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ASPECTOS PROCESSUAIS DA ADOÇÃO

1. A adoção não seguirá o rito das ações de família previsto

nos arts. 693 a 699 do CPC, mas sim o estabelecido no

Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo aplicar-se-á

o CPC de forma subsidiária.

2. A ação de adoção poderá ser cumulada com o pedido de

destituição do poder familiar.
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3. Petição inicial

a) Deverá conter a qualificação completa do adotante, do

adotado e dos genitores destes.

b) Deverá conter a indicação de eventual relação de

parentesco entre o adotante e o adotado.

c) Deverá conter também declaração sobre eventuais bens,

direitos e rendimentos do adotado.
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4. Durante o processo o juiz observará o respeito ao

princípio da proteção do melhor interesse da criança e do

adolescente, levando em consideração tanto aspectos

objetivos como subjetivos.

5. Oitiva das partes

a) Deverá ser estabelecida data para oitiva do adotante, do

adotado e de seus genitores.
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6. Estudo psicossocial

a) Previsão no art. 167 do ECA. Dispensável apenas no caso

de adoção de adultos.

7. Competência

a) Na adoção de adultos a competência é das varas de

família. Já na adoção de menores a competência será da

vara de infância e juventude, por força do art. 148, III, ECA.
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b) Súmula 383, STJ – “a competência para processar e

julgar as ações conexas de interesse de menor é, em

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

c) Competência relativa. Poderá ser prorrogada em favor da

proteção do melhor interesse da criança e do adolescente.

8. Ministério Público
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a) Atuação como fiscal da ordem jurídica.

b) Não será necessária sua atuação quando se tratar de

adoção de adultos.

9. Sentença

a) Natureza constitutiva, seja na adoção de adultos ou

infantojuvenil. Na adoção póstuma terá eficácia retroativa

até a data do óbito do adotante.
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b) Efeitos da sentença de adoção: “atribuição da condição

de filho ao adotado para todos os fins, inclusive sucessórios

e de parentesco, a mudança do sobrenome (e,

eventualmente, do prenome do adotado) e o desfazimento

dos laços paternos anteriores (somente permanecendo para

fins de impedimentos matrimoniais), com respectiva

extinção do poder familiar” (CHAVES e ROSENVALD, 2017).


