastro estadual e, se não houver 

sucesso, no cadastro nacional. 

- A adoção internacional é (geralmente) a última opção. 

 

 



Adoção 

- O art. 50, §15 estabelece que será assegurada prioridade no 

cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou 

adolescente com deficiência, doença crônica ou com 

necessidades específicas de saúde e grupos de irmãos. 

 

 

 



Adoção 

- A adoção internacional somente será deferida se, após 

consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à 

adoção, mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na 

comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional, não for 

encontrado interessado com residência permanente no Brasil 

(art. 50, §10).  

- A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos 

postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério 

Público.    

 

 



Adoção 

- Enquanto não for encontrado um adotante, a c/a deverá ser 
colocada sob acolhimento familiar (sempre que possível). 

- A adoção por pessoa não cadastrada só é possível quando: 

- for adoção unilateral;  

- for pedida por membro da família extensa;  

- quando o solicitante já tiver a guarda legal ou a tutela de 
criança maior de 3 anos, por um tempo suficiente para a 
formação de vínculos e que não seja constatada a má-fé. 

 

 



 


