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ETAPAS E INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A ADOÇÃO



Quem pode 
ser adotado?

- Crianças e adolescentes que foram tentados todos os 
possíveis programas de planejamento familiar e mesmo 
assim, não obtiveram sucesso em sua família de origem, sob 
a guarda do estado.
- Crianças e adolescentes que tenham até 18 anos na data do 
pedido de adoção.
-- Crianças e adolescentes sem pais (falecidos, 
desconhecidos, pais destituídos do poder familiar).
- Crianças e adolescentes que tenham pais que concordem 
com a adoção.
- Para maiores de 18 anos, necessária a assistência do Poder 
Público juntamente com sentença constitutiva.
-- A criança/adolescente precisa ser 16 anos mais nova que 
aquele que pretende adotar.



Quem pode
adotar?

- Homens e mulheres.
- Independe do estado civil.
- Maiores de 18 anos.
- Ser 16 anos mais velhos que o adotado.
- Possuir ambiente familiar adequado.
- Proibida a adoção por avós ou irmãos.
-- A Condição socioeconômica não é fator excludente.



Ambiente Familiar 
Inadequado:

Vedada:

Presença de pessoas 
dependentes de álcool 

e drogas.

A adoção através de 
procuração.



serão

Os próximos passos

Serão arquivados o processo judicial e o registro





Acesso ao Processo
A criança/adolescente terá a autorização do juiz para consultar o 
processo de adoção e as informações da sua origem a qualquer 
momento.

Custos
Apenas os honorários pagos ao setor público são cobrados, quando 
os adotantes optarem pelos serviços dos psicólogos ou médicos 
disponíveis. Entretanto, a inscrição e todo o processo de 

acompanhamento são gratuitos.



Quem pode adotar?
- Homens e mulheres
- Independe do estado civil
- Maiores de 18 anos
- Ser 16 anos mais velhos que o adotado
- Possuir ambiente familiar adequado
- Proibida a adoção por avós ou irmãos
-- A Condição socioeconômica não é fator excludente

“A regulamentação do casamento homoafetivo pelo CNJ 
possibilita que os casais do mesmo sexo possam adotar em 
conjunto da mesma forma que os heterossexuais, desde que 
comprovem os requisitos da lei. Eles têm os mesmos direitos e 
deveres dos heterossexuais, inclusive o processo de adoção”. 
- Adriana Galvão, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Homofobia da seção paulista da OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil).

Adoção sem 
Discriminação!



=Guarda Tutela/

É a posse legal que 
alguns adquirem a 
partir dos cuidados 
e convivência, 

conferindo a eles a 
responsabilidade 
material, afetiva e 
educacional pela educacional pela 
criança/adolescent
e. Na guarda, os 
poderes e os 

vínculos familiares 
originários são 
preservados. No 
processo de processo de 
adoção, você 

possui a guarda do 
adotado até que a 
sentença seja 
dada, durante o 
processo de 
convivência. convivência. 

É o poder que o 
adulto adquire, 
quando os pais 
acabam por ser 
destituídos –ou 
falecem-, para que 
possa ser o 

responsável legal responsável legal 
da 

criança/adolescent
e. Trata-se do 
poder familiar 
para administrar e 
gerir os bens 
daquele menodaquele menor. 



Licença 
M aternidade/Paternidade
A mãe e/ou pai que adotarem terão sim o direito a licença desejada, 
com o salário-maternidade/paternidade idêntico ao da(o) mãe/pai 
biológica(o),
Para a mãe, conforme a Lei 10.421/02:
• 120 dias = para adoção de criança com até 01 ano de idade.
• 60 dias = para criança entre 01 ano e 04 anos de idade
• 30 dias = para criança entre 04 anos e 08 anos.

TTodavia, cabe lembrar que a garantia ao emprego que é concedida à 
gestante durante o período de gravidez não é estendida à mãe 
adotiva.

PPara o pai são disponibilizados 05 dias de licença paternidade, 
estendido para pais adotivos. Entretanto, o assunto é polêmico e 
diversas propostas legislativas estão sendo feitas a fim de garantir os 
direitos dos pais para com seus filhos, tentando enfatizar o 
importante papel do pai nos primeiros anos da vida de seu filho.



Apadrinhamentos

Também conhecidos como “adoção à distância”, esses 
programas solidários são realizados por organizações 
através de campanhas para recolhimento de alimentos, 
bolsas de estudos e assistências médicas para aquelas 
crianças/adolescentes que se situam em um abrigo ou 
estão em convivência com seus devidos familiares, mas 
não possuem condições financeiras adequadas para uma 
vida com qualidade.vida com qualidade.

É uma medida promovida para a proteção à infância e 
juventude, através dos Conselhos Municipais dos Direitos 
da Crianças, das Secretarias de Estado e de Município, 
das Varas de Infância e Juventude, dos Tribunais de 
Justiça e até mesmo dos abrigos, contando com o apoio 
de igrejas, universidades e tantas outras entidades e 
associações. Trata-se de uma ação solidária onde os 
padrinhospadrinhos visitam seus afilhados nos abrigos em datas 
comemorativas, para passeios, para entrega de 
presentes e mais importante: para disponibilizar as 
crianças/adolescentes carinho e atenção. Essa prática é 
direcionada para aqueles que se encontram no abrigo, 
mas não estão participando necessariamente de um 
programa de adoção.

Financeiro

Afetivo



Adoção 
Internacional

Para que a adoção de uma criança/adolescente de outro 
país seja realizada, o processo será condicionado à 

aprovação de Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção 
Internacional. Diversos aspectos são analisados, tais como 
a avaliação quanto à idoneidade do candidato, agência 
autorizada para a realização da adoção internacional e a 
disponibilidade de crianças. Além disso, é necessária a 
comprovação do domicílio daquele que pretende adotacomprovação do domicílio daquele que pretende adotar, 
um estudo psicossocial feito pela agência do país de 
origem do candidato e a convivência por tempo 
determinado por juiz entre o adotante e o adotado.
Não são todas as crianças/adolescentes que podem ser 
destinados à adoção internacional, pois se trata de uma 
medida apenas cogitada depois de esgotadas as buscas 

por pais que residam no mesmo país.



Perguntas 
Frequentes

O vínculo com os pais biológicos é mantido?
Não.Não. A criança/adolescente perde todo o contato com 
qualquer parente, além de perder os vínculos jurídicos 
também (com exceção dos impedimentos matrimoniais). 
Entretanto, a história que o adotado viveu antes da adoção 
não tem relação alguma com os vínculos jurídicos perdidos e 
ela deve ser tratada com cautela e carinho pelos os pais 
adotivos.

ÉÉ possível que a família biológica consiga seu 
filho de volta?
Não. Mesmo que o adotado deseje resgatar o vínculo com sua 
família biológica, esses perderam todos os direitos sobre a 
criança/adolescente. A sentença dada pelo juiz é 
irreversível.

AA “adoção brasileira” é a mesma coisa de um 
processo padrão de adoção?
Não.Não. Essa adoção popularmente conhecida como “adoção 
brasileira” é um procedimento que não segue os 
procedimentos legais e tipificados pelas legislações 
brasileiras. Trata-se de realizar o registro de uma 
criança/adolescente como se seu fosse, mesmo ser ter sido 
concebida pela pessoa. É necessária a legitimidade jurídica 
para que a adoção seja realizada corretamente, caso 
contrário,contrário, a mãe biológica que vier buscar pelos seus direitos 
pode reaver a criança para si, e o posterior processo de 
adoção torna-se mais complicado.



Perguntas 
Frequentes

O Poder Familiar é eterno?
Não.Não. Ele pode ser suspenso e até extinto se ocorrer alguma 
falta gravíssima considerada pelo poder judiciário, como por 
exemplo: abandono, atos imorais, descumprimento de 
determinações judiciais, castigos exagerados, etc. 
Importante ressaltar que o ECA não considera pobreza e 
miséria como fatores para ocorrer a destituição do poder 
familiar. 

TTodos que se encontram em abrigos podem ser 
adotados?
Não. Os abrigos também servem para aqueles que ainda têm 
algum vínculo jurídico com seus pais biológicos e que ainda 
não se encontram destituídos do poder familiar. Quando 
ainda existe esse vínculo, a prioridade de convívio sempre é 
dada a família de origem. 

SeSe eu encontrar um bebê na rua, posso adotá-lo 
imediatamente?
Não. Se você encontrar um bebê abandonado indica-se que Não. Se você encontrar um bebê abandonado indica-se que 
seja alertado à delegacia mais próxima, à Vara de Infância e 
da Juventude ou ao Conselho Tutelar, para que esses possam 
localizar os pais biológicos e averiguar o motivo do 
abandono. A partir das conclusões realizadas pelos órgãos 
competentes, a criança pode ser disponibilizada à adoção ou 
não, a depender do motivo do abandono. Mesmo que o bebê 
possa ser adotado, a pessoa que o encontrou não terá possa ser adotado, a pessoa que o encontrou não terá 
garantia alguma de prioridade.
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