
 
 
 
 
 
 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
Criança: pessoa até 12 anos incompletos. 
Adolescente: pessoa entre 12 e 18 anos. 
 
O ECA aplica-se às crianças e adolescentes. O Código Civil é utilizado de 
forma subsidiária. 
Excepcionalmente e desde que previsto em lei o Estatuto poderá ser aplicado 
ao maior de 18 até 21 anos de idade. 
 
Reconhecimento de paternidade: o pai pode ir com a mãe no hospital ou no 
cartório fazer o reconhecimento. 
É possível o reconhecimento de paternidade em testamento. Atenção: O 
RECONHECIMENTO DE FILHO É IRREVOGÁVEL. Ainda que o testamento 
seja revogado o reconhecimento prevalecerá. 
 
Ação Negatória de Paternidade: 
- se o pai reconheceu a criança, sabendo que ela não era seu filho, não pode 
promover esta ação; 
- se reconheceu supondo ser sua filha a criança, com vício de consentimento, 
daí sim poderá propor a ação. 
 
 3 formas de colocar a criança/adolescente em família substituta: 

- guarda; 
- tutela; 
- adoção. 
 
Ressalte-se que a regra, é a criança permanecer no seio familiar. As 
formas dispostas acima devem ser encaradas como medidas 
excepcionais. 
 
Obs: para o estrangeiro só cabe a colocação em família substituta por 
meio da adoção. 

 
Investigação de paternidade pode ser feita de maneira: 
- administrativa: feita perante o cartório de registro civil; vai para o juiz das 
varas de registros públicos; 
- judicial: ação de investigação de paternidade. 
 

Obs: ninguém é obrigado a fazer o exame de DNA, mas em caso de 
recusa, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao acusado provar que 
não é o pai. 
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Adoção: forma de colocação em família substituta. 
- idade mínima para adotar: 18 anos (casal – basta que um seja maior de 
idade, comprovada a estabilidade da família). 
- É possível adotar o filho do cônjuge ou do companheiro. É a chamada, 
adoção unilateral. 
- O CC/02 e o ECA proíbem 2 tipos de adoções: ascendentes não podem 
adotar descendentes e os irmãos não podem se adotar. 

Obs: tio pode adotar sobrinho. 
- Adoção Internacional: é a exceção. No caso de um casal brasileiro disputar a 
adoção com um casal estrangeiro, ambos em igualdade de condições, 
prevalecerá o primeiro. 
- Os pais biológicos têm de concordar com a adoção. O consentimento pode 
ser retirado até a publicação da sentença de adoção. 
 
 Princípio da prioridade absoluta:  
A criança e o adolescente têm tratamento prioritário em situações de 
emergência; e a destinação de políticas públicas e recursos públicos devem ser 
feitas de maneira prioritária para área da criança e do adolescente. 
 
Viagem Internacional: 
Criança ou adolescentes precisam de autorização de juiz, dispensada quando 
os filhos estiverem acompanhados dos pais. 
 
Atenção: 
Casal separado PODE adotar !!! 
- desde que haja acordo quanto à guarda e visita dos filhos; 
- desde de que o estágio de convivência tenha iniciado na constância da 
sociedade conjugal. 


