
Cientes  do anteprojeto de lei  do  Ministério  da Justiça que pretende alterar  prazos e atos

referentes ao processo de adoção de crianças e de adolescentes, e sendo os que subscrevem

psicólogos  e  assistentes  sociais  que  atuam  no  Judiciário,  no  qual  ingressaram  mediante

concurso público, compondo equipes multiprofissionais de acordo com o disposto no artigo

150  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  –  Lei  8.069/1990  (ECA),  e  contando  com

experiência teórica, prática e técnica sobre o tema, consideramos pertinente transmitir nossas

considerações após análise do mesmo.

Primeiramente é importante relembrar que a adoção é medida excepcional a se buscar nas

situações em que crianças e adolescentes não podem conviver com a família de origem. O

Estatuto da Criança e do Adolescente privilegia a permanência da criança/adolescente junto ao

seu núcleo de origem, diretriz reforçada pela Lei 12.010/2009, que aprimora os dispositivos

para tal finalidade. Não obstante, convém ressaltar que a proteção e promoção dos direitos

infanto-juvenis é um compromisso a ser compartilhado entre família, comunidade, sociedade

em  geral  e  poder  público,  segundo  artigo  4º  do  ECA.  Contudo,  nossa  experiência  como

psicólogos e assistentes sociais em Varas da Infância e Juventude (VIJ) do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo mostra que, em muitos casos, as famílias, cujos filhos são acolhidos em

instituições  sob  medida  protetiva,  são  exclusivamente  responsabilizadas  pela  desproteção

deles. Não incomum, crianças e adolescentes em situação de risco refletem a exclusão social a

que são expostos  seus pais  e/ou responsáveis,  que  geralmente estão privados de direitos

sociais elementares, como acesso à educação, trabalho, saúde, moradia, renda e outros.

1) Quanto à redução do prazo de estágio de convivência e da conclusão da adoção. 

Quem atua no cotidiano com as crianças e adolescentes acolhidos e com a avaliação

dos pretendentes à adoção sabe que há uma grande lacuna entre as expectativas dos

adotantes e a realidade nas instituições de acolhimento. 

Dados atuais,  disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, demonstram essa

discrepância:

Apenas  1  em cada 8,15  crianças  abrigadas  no país  figuravam  no Cadastro
Nacional  de  Adoção.  São  mais  meninos  (56%)  do  que  meninas  (44%),
classificados em totais nacionais como pardos (47%), brancos (33%) e negros
(19%), além de um pequeno número de indígenas e amarelos. 
Três em cada quatro desses jovens brasileiros possuem irmãos e 36,82% deles
têm pelo menos um irmão que também aguarda na fila nacional de adoção. O
destino que lhes aguarda, via de regra, será o de uma nova separação (depois
da primeira, dos pais biológicos), pois é muito baixo o índice de pretendentes
à adoção dispostos a acolher de uma só vez dois ou mais irmãos.
Apesar de muito procurados pelos candidatos a pais, os meninos e meninas
mais jovens formam uma minoria entre os abrigados. Menos de 5% tem entre
zero e 3 anos de idade, enquanto 77% deles já passaram dos 10 anos.
Enquanto 92,7% [dos pretendentes]  desejam uma criança com idade entre
zero e 5 anos, o CNA informa que apenas 8,8% das crianças e adolescentes
aptos à adoção têm essa idade. Os indicadores sugerem que a idade pode ser
um entrave significativo que dificulta a adoção de adolescentes, diz o relatório
do CNJ. 
[Notícias, Senado. Disponível em:



 https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-
brasileira-sobre-adocao/perfil-das-criancas-disponiveis-para-adocao.aspx
Acesso em: 27/10/16]. 

A  maioria  dos  pretendentes  deseja  tomar  como  filhos  crianças  de  pouca  idade,

brancas e saudáveis. É ainda muito difícil encontrarmos pretendentes que buscam por

grupo de irmãos ou crianças  pardas,  negras ou com algum problema de saúde ou

necessidades especiais. Em contrapartida, a maioria de crianças acolhidas não atende

a estes critérios esperados pelos pretendentes.

Conclui-se que a prolongada permanência de crianças em instituição de acolhimento

sem a expectativa de inserção numa família substituta, relaciona-se, em grande parte,

à divergência de perfil.

Em relação ao estágio  de convivência,  os  membros das  equipes multiprofissionais,

compostos  por  psicólogos  e  assistentes  sociais,  têm  a  responsabilidade  ética  e

funcional de avaliar todos os envolvidos, observando as relações de pertencimento e

afinidade, de forma a indicar quando todos estão aptos à medida de adoção. 

A larga experiência  profissional  revela que,  por  mais que os  pretendentes  tenham

visitado a criança/adolescente na instituição de acolhimento ou levado para passeios e

pernoites  em outros  locais,  é com a convivência ininterrupta,  ou seja,  é quando a

criança  passa  a  residir  com  os  “novos  pais”  sob  guarda,  que  a  relação  familiar

verdadeiramente  se  constitui  no  cotidiano  de  compromissos,  relação  e

responsabilidades.

Trata-se,  portanto, de fase extremamente delicada em que os adotantes  passam a

exercitar  as  funções  parentais.  No  caso  de  casais,  sabe-se  que  o  relacionamento

conjugal muda com a chegada da criança, transformando também os papéis familiares,

tornando-se fundamental acompanhar como cada adotante lida com essas alterações.

 Já em relação à criança, dependendo da idade, há a compreensão em maior ou menor

grau  de  que  sua  vida  mudou,  pois  não  é  mais  atendida  pelos  educadores  da

instituição. Se por um lado há o prazer do novo vínculo familiar afetivo, também há a

ambiguidade  e  angústias  quanto  a  não  corresponder  às  expectativas  e  poder  ser

“devolvido”. Vale ressaltar que essas crianças, muitas vezes, já presenciaram - quando

acolhidas  -  o  retorno  de  outras  crianças  às  instituições  durante  o  estágio  de

convivência.  Há uma fase de testes  ao  vínculo  que  é  estudada  por  especialistas  e

abordada em livros e publicações científicas.

Portanto, consideramos fundamental que se tenha prudência para que prazos e a tão

desejada agilidade processual não conflitem com o melhor interesse da criança. Há

casos em que o estágio de convivência tem complicadores e, se os pretendentes forem

compelidos a dizer Sim ou Não em um determinado (e por vezes exíguo) intervalo de

tempo,  teremos ainda mais devoluções de crianças do que já ocorre, mesmo com o

acompanhamento cauteloso que é feito atualmente.

Ressaltamos que, diante da diversidade de situações e contextos que se desdobram

com  as  novas  relações  estabelecidas  na  adoção,  não  é  possível,  nem  benéfico



regulamentar um tempo único para o estágio de convivência. Temos convicção de que

isso não garantirá melhorias no processo de adoção, podendo, inclusive,  contribuir

para o inverso, ou seja, para o aumento de devoluções.

Sabemos  que  muitas  Varas  da  Infância  e  Juventude  contam  com  equipes

multiprofissionais  reduzidas  que  não  conseguem  atender  o  expressivo  volume  de

processos  das  mais  diferentes  demandas.  Na  maioria  das  VIJ,  as  equipes  técnicas

atuam  em  ações  de  Varas  de  Família  e  Sucessões,  Varas  Criminais,  Varas

Especializadas, Cartas Precatórias, etc. Não incomum, há uma grande quantidade de

processos encaminhados com urgência  e prazos curtos para que os estudos sejam

realizados.

Se há real preocupação em garantir o melhor interesse das crianças e adolescentes, ao

mesmo  tempo  em  que  proporcionar  agilidade  processual  e  favorecimento  na

conclusão dos feitos aos jurisdicionados, não vemos outra forma que não seja equipar

as Varas com profissionais concursados em quantidade suficiente para que os estudos

e acompanhamentos sejam feitos, considerando a complexidade e profundidade que

cada demanda requer.

Igualmente  importante  seria  garantir  VIJ  exclusivas  e  não  cumulativas,  com  juízes

vocacionados à matéria da infância e juventude. Só assim seria possível garantir que a

agilidade processual não venha em detrimento do bom atendimento ao jurisdicionado.

2) Quanto à adoção internacional

Atualmente é previsto legalmente o prazo de 30 dias para o estágio de convivência no

tocante  à  adoção  internacional.  Dentro  do  cenário  de  encaminhamento  à  família

substituta e, em virtude dos seus múltiplos rebatimentos e peculiaridades, a adoção

internacional é a medida derradeira, a qual se deve recorrer apenas quando não há

famílias em âmbito regional, estadual e nacional que desejem crianças/adolescentes

com o perfil do caso. 

Dessa forma, concluímos que, se a Lei está sendo cumprida como desejado, as crianças

que são indicadas à adoção internacional são em sua maioria crianças mais velhas e/ou

grupos de irmãos. Além disso, na maioria das vezes, estão institucionalizados há alguns

anos,  possuem  história  e  lembranças  da  convivência  familiar  pregressa  e  se

acostumaram a cuidar de si e dos irmãos.

Quando o pretendente internacional chega, além do idioma diverso, a criança há que

se adaptar aos novos hábitos culturais, novos padrões de relacionamento, assim como

aceitar que os adultos que acabam de chegar exercerão as funções parentais, muitas

vezes  assumidas  pelos  membros  mais  velhos  da  fratria  durante  os  anos  de

acolhimento institucional.

Diferentemente da adoção nacional, que ocorre paulatinamente (primeiramente com

visitas,  depois  passeios  e  só  após  algumas  semanas  com  pernoite),  nas  adoções

internacionais, em virtude do curto período de estágio de convivência, as crianças são



imediatamente desacolhidas e passam a residir com os pretendentes internacionais

tão logo eles aportem no país.

Fazem as malas, partem para um vínculo desconhecido em terras nacionais por, no

mínimo,  30  dias  até  que  as  equipes  multiprofissionais  e  as  entidades  habilitadas

acompanhem,  auxiliem  na  construção  das  relações,  na  compreensão  dos

comportamentos de difícil  manejo,  dos momentos de raiva,  de medo das crianças,

dentre outros.

Quem atua nesta área cotidianamente, ou seja, nós psicólogos e assistentes sociais

judiciários,  sabe  do  intenso  trabalho  nestes  trinta  dias.  Este  tempo  nada  tem  de

burocrático e, se fosse avaliado em sua complexidade, deveria inclusive ser estendido,

embora saibamos que tal medida dificultaria em muito estas adoções, pois além do

custo dos pretendentes com estadia e alimentação, raramente poderão se afastar por

tanto tempo do trabalho no país de origem.

No entanto,  reduzir  para quinze dias  este  estudo  traria  certamente grave risco  às

crianças e adolescentes. A adoção internacional, além de ser uma medida irreversível

do ponto de vista da filiação, também altera em definitivo a nacionalidade da criança

que,  se  não  conseguir  se  adaptar  à  família  adotiva,  tornará  à  instituição  de

acolhimento em país estrangeiro, não mais podendo retornar ao Brasil.

Nos moldes propostos nesse projeto de lei, seria impossível criar condições para que

psicólogos  e  assistentes  sociais  elaborassem  laudos  conclusivos,  pois  técnica  e

eticamente não teríamos elementos para subsidiar uma decisão judicial de tamanho

impacto na vida de crianças e adolescentes. 

Em relação aos pretendentes, também haverá imensos prejuízos, pois há grande risco

de  assumirem  a  responsabilidade  por  filhos  que  não  estarão  preparados  para

mudanças tão bruscas  em tão curto período de tempo,  de modo que os conflitos

podem emergir já no país estrangeiro, após a adoção concluída.

Não  observamos  benefício  algum  em  reduzir  ainda  mais  o  escasso  período  de

convivência  das  adoções  internacionais,  nem  para  as  crianças  e  adolescentes  (os

principais destinatários de interesse e preocupação), nem para os pretendentes.

Reduzir ainda mais os prazos, nesta situação, é tratar as crianças e adolescentes como

um  objeto  a  atender  os  interesses  dos  adultos.  É  pensar  que  os  pretendentes

estrangeiros  possam  vir  buscar  nossas  crianças  como  uma  mercadoria,

desconsiderando  as  relações  humanas  intrínsecas  ao  processo  de  filiação  e  ao

processo de se tornarem pais.

3) Quanto às adoções diretas

Se as adoções diretas forem validadas pelos tribunais de justiça, não teremos mais

pretendentes  que  se  submeterão  aos  procedimentos  legais  atualmente  previstos,

como: cursos preparatórios, avaliações psicológica e social e inclusão em Cadastro de



Pretendentes.  Vale  esclarecer  que  tais  procedimentos,  embora  vulgarmente

reconhecidos como “burocráticos”, pretendem legitimar a adoção enquanto medida

que atenda ao  melhor interesse da criança. Busca-se,  através da preparação e das

avaliações,  que  os  candidatos  à  parentalidade  adotiva  estejam  devidamente

esclarecidos e preparados para vivenciar a paternidade e maternidade, já que essas

possuem  contornos  peculiares  na  adoção.  Não  obstante,  a  garantia  de  todo  esse

trâmite minimiza expressivamente a possibilidade de uma adoção infrutífera.  

A possibilidade  de adoção direta certamente favorecerá relações perniciosas  entre

pretendentes à adoção e famílias que não pretendam (ou acham que não pretendam)

permanecer com seus filhos. Por que um pretendente passará por processos judiciais,

se poderá alegar afinidade e amizade com uma genitora em situação vulnerável que

lhe entregará um bebê?

Como as equipes multiprofissionais, responsáveis por assessorar as decisões judiciais,

poderão emitir pareceres, se os vínculos de amizade e afinidade existem de longa data

e se não nos cabe a função “detetivesca”? Como garantir que não houve crime nessa

relação, já que o favorecimento financeiro é assim tipificado no artigo 238 do Estatuto

da Criança e Adolescente? Como garantir que pretendentes com situação econômica

privilegiada não usem de poder e influência para convencer pessoas em situações mais

vulneráveis a entregar seus filhos para viverem situações melhores de vida? E, ainda,

nestas circunstâncias,  qual  seria o papel desempenhado pela justiça /judiciário nos

processos adotivos?

Seria uma catástrofe tanto para a legitimidade do Cadastro de Pretendentes à Adoção,

quanto  para  garantir  o  direito  de  famílias  vulneráveis  a  permanecerem  com  seus

filhos.  Também  abrir-se-ia  a  possibilidade  de  encaminhamento  de  crianças  a

pessoas/casais  que  não  tiveram  o  devido  amadurecimento  do  projeto  adotivo,

majorando  sobremaneira  a  possibilidade  de  devoluções.  Daria  abertura  também a

legitimar  eventual  tráfico  de  crianças,  o  que  seria  extremamente  grave!  Um

retrocesso! 

Fica  evidente  que  a  entrega  direta  privilegia,  exclusiva  e  irresponsavelmente,  o

interesse dos pretendentes, desconsiderando a exposição do público infanto-juvenil às

possíveis violações de direitos (por exemplo: tráfico de crianças), claramente colidindo

com a legislação e finalidade da adoção, que deve sempre garantir o melhor interesse

do adotado.  

4) Quanto à entrega voluntária

O único ponto abordado neste projeto que consideramos pertinente é a fixação de

prazo para que a sentença de entrega voluntária transite em julgado, possibilitando

que a criança seja colocada em família substituta em segurança jurídica.

Ressaltamos que a entrega é um direito da mulher e é imprescindível que a gestante

seja  integralmente  respeitada  em  não  compartilhar  com  os  familiares  sobre  sua

decisão, caso assim deseje.



Tal  posição  é  fundamental  se  o  propósito  real  for  evitar  o  abandono  de  recém-

nascidos,  sob  riscos,  por  exemplo,  em  vias  públicas  ou  o  tráfico  de  crianças.  É

primordial  que  mulheres  e  crianças  tenham  o  direito  de  serem  devidamente

atendidas.  Imprescindível que o judiciário acolha e escute a mulher e seus motivos

para entrega, do mesmo modo que é fundamental que a rede socioassistencial esteja

capacitada e estruturada para garantir a plena assistência a essa gestante, a fim de que

a mesma possa contar com todo o apoio  necessário  e legalmente previsto para a

tomada dessa decisão tão delicada. 

No  caso  da  entrega  se  consumar,  é  importante  garantir  que  a  criança  seja

encaminhada a um novo lar capaz de resguardar seus direitos e bem-estar, ou seja, ela

seja encaminhada àquele(s) que formalmente foi (foram) devidamente preparado(s) e

considerado(s) apto(s) para adoção, prezando-se, ainda, pela lisura neste trânsito.

5) Quanto à nomeação profissional (art. 161 -  parágrafo 6o. do anteprojeto)

Ao  mencionar  a  possibilidade  de  nomear  peritos,  o  anteprojeto  desconsidera  a

importância de reunir um corpo de  servidores públicos que atendam diariamente a

população  e  questões  inerentes  ao  judiciário,  com  total  imparcialidade  e  que

garantam o segredo de justiça. 

Estes  profissionais  são  selecionados  por  uma  prova  ou  concurso,  que  lhes  exige

estudos, cursos e especializações na área, dedicam-se cotidianamente às demandas

específicas, construindo uma experiência incomparável com a de outros profissionais

clínicos ou institucionais.

Salientamos que os psicólogos e assistentes sociais judiciários compõem o sistema de

garantia de direitos desde 1940, havendo regulamentação legal para que haja dotação

orçamentária para a composição das equipes interdisciplinares na Vara da Infância e

Juventude.  É  preciso  garantir  que  a  Lei  seja  devidamente  cumprida  equipando  as

equipes  judiciárias  ao  invés  de  terceirizar  os  serviços  com  os  mesmos  recursos

financeiros.

Neste sentido, entendemos que referida nomeação de profissional seria um grande

prejuízo para qualidade dos atendimentos e estudos apresentados, os quais subsidiam

importantes decisões judiciais que envolvem a infância e adolescência. 

Impossível pensar na contratação de profissionais peritos para atuar nos processos de

adoção das Varas da Infância e Juventude. Ainda que sejam muito gabaritados, fariam

uma avaliação pontual ao final de todo um histórico de acompanhamento da criança e

sua  família  biológica.  Além  disso,  se  não  estiverem  em  constante  capacitação,

envolvidos e integrados a toda rede socioassistencial, tenderão a elaborar pareceres

desvinculados de um contexto mais amplo.

A atuação em temáticas afetas à Infância e Juventude exige conhecimento específico e

integração junto aos demais atores do Sistema de Garantia de Direitos.  Por isso,  é

imprescindível  que  o  magistrado  seja  vocacionado  e  se  dedique  exclusivamente  à



matéria, sendo igualmente conveniente garantir que as decisões judiciais disponham

de  assessoria  profissional  através  de  assistentes  sociais  e  psicólogos  igualmente

capacitados e vinculados ao judiciário.

Diferentemente das varas da família, que têm como substrato de trabalho os conflitos

internos  entre  os  núcleos  familiares  envolvidos  e  que,  via  de  regra,  são  dirimidos

dentro  do  seio  familiar,  as  varas  de  infância  lidam  com  situações  extremas,

carecedoras de significativa interferência externa exercida através do judiciário. Essas

intervenções podem ser drásticas,  promotoras do rompimento e “desconfiguração”

familiar temporária (no caso dos acolhimentos) ou definitiva (quando haverá aplicação

da  destituição  do  poder  familiar).  É  substancial  que  tais  ações,  bem  como  seus

desdobramentos posteriores  sejam acompanhados por  profissionais  com expertise,

detentores de conhecimento teórico e prático compatíveis com toda a complexidade

dos temas abordados, arcabouço que não se achará num perito eventual.       

6) “Crianças que estiverem por mais de 12 meses para adoção poderão ser adotadas por

estrangeiros sem haver necessidade de decisão judicial”.

Não temos ideia do que se pensa com tal medida. Como uma criança, cujo processo

judicial  é de responsabilidade de um magistrado, poderia ser adotada sem decisão

judicial? 

Tal proposta nos assusta, traz enorme receio, pois indica forte crença na adoção como

solução de todos os problemas das crianças  e adolescentes acolhidos,  assim como

banaliza o envio destes a outro país, alterando sua cidadania e desconsiderando suas

escolhas.

É  importante  que  os  legisladores  saibam  que  muitas  crianças  e  adolescentes  com

situação jurídica definida não  são colocados em adoção  porque  não desejam uma

família.  Para  alguns,  ser  adotado não  faz  parte  de  seu  projeto  de  vida.  Isso  seria

desconsiderado? Seriam novamente  tratados como mercadorias?  Deixariam de  ser

sujeitos de direitos?

Outros  tantos  não  seriam  colocados  em  adoção  porque  não  atendem  ao  perfil

desejado pelos adotantes. 

Quem intermediaria estas adoções, se não o Juiz e a equipe profissional da VIJ? Seria

uma proposta de terceirização do Judiciário e das adoções? Novamente questionamos

como seria possível evitar o tráfico de pessoas?

Por fim,  ressaltamos que  as  opiniões  acima são  de responsabilidade  exclusiva  dos

subscritores,  que as emitem enquanto profissionais  e cidadãos preocupados com a

efetiva promoção e a proteção de direitos de crianças e de adolescentes:



Alberta Emilia Dolores de Goes, Assistente Social do TJSP, com atuação de 6 anos na
área e estudiosa do tema.

Andrea de Carvalho, Psicóloga do TJSP, com atuação de 2 anos na área e estudiosa do
tema.

Armando Viana de Souza, Assistente Social do TJSP, com atuação de 6 anos na área.

Carlos Renato Nakamura, Psicólogo do TJSP, com atuação de 6 anos na área.

Claudemir Leite de Almeida, Assistente Social do TJSP, com atuação de 2 anos e 11
meses na área.

Cleidimara Corral Perles, Assistente Social do TJSP, com atuação de 2 anos e 11 meses
na área.

Cristiane Calvo, Psicóloga do TJSP, com atuação de 17 anos na área e estudiosa do
tema.

Cristina Rodrigues Rosa Bento Augusto, Psicóloga do TJSP, com atuação de 10 anos na
área e estudiosa do tema.

Daize Pereira dos Santos Oliveira, Assistente Social do TJSP, com atuação de 1 ano na
área.

Débora Nunes de Oliveira, Assistente Social do TJSP, com atuação de 10 anos na área e
estudiosa do tema.

Dulce Alves Taveira Koller, Assistente Social do TJSP, com atuação de 17 anos na área.

Elaine de Camargo Meira, Assistente Social do TJSP, com atuação de 2 anos e 11 meses
na área e estudiosa do tema.

Elen Tavares de Sá, Assistente Social do TJSP, com atuação de 3 anos na área.

Elisangela Fraga Ferreira, Psicóloga do TJSP, com atuação de 2 anos e 11 meses na área
e estudiosa do tema.

Fabiana Marchetti Castro, Psicóloga do TJSP, com atuação de 6 anos na área.

Germanne Patrícia Nogueira Bezerra Rodrigues Matos, Assistente Social do TJSP, com
atuação de 2 anos e 11 meses na área e estudiosa do tema.

Iara Carvalho de Lorenzo, Psicóloga do TJSP, com atuação de 9 anos na área.

Iara Fridman, Psicóloga do TJSP, com atuação de 17 anos na área.

Izaura Benigno da Cruz, Assistente Social do TJSP, com atuação de 10 anos na área.

Jéssica de Moura Peixoto, Assistente Social do TJSP, com atuação de 6 anos na área e
estudiosa do tema.

Juliana da Conceição Velloso, Psicóloga do TJSP, com atuação de 6 anos na área e
estudiosa do tema.



Juliana Fernandes Iuan- Psicóloga do TJSP, com atuação de  2 anos e 10 meses na área.

Karine Fróes Orrico, Assistente Social do TJSP, com atuação de 10 anos na área.

Katia Aparecida Cordeiro dos Santos, Assistente Social do TJSP, com atuação de 21
anos na área e estudiosa do tema.

Leticia de Souza Lucas, Psicóloga do TJSP, com atuação de 6 anos na área.

Ligia Zago, Psicóloga do TJSP, com atuação de 24 anos na área.

Luiza Gabriella Dias de Araújo, Assistente Social do TJSP, com atuação de  2 anos e 10
meses na área e estudiosa do tema.

Marcia Cristina Campos, Assistente Social do TJSP, com 6 anos de atuação na área.

Maria Aparecida Souza Ferreira, Assistente Social do TJSP, com atuação de25 anos na
área e estudiosa do tema.

Maria Beatriz Amado Sette, Assistente Social do TJSP, aposentada, com atuação de 20
anos na área. 

Maria de Lourdes Ferreira Marconato, Assistente Social do TJSP,  com atuação de 25
anos na área.

Maria Rosa Cavalcante,  Assistente Social  do TJSP, com atuação de 1 ano na área e
estudiosa do tema.

Mariana Sarmento Abrahão, Psicóloga do TJSP, com atuação de 3 anos na área.

Marina Corcovia, Assistente Social do TJSP, com atuação de 1 ano e 7 meses na área.

Marli de Sousa Maciel Parejo, Assistente Social do TJSP, com atuação de 23 anos na
área e estudiosa do tema.

Marta Cunha Leite Campos, Assistente Social do TJSP, com atuação de 10 anos na área.

Natália Maria Tomasetto Leão, Assistente Social do TJSP, com atuação de 1 ano na
área.

Paula Puertas Beltrame, Psicóloga do TJSP, com atuação de 3 anos na área e estudiosa
do tema.

Priscila Aparecida Marchioli,  Assistente Social do TJSP, com atuação de 2 anos e 11
meses na área.

Renata Dias Galan Sommerman, Psicóloga do TJSP, com atuação de 3 anos na área e
estudiosa do tema.

Rodrigo Gonzales de Oliveira, Psicólogo do TJSP, com atuação de 9 anos na área e
estudioso do tema.

Rosana Martins de Sales, Psicóloga do TJSP, com atuação de 25 anos na área.

Rosângela Maria Lenharo, Assistente Social do TJSP,  com atuação de 6 anos na área.



Rute  de  Toledo  Moraes,  Psicóloga  do  TJSP,  com  atuação  de  23  anos  na  área  e
estudiosa do tema.

Sabrina Renata de Andrade, Assistente Social do TJSP, com atuação de 10 anos na área
e estudiosa do tema.

Selma Beatriz Paiva de Oliveira, Psicóloga do TJSP, com atuação de 24 anos na área.

Selma Terezinha Monteiro da Silva, Assistente Social do TJSP, com atuação de 2 anos e
11 meses na área.

Thabata Dapena Ribeiro, Assistente Social do TJSP, com atuação de 7 anos na área e
estudiosa do tema.

Valdélia Maria de Jesus, Assistente Social do TJSP, com atuação de 3 anos na área.

De: CRISTIANE  CALVO  [mailto:ccalvo@tjsp.jus.br]  
Enviada  em: quarta-feira,  2  de  novembro  de  2016  14:01
Para: Debate  Público  <debatepublico@mj.gov.br>
Cc: JESSICA  DE  MOURA  PEIXOTO  <jessicadm@tjsp.jus.br>;  CRISTINA
RODRIGUES  ROSA  BENTO  AUGUSTO  <cristinaaugusto@tjsp.jus.br>;
GERMANNE  PATRICIA  NOGUEIRA  BEZERRA  RODRIGUES  MATOS
<germannepbm@tjsp.jus.br>
Assunto: Sobre minuta do anteprojeto de lei  que altera o ECA -  considerações de
profissionais do TJSP

Ao responsável pelo encaminhamento do documento que se 
encontra em anexo.

No texto, constam considerações importantes sobre anteprojeto de 
lei que altera ECA em questões referentes à adoção.

Assinam o documento profissionais do TJ de SP.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Cristiane Calvo

Psicóloga do TJSP


