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b) Art. 42, ECA - § 6º A adoção poderá ser deferida ao

adotante que, após inequívoca manifestação de vontade,

vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada

a sentença.

14. Parto anônimo

a) Art. 8º, ECA - § 5º A assistência referida no § 4o deste

artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que

manifestem interesse em entregar seus filhos...
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...para adoção, bem como a gestantes e mães que se

encontrem em situação de privação de liberdade.

b) Art. 13, ECA - § 1º 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.

15. Alguns efeitos jurídicos da adoção
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a) Extinção do vínculo jurídico com a família anterior.

b) Não sendo possível promover investigação de

paternidade ou maternidade, mas somente da origem

genética e ancestral. (art. 48, ECA)

c) Art. 41, ECA - A adoção atribui a condição de filho ao

adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
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d) Na adoção unilateral mantêm-se os vínculos com o

genitor cônjuge ou companheiro do adotante.

e) Alguns exemplos de efeitos jurídicos: i. acrescimento de

sobrenome pelo adotado; ii. estabelecimento do poder

familiar com o adotante; iii. relações de parentesco; iv.

alimentos; v. direitos sucessórios

f) Tais efeitos jurídicos só se iniciam após o trânsito em

julgado da sentença de adoção.
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16. Irrevogabilidade e irretratabilidade da adoção

a) Art. 31, ECA - § 1º A adoção é medida excepcional e

irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando

esgotados os recursos de manutenção da criança ou

adolescente na família natural ou extensa, na forma do

parágrafo único do art. 25 desta Lei.

b) Cancelamento da adoção – possibilidade, porém jamais

para fins patrimoniais.



Até a próxima!


