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Oficio n.°5Sí9/2016/ÓAQ/SNAS/MDSA - , ; - ; . . ' '

' Brasília,51- dc outubro de 2016.

À Senhora. ' „ ~
FláviaPioVesan './.A; •;
Secretária de Especial de-Direitos Humanos . ' •

Ministério da Justiça e Cidadania '
Setor Comercial Sul -B, Quadra 9 - Lote C - G

Ed. Parqueda CidadeCorporate, Torre A, 10° Andar ' , ; ' >
Brasília/DF -CEP; 70308-000 ' - • V /

ASSUNTO: Subsídios normativos para Consulta Pública sobre o anteprojeto que altera
a Lei n° 8.069, de 13 ^de julho de 1990 - Estatuto da Criança é dò Adolescente e o
DecretO-Lei n° 5.452, de 1° de maio de Í943 - Consolidação dàS Leis do Trabalho

' ' Senhora Secretária, ; ' • . - •

1. ' Cumprimentando-o cordialmente, encaminho^em anexo, a Nota Técnica
CGRGS/DGSUAS/SNAS/MDSA n° 02/out-16, que dispôé sobre subsídios normativos a
serem apresentados por esta Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério,
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), corh o escopo dfe contribuir em consulta
pública disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Cidadánia sobre o anteprojeto deTei que
alterá o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de juUio de 1990, no que
tange ao direito à convivência familiar e çomunitária de crianças e adolescentes.

2. A referida Nota Técnica, apresenta o "Quadro de Contribuições" em que há a
análise comparativa entre o texto original, as propostas apresentadas pela Secretaria de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania e as propostas desta^Secretaria.

3. Estaremos à disposição, caso haja a necessidade de maiores informações e
esclarecimentos. . : . ' j

Atenciosamente,

ANTONIO JOSÉ GONÇAL^(EÇHENRIQUES
Secretário Nacional de Assistência social - Adjuhto



Ministério do Desenvolvimento Social

e Combate à Fome

SNAS/OGSUAS

71000.095867/2016-59

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALE AGRÁRIO
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Coordenação-Geral de Regulação da Gestão do SUAS
Setor de Múltiplas Atividades Sul - SIV^AS, trecho 3, Lote 1, Andar Térreo - Plano Piloto - CEP: 70.610-

^ 635 - Brasília/DF

Nota Técnica CGRGS/DGSUAS/SNAS/MDSA N°0^ / out-16

Interessado: Secretaria Nacional de Prorpoção dos Direitos da Criança e do

Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiçae Cidadania.
Adolescente da Secretaria

Assunto: Subsídios normativos para Consulta Pública apresentada pelo

Cidadania sobre anteprojeto que altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 199i

do Adolescente e o Decreto-Lei n° 5.452, de 1°de maio de 1943 - Condolida

Ministério da Justiça e

O- Estatuto da Criançae

ção das Leis do Trabalho.

1. Trata-se de Nota Técnica que dispõe sobre subsídios normativps a

Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, do Ministério do Desenvo

serem apresentados pela

vimènto Social e Agrário -

MDSA, com o escopo de contribuir em corisuita pública disponibilizada pelo Ministério-da Justiça e

Cidadania sobre anteprojeto de lei que altera oEstatuto da Criança edo AcjoJescente, Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, no que tange ao direito à convivência familiar e comunitária decrianças e adolescentes.

2. As principais temáticas de contribuição da política de assistência social referentes ao-anteprojeto,

aberto á consulta pública foram os seguintes: família extensa, apadrinijamento, acolhimento familiar e

institucional, equipe profissional, entre outros. ! •

3. Assim, apresentamos em Anexo á Nota "Quadro de Contribuições"]em que,há análise comparativa

entre o texto original, as propostas apresentadas pela Secretaria de Dirpítos Humanos do Ministério da

Justiça e Cidadania e as propostas da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do

Desenvolvimento Social e Agrário-MDSA. i

4. Sem mais considerações afazer. Submete-se à consideração superibr a análise desta Coordènação-

Geral de Regulação da Gestão do SUAS, com recomendação de envio para a Coordenadora-Geral de

Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e,do
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Adolescente, da Secretaria Especial de Direito Humanos, do Ministério da Justiça e Cidadania.

Aireií'* errerr^ uiivmao

Coordenadora-Geral de Regulação da Gestão do SUAS

Brasília, 25 de outubro de 2016.

De acordo. Submeto à apreciação da Secretária Nacional de Assistência Social.

t ^Üi/'tÁyiCod^iMA
Mariana de Sousa Machado Neris

Diretora do Departamento de Proteção

Social Especial

jmsOtavio Pires de Faria

Diretdr do Departamento de Gestão

do SUAS.

De acordo. Encaminha-se para Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do

Adolescente, da Secretaria Especial de Direitp Humanos, do Ministério da Justiça e Cidadania.

Maria do Carmo Brant de Carvalho

Secretária Nacional de Assistência Social
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TEXTO ORIGINAL

Art. 13. Os casos de

suspeita ou
confirmação de
castigo físico, de
tratamento cruel ou

degradante e de
maus-tratos contra

criança ou
adolescente serão

obrigatoriamente
comunicados ao

Conselho Tutelar da

respectiva localidade,
sem prejuízo de
outras providências
legais. (Redação
dada pela Lei n°

13.010. de 20141

§ 1e As gestantes OU
mães que manifestem
interesse em entregar
seus filhos para
adoção serão
obrigatoriamente
encaminhadas, sem
constrangimento, â
Justiça da lnfâr)cia'e
da Juventude.

Art. 13. Os casos de

suspeita ou.
confirmação de
castigo físico, de
tratamento cruel ou

degradante e de
maus-tratos ~ contra
criança ou
adolescente serão

obrigatoriamente
comunicados ao

Conselho Tutelar da
respectiva localidade.

ANEXO

PROPOSTAS SDH/MJC

Art. 1° Alei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.

11

§ 1°-A Considerado o disposto no §
1°, a Justiça da Infância e da
Juventüde deverá intimar o suposto
pai, quando possível, conferindo-lhe a
oportunidade de manifestar, em cinco
dias, se pretende comprovar a
paternidade e exercer "o poder
familiar, visando a manutenção da
criança na família natural;

§ 1°-B Considerado o disposto no §
1°, havendo registro civil de
nascimento e caso o pai não seja
encontrado, a Justiça da Infância e da
Juventude poderá contatar a família
extensa, formada por parentes
próximos com os quais a gestante, a
mãe ou a criança convive e mantém
vínculos de afinidade,e afetividade,
desde que não se coloque em risco a
integridade física e psíquica da
gestante ou mãe;

PROPOSTAS SNAS

§ 1°-B Caso o pai não seja
encontrado, a Justiça da
Infância e da Juventude

deverá contatar a família

extensa, formada por parentes
próximos com os quais a
gestante, a mãe, a criança
convive e mantém vínculos de

afinidade e afetividade, desde
que não se coloque em risco ã
integridade física e psíquica da
gestante ou mãe.
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sem prejuízo de
outras providências
legais. (Redação
dada oeia Lei n°
13.010. de 2014)

§ ú As gestahtés oú
mães que manifestem
interesse em entregar
seus filhos para
adoção serãõ
obrigatoriamente ;
encaminhadas, sem
constrangimento, à
Justiça da infância e
da Juventude.

Art. 13. Os casos de

suspeita ou
çonfirmação de
castigo físico, de
tratamento cruel ou

degradante e de
maus-tratos contra

criança ou
adolescente serão

obrigatoriamente
comunicados ao

Conselho Tutelar da

respectiva localidade,
sem prejuízo de
outras providências
legais. (Redação
dada pela Lei n°

13.010. de 2014)

§ 12 As gestantes oü
mães que manifestem
interesse em entregar
seus filhos para
adoção serão
obrigatoriamente
encaminhadas, sem
constrangimento, à
Justiça da Infância é
da Juventude.

Art. 13. Os casos de

suspeita ou
confirmação de
castigo físico, de
tratamento cruel ou

degradante e de

§ 1°-C Caso a genitora não indique a
paternidade e decida entregar
voluntariamente a criançaem adoção,
terá sessenta dias a partir do
acolhimento institucional para
reclamá-la ou indicar pessoa da
família extensa como guardião ou
adotante. /

§ 1°-D Expirado o prazo referido no §
1°-C, a destituição dó poder familiar
será deferida Imediatamente * ^e a

criançacadastrada parã adoção.

§3° Caso o pai opte por não
exercer o poder familiar e a
criança oii adolescente não
tenha estabelecido vínculo de

afetividade e afinidade

comprovado com a família
extensa, a criançaserá inscrita,
em até. 30 dias, nos cadastros
locais, estaduais e nacional de
adoção, ouvida a equipe
interprofissional a serviço da
Justiça da Infância e da
Juventude. (NR)"^
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maus-tratos contra

criança ou
adolescente serão

obrigatoriamente
comunicados ao

Conselho Tutelar da

respectiva localidade,'
sem ^prejuízo de
outras providências
legais. (Redação
dada pela Lei n°

•13.010. de 2014)

§ 1e As gestantes ou
mães que manifestem
interesse em entregar
seus filhòs para
adoção , serão
obrigatoriamente
encaminhadas, sem
constrangimento, à
Justiça da Infância e
da Juventude.

Art. 13. Os casos de

suspeita ou
confirmação de
castigo físico, de
tratamento cruel ou

degradante e de
maus-tratos contra

criança ou
adolescente serão

obrigatoriamente
comunicados ao

Conselho Jutelar da
respectiva localidade,
sem prejuízo de
outras providências
legais. (Redação
dada pela Lei n°

13.010, de 2014)
§ 15 As gestantes ou
mães que manifestem
interesse em entregar
seus filhos para
adoção serão
obrigatoriamente
encarriinhadas, sem
constrangimento, à
Justiça da Infância e
da Juventude.

§' 1°-E Serão cadastradas para
adoção recém-nascidos e crianças
acolhidas sem registro civil não
reclamadas por suas famílias no
prazo de trinta dias. (NR)"



Continuação da Nota Técnica CGRGS/DGSUAS/SNAS/MDS N^ (PZ / 2016

Art. 19. É direito da
criança e do
adolescente i ser

criado e educado no

seio de sua família e,
excepcionalmente,
em família substituta,
assegurada a
convivência familiar e

comunitária, em
ambiente que garanta
seu desenvolvimento

Integral. (Redac
ão dada pela Lei n°

13.257. de 2016)

§ 12 Toda criança ou
adolescente que
estiver inserido em

programa de
acolhimento familiar

ou institucional terá

sua situação
reavaliada, no
máximo, a cada 6
(seis) meses,
devendo a autoridade

judiciária competente,
com base em

relatório elaborado
por equipe
interprofissional ou
nnultidísciplinar,
decidir de forma

fundamentada pela
possibilidade de
reintegração familiar
ou _ colocação em
família substituta, em
quaisquer das
modalidades

previstas no art. 28
desta Lei. (Incluído
pela Lei n° 12.010. de

2009) Vigência

"Art. . 19-A. As crianças é
adolescentes em programa de
acolhimento Institucional poderão
participar de programas de
apadrinhamento afetivo.

§ 1° O papei do padrinho ou da
madrinhá é estabelecer e
proporciónar aòs afilhados Vínculos
externos à instituição, iais como
visitas, passeios nos fins de semana,
comemoração de . aniversários ou
datas especiais, além de prestar
assistência moral, afetiva, física e
educacional ao afilhado, ou, quando
possível, colaborar na qualificação
pessoal e profissional, por meio de
cursos profissionalizantes, estágios
em instituições, reforço escolar,
prática de esportes entre outros.

"Art. 19-A. As crianças e
adolescentes em serviços de
acolhimento poderão
participar de programas de
apadrinhamento afetivo.

§ E papel do padrinho ou da
madrinha estabelecer relação
de confiança, afeto e referência
com a criança ou adolescente
e proporcionar a construção de
vínculos comunitários

significativos com o afilhado.

§ O padrinho ou madrinha
poderá prestar orientação e
apoio ao desenvolvirtiento
integral da criança ou do
adolescente, à sua participação
na vida comunitária, à sua
formação e qualificação
profissional e, quando possível,
suporte financeiro.

§ O padrinho ou a madrinha
poderá participar da, vida do
afilhado por meio de atividades
diversas, como visitas,
passeios nos feriados ou finais
de semana e comemoração de
aniversários ou outras datas

especiais.
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§ 2° Podem ser padrinhos ou
madrinhas afetivos pessoas maiores
de dezoito anos inscritos ou não nos

.cadastrós de adoção.

§•3° O apadrinhamento, independe do
estado civil do padrinho ou de
parentesco com o afilhado, respeitada
a diferença de dez anòs de idade
entre afilhados e padrinhos e
madrinhas.

§ 4° Será assegurada prioridade para
apadrinhamento às crianças e
adolescentes com , poder familiar
destituído, com deficiência, doença
crônica, ou com necessidades
específicas de saúde, além de grupo >
de irmãos e crianças acima de oito
anos de idadp.

§ 5° A pessoa interessada deverá se
cadastrar junto ao programa ou
serviço de apadrinhamento afetivo
mediado pela Justiça da Infância e
Juventude.

§ O apadrinhamento independe
do estado civil do padrinho ou
madrinha, respeitada a
diferença de dezesseis anos
de idadé entre afilhados e

padrinhos ou madrinhas.

§ São público dos programas
de apadrinhamento afetivo
as crianças e adolescentes
com previsão de longa

permanência no serviço de

acolhimento, com remotas
perspectivas de retorno ao
convívio familiar ou adoção.

§ Será assegurada prioridade
para inclusão em programa
de apadrinhamento afetivo
às crianças e adolescentes
com deficiência, doença
crônica ou necessidades

específicas de saúde, além
de grupos de irmãos e
crianças maiores de oito
anos.

§ A pessoa interessada deverá
se cadastrar junto ao
programa de
apadrinhamento afetivo
gerido pela Justiça da Infância
e Juventude.

§ Os programas de
apadrinhamento afetivo
deverão realizar as atividades
de cadastramento, seleção,
preparação e
acompanhamento de padrinhos
ou de madrinhas e dos
afilhados, estando a cargo da
equipe interprofissional da
Justiça da Infância e Juventude
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§ 6° Os programas ou serviços de
apadrinhamerito afetivo mediados
péia Justiça de Infância e da
Juventude poderão ser executados
pororgánizáçõesda socièdadé civil.

§ 7° A retirada do afilhado das
instituições de acolhimento bem como
a realização com ele dê viagens para
outras cidades dentro dp território
nacionàl. depende, de: autorização
judicial, que poderá ser dada por
período de até um anp, prorrogável, á
critério doJuiz

í ;

preferencialmente com o apoio
dos técnicos, responsáveis
pelo serviço de acolhimento.

§ As organizações da
•sociedade civi| poderão ser
responsáveis pela organização
e execução de programa de
âpadrinhámento afetivo desde
que reconhecidas pela, Justiça
da Infância e Juventude dá
comarca e inscritas - no

Conselho Municipal i dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.

§ O padrinho ou a madrinha
pqderão acompanhar o
afilhado em atividadês
.realizadas na comunidade que
exijam a presença de um
responsável / mediante
autorização judicial, que
poderá ser dada porperíodo de
até 1 (um) ano, prorrogável por
iguaí período, à critério do juiz,-
fundamentada com base em

relatório da equipe
interprofissiohal dá Justiça da
Infância e da Juventude,
preferencialmente com o apoio
dos técnicos; responsáveis
pelo serviço de acolhimento.

§ A saída do afilhado dos
serviços de acolhimento para
viagens • intermunicipais ou
interestaduais depende de
autorização judicial, que
poderá ser dada por até 1 (um)
anó, prorrogável por igual
pèriodo, à critério do Juiz,
fundamentadg com base em
relatório da equipe
interprofissional da Justiça da
Infância e da Juventude,
preferencialmente com o apoio
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Art. 28. A colocação
em família substituta

far-se-á mediante

guarda, tutela ou
adoção,
independentemente
da situação jurídica
da criança ou
adolescente, nos
termos desta Lei.

§ 6s Emsetrátando ,
de criança ou
adolescente indígena
ou proveniente de
comunídáde
remanescente de .
quildmbo, é ainda
obrigatório:
cluído pela Lei n°

12.010.de

í!ü

2009) Vigência

I-que sejam ,
consideradas e

respeitadas sua
identidade social e

cultural, os seus
costumes e tradições,
bem como suas

instituições, desde
que não sejam
incompatíveis com os
direitos fundamentais

reconhecidos poresta

§8° Ocorrendo violação das regras de
apadrinhamento afetivo, os
responsáveis pelo programa ou
pelos serviços de acolhimento
deverão imediatamente notificar a

autoridade judicial competente," (NR)

"Art. 28

§ 6° Em se tratando de criança ou
adolescente indígena ou proveniente
de comunidade remanescente de

quilombo, do povo cigano, ' de
comunidades tradicionais, e de
refugiados, é ainda obrigatório:" (NR)

dos técnicos responsáveis
pelo serviçode acolhimento.

§8° Ocorrendo violação das
regras - fie apadrinhamento
afetivo, os responsáveis
pelos serviços de
acolhimento deverão
imediatamente notificar a
autoridade judiciária
competente." (NR)
"Art.28

§ 6° Em se tratando de criança
ou adolescente indígena, pu
de povos e comunidades
tradicionais, ou rofuglada, é
ainda obrigatório:" (NR)
§ Deverá buscar-se a
localização dos seus pais ou
outros membros da família das

crianças ou adolescentes de
qiie trata oí§6°, e, caso não se
logre êxito será concedida à
criança ou adolescente a
mesma pfotèção outorgada a
qualquer outra criança ou
adolescente privada
permanente ou
temporariamente, em solo
nacional, dé seu ambiente
familiar, seja quaj foro motivo.
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Lei e pela
Constituição
Federal; (incluí
do pela Lei n° 12.010,

de 200é) Vigência

il - que a
colocação familiar
ocorra'

prioritariamente no
seio de sua"

comunidade ou junto
a membros da
mesma

etnia; (Inciuid
o pela Lei n° 12.010,

de 2009) Vigência

lil-a

intervenção e oitiva
de representantes do
órgão federal
responsável pela
política indigenista,
no caso de crianças e
adolescentes

indígenas, e de
antropólogos, perante
a equipe
interprofissionai ou
multidiscipiinar que
irá acompanhar o
caso. (incluído

pela Lei n° 12.010, de

2009) Vigência

Art. 34. O poder
público estimulará,
por meio dê
assistência

incentivos fiscais

subsídios,
acolhimento, sob
forma de guarda,
criança
adolescente afastado

do convívio

farriiiiar. . (Reda

cão dada pela Lei n°

e

o

a

de

ou

"Art. 34

§ 5° As crianças de zero a seis anos
são o público prioritário de programas
cie acolhimento familiar." (NR)

"Art. 34

§ 5° As crianças de zero a seis
anos são o público prioritário
de serviços de acolhimento
familiar." (NR)
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12.010. de

2009) Viaência

§1^ A inclusão da
criança ou
adolescente em

programas de .
acolhimento familiar
terá preferência a seu • • • .

acolhimento

institucional,
observado, em
qualquercaso, o
caráter temporário e . • ' ' •• ' • •
excepcional da '

medida, nos termos ' • 1 ' '

desta

Lei, (Incluído

oela Lei n° 12.010, de '

2009) Viaência - 1 . • ;

§22;Nq
hipótesedo §

â

12 deste artigo a
pessoa ou casal
cadastrado no

programada
acolhimento familiar i' •

poderá receber a
criança ou
adolescente mediante . 1/ • . 'í'' . • • •

guarda, observadoo
disposto nos arts. 28 •

a 33 desta • ' • 1

Lei. (Incluído

Dela Lei n° 12.010. de
2009) •• , • y' í."

§ 32 A União
apoiará a • •. , • .• • > • >-

implementação de
serviços de
aòolhimento em . • l ••

família acplhedóra
como politica pública.
ps quais deverão
dispor de equipe que i'

1 •

organize 0
acolhimento • • • X

temporário de
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crianças e de
adolescentes em

residências de

famílias selecionadas,
capácitadase
acompanhadas que
não estejam no
cadastro de

adoção. (Incluid
o pela Lei n° 13.257,

de 20161

§42 Poderão ser
utilizados recursos

federais, estaduais,
distritais e municipais
para a manutenção
dos serviços de
acolhimento em

família acolhedora,
facultando-se o'

repasse de recursos
jiara a própria famíiia
acolhedora. (IncI

uído pela Lei n°

13.257. de 20161

Art. 46. A adoção
será precedida, de
estágio de
convivência com, a

criança ou
adolescente, pelo
prazo que a

autoridade judiciária
fixar, observadas as
peculiaridades do,
caso.

! 3s Em caso de
adoção por pessoa ou
casal residente ou

domiciliado fora do
Pais, o estágio de
convivência, cumprido
no território nacionpi,
será de, no mínimo,
30 (trinta)
dias. ; (Incluido
pela Lei n° 12.010, de

"Art. 46, A adoção será precedida de
estágio dê convivência com a criança
ou adolescente, pelo prazo máximo
de noventa dias, observadas a idade
da criança ou adòiescente e as
peculiaridades do caso.

§ 3° O prazo máximo estabelecido
no caput poderá ser prorrogado por
igual período, mediante decisão
fundamentada pela. .autoridade
judiciária,

§ 3° O prazo máximo
estabeiecido no caput poderá
ser prorrogado por igual
período, a critério do juiz,
com base em reiatório da
equipe interprófissionai da
Justiça da, infância e da
Juventude.
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2009) Vigência

Art. 47. O vínculo da

adoção constítuirse
por sentença judicial,
que será inscrita no
registro civil mediante
mandado do qual não
se fornecerá certidão.

§ 9° Terão prioridade
de tramitação . os
processos de adoção
em que o adotando
for criançà ou
adolescente com

deficiência ou com

doença
crônica. (Incluí

-do pela Lei n° 12.955,
de 2014)

§ 5° Em caso de adoção por pessoa
ou casal residente ou domiciliado fora
do País, o estágio de convivência,
cumprido no território nacional,
preferencialmente na comarca de
residência da criança ou adolescente,
ou em cidade limítrofe, quando, por
qualquer razão não puder ser
realizado na primeira, será de. no
mínimo quinze e no máximo quarenta
e cinco dias, respeitada, em qualquer
hipótese, a competência do juízo da
comarca de residência da criança. ,

§ 6° O prazo previsto no § 5° é
improrrogável devendo, ao seü final,
ser apresentado laudo fundamentado,
pela equipe técnica mencipnada/no §
4°, que deverá recomendar ou não á
autoridade judicial o deferimento da
adoção." (NR)

"Art.

47...

§ 9°Terão prioridãde de tramitação os
processl3s de adoção em que o
adotando for criança ou adolescente
com, deficiência, doença crônica, ou
com necessidades específicas de
saúde, além de grupos de irmãos."
(NR) ,

§ 5° Em caso de adoção por
pessoa ou casal residente ou
domiciliado fora do País, o
estágio de convivência,
cumprido no território nacional,
preferencialmente na comarca
de residência da criança ou
adolescente ou em cidade
limítrofe, será de, no mínimo
quinze e no máximo quarenta e
cinco dias, respeitada, em,
qualquer hipótese, a
competência do juízo da
comarca de residência da
criança.
§ 6° O prazo previsto no § 5® é
improrrogável, devendo, ao
final, ser apresentado laudo
fundamentado pela equipe
interprofissional da Justiça
da Infância e da Jiiventude

com recomendação à
autòridade judiciária sobre o
deferimento ou o

indeferiniento da adoção."
(NR)



Continuação: da Nota Técnica CGRGS/DGSUAS/SNAS/MDS N° <ílZ / 2016,

Art. 50. A autoridade

judiciária manterá, em
cada comarca ou foro

regional, um registro
de crianças e
adolescentes em

condições de serem
adotados e outro de

pessoas interessadas
na '

adoção. (Vide
Lei n° 12.010. de

"Art. 50. A autoridade judiciária
manterá, em. cada comarca ou foro
regional, um registro de crianças e
adolescjentes em condições de serem
adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção, residentes
ou não no Sras/V, respeitado o
seguinte:

1

2009) Viaência

1 - os cadastros locais e 0 Cadastro

Nacional de Adoção devem ser
integrados; •' •

II - observando-se o direito á

convivência comunitária, os cadastros
locãis devem prevalecer sobre o
Cadastro Nacional de Adoção; e

• . 1 • f

III - na ausência de pretendentes
habilitados residentes no país com
perfil compatível e interesse nianifesto
na adoção de criança ou adolescente
inscrito no cadastro, será realizado o
encaminhamento imediato da criança
ou adolescente á Adoção
Internacional, independentemente de
decisão judicial.

1

§ 6^Haverá cadastro distinto para
pretendentes residentes fora do País,
que será alimentado com dados
fornecidos pelos organismos
nacionais e estrangeiros
encarregados de intermediar pedidos
de habilitação á adoção ihternacional,
e que será consultado na existência
de crianças ou adolescentes
disponíveis para adoção, pelas quais
não existe interesse manifesto pelos
pretendentes habilitadõs residentes
no pais.
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•

§ 7° As autoridades estaduais e
federais em matéria de adoção
nacional e internacional, incluída a
Autoridade'^ Central Federal,. terão
acesso integral aos cadastros,
incumbindo-lhes a troca de

informações e a cooperjação mútua,
para melhoria do sisterha.

i ' '

1

§ 13°
, • 1 ,

IV - for formulada por pessoa com é
qual a criapça ou adolescente
mantenha vínculos de afinidade e
afetlvidade, comprovado m curso do
processo o prévio conhecimento,
convívio ou amizade entre adotantes

e a famiiia naturai, no caso de
crianças maioresde seis anos.

-

§ 14° Nas hipóteses previstas no §
13° deste artigo, o candidato deverá
comprovar, no curso do
procedimento, que prèeriche os
requisitos necêssários à adoção,
conforme previsto nesta Lei, sendo
submetido aos procedimentos
apiicáveis à habilitação de
pretendentes à adoção.

Trecho dispensável: A própria
Lei da Adoção já contempla
isto.

§ 15° Será assegurada prioridade no
cadastro a pessoas interessadas em
adotar crianças e adolescentes com ,
deficiência, doença crônica, ou com
necessidades específicas de saúde,
além de grupo de irmãos." (NR)

Art. 51. Considera-

se adoção
'internacional aquela
na qual a pessoa ou
casal' postulante é
residente ou

domiciliado fora do
Brasil, conforme
previsto no Artigo 2
da Convenção de
Haia, de 29 de maio
de 1993, Relativa à
Proteção das
Crianças e à
Cooperação em

"Art. 51. Considera-se adoção-
internacional aquela na qual 'o
pretendente possui residência
habitual em país ratifiçante da
Convenção de Haia, de 29 de maio
de 1993, Relativa á Proteção das
Crianças e à Cooperação em Matéria
de Adoção InternacionaL promulgada

. pelo Decreto no 3.087, de 21 ,de iuhho

de 1999, e deseie adotar chanca em

outro país ratifiçante do tratado.
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Matéria de Adoção
Internacional,
aprovada pelo
Decreto Legislativo
n^1, de 14 de janeiro
de 1999, e
promulgada
pelo Decreto
n° 3.087, de 21 de

iunhio de

1999. (Redac

ão dada pela.Lei n°

12.010, de

2009) Vigência

-§ 1s A
internacional

adoção
de

criança ou

adolescente brasileiro

ou domiciliado no
Brasil somente terá

lugar quando restar
comprovado: (
Redação dada pela

Lei n° 12.010, de
•2009) Vigência

II - que foram
esgotadas todas as
possibilidades de
colocação da criança
ou adolescente em

família substituta

brasileira, após
consulta aos

cadastros

mencionados no art.

50 desta

Lei; (Incluído
pela Lei n° 12.010, de

2009) Vigência

Art. 52. A

internacional

observará o
procedimento previsto
nos arts. 165 a 170

'desta Lei, com as
seguintes
adaptações: [
Redação dada pela

Lei n° 12.010. de
2009) Vigência

1°

lí - que foram esgotadas as
possibilidades de coiocação dá
criança ou adolescente em família
adotiva brasiieira, após consuita aos
cadastros mencionados nesta Lei, ou
quando tiver transcorrido prazo
superior a um ano, contado da data
da destituição do poder familiar, sem
que a criança tenha sido vinculada a
pretendente residente no Brasil." (NR)

"Art. 52.

I ^ o pretendente residente no
exterior, interessado em adotar
criança ou adolescente residente no
Brasii, deverá formular pedido de
habilitação à adoção ' perante a
Autoridade Central em matéria de

adoção internacional noí pais de
acolhida, assim entendido como
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I - a pessoa ou casal
estrangeiro,
interessado em

adotar criança ou
adolescente

brasileiro, deverá
formular pedido de
habilitação à adoção
perante a Autoridade
Central em matéria

de • adoção
internacional no país
de acolhida, assim
entendido aqueje
onde está situada sua

residência

habitual; (Indu
Ido pela Lei n°

12.010, de

2009) Vigência

III - a Autoridade

Central do país de
acolhida enviará o

relatório à Autoridade

Central Êstadúal, com
cópia para a
Autoridade Central

Fedefal

Brasileira; (Inc
luido pela Lei n°

12.010. de

2009) Vigência

Vil - verificada, após
estudo realizado pela
Autoridade Central

.Estadual, a
compatibilidade da
legislação estrangeira
com a nacional, alêm
do preenchimento por
^artê dos postulantes
á medida dos

requisitos objetivos e
subjetivos
necessários ao seu

deferimento, tanto à
lüz do que dispõe
esta Lei como da
legislação do pais de
acolhida, será

aquele de sua residência habitual;

líl - a Autoridade Central do país de
acolhida enviará o relatório à

Autoridade Central Estadual, com
cópia para a Autoridade Central
Federal Brasileira, que tomará,
decisão quanto á habilitação do
interessado no prazo máximo dé^
sessenta dias, procedendo á sua
inscrição no cadastro de pretendentes
residentes fora do País. v

VII - verificada, após estudo realizado
pela'Autoridade Centrar Estadual, a
compatibilidade da legislação
estrangeira com a nacional, além do
preenchimento por parte dos
postulantes à medida dos requisitos
objetivos e subjetivos necessários ao
seu deferimento, tanto à luz do que
dispõeesta Lei como da legislação do
país de acolhida, será expedido laudo
de habilitação à adoção internacional,
que terá validade :de um ano,
podendo ser renovado por igual
período.
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expedido laudo de
habilitação à adoção
internacional, que
terá validade^ por, no
máximo, 1 (um)
ano: (Incluído oela Lei
n° 12,010, de

2009) Viaência

' •• 1 ; ' • 1

IX - 0 pretendente residente no
Brasil, interessado em adotar criança
ou adolescente oriundo de país
ratificante da Convenção de Haia,
deverá formular pedido de habilitação
à adoção perante a autoridade judicial
da comarca de sua residência, na
forma do art, 197-A desta Lei,

1 , ; , •

• -

X - a autoridade judicial da comarca,
a pedido do interessado, remeterá os
autos do processode habilitação para
a Autoridade Central Estadual, com a
Indicação do país de origem da
criança Ou adolescente

' . - , •

XI - se a Autoridade Central Estadual

considerar que os solicitantes estão
habilitados e aptos para adotar,
emitirá um relatório que contenha
informações sobre a identidade, a
capacidade jurídica e adequação dos
solicitantes para adotar, sua situação
pessoal, familiar e médica, seu meio
social, os motivos que os animam e
s\ia aptidão para assumir uma adoção
internacional;

i

. .3 V ,

XII - a Autoridade. Central Estadual

enviará o relatório à Autoridade

Central Federal,, que adotará as
providências para seu envio à
Autoridade Central do país de origem
da criança ou adolescente, com vistas
à habilitação do pretendente no
exterior; ; ,
XIII - 0 relatório será Instruído com a.
documentação prevista no artigo 197-
A desta Lei, além de estudo
psicossocial elaborado por equipe
interprofissional habilitada e cópia
autenticada da legislação pertinente,
acompanhada da respectiva prova de
vigência;
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§ 2e Incumbe à
Autoridade Central
Federal Brasileira o

credenciamento de

organismos nacionais
e' estrangeiros
encarregados de
intermediar pedidos
de habilitação à
adoção internacional,
com posterior
comunicação às
Autoridades Centrais^

Estaduais e
publicação nos
órgãos oficiais de
imprensa e em sitio
próprio da
internet. (Inciu

ido oéla Lei n°
12.010. de

2009) Vigência •

§ 42 Os organismos
ctedenciados deverão
ainda: (Incluid
o pela Lei n° 12.010.

de 2009) Vigência
IV - apresentar à

Autoridade Central

Federal Brasileira, a
cada ano, relatório
geral das atividades

XIV - OS documentos erii vemáculos

deverão ser devidamente traduzidos
por tradutor público juramentado para
o idioma do' país de origem,
auteriticados pela autoridade
consular, observados os tratados e
convenções internacionais." (NR)
§ 2° Incumbe à Autoridade Central
Federal Brasileira o credenciamento
de organismos nácionais e
-estrangeiros encarregados de
intermediar pedidos de habilitação à
adoção internacional, cém posterior
comunicação às Autoridades Centrais
Estaduais e publicação nos órgãos
oficiais de imprensa e em sitio próprio
da internet, vedada a imposição de
qualquer outro requisito adicional.

§ 2°-A. O requerimento de
credenciamento dos organismos
nacionais que desejem 'atuar em
matéria de adoção internacional em~
outros países deverá ser dirigido à
Autoridade Central Fedéral,
observadas as exigências
estabelecidas nesta Lei.

§4°

IV - apresentar à Autoridade Central
Federal Brasileira, a cada ano,
relatório geral das atividades
desenvolvidas, bem como relatório
das adoções internacionais efetuadas
no período, cuja cópia será
encaminhada ao Departamento de
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desenvolvidas, bem
como relatório de

acompanhamento
das adoções
internacionais
efetuadas no período,
cuja cópia será
encaminhada - ao

Departamento de
Polícia

Federal; flnclu
ido oela Lei n°

Polícia Federal

\

12.010. de

2009) Viqência

§ 10. A Autoridade
Central Federal
Brasileira poderá, a
qualquer momento,
solicitar informações
sobre, a situação das
crianças e
adolescentes

adotados. ([nç
luídõ bela Lei n°

§10. A Autoridade Ceiitral Federai
Brasileira poderá, à qualquer
momento, solicitar informações e
diligências sobre a situação das
crianças e adolescentes adotados a
quaisquer autoridades - públicas
nacionais, órgãos da Administração
Pública, Federal, Estadual ou
Municipal, a serem realizadas no
Brasil oq no exterior.12,010, de

2009) Viaência

§ 13. A habilitação
de postulante
estrangeiro ou
domiciliado fora do

Brasil terá validade
máxima de 1 (um)
ano, podendo ser
renovada. (Inç
luído oela Lei n°

§13. A habilitação de postulante
estrangeiro ou domiciliado fora do
Brasil terá validade de um ano,
podendo ser renovada por iguai
período '

1 • ' !

12.010. de

2009) Viaência

/ , • '

§ 16. Ficam dispensadas as
autenticações e traduções
juramentadas dos documentos
necessários para o processo de
adoção internacional sempre que
estes forem tramitados por intermédio
das ' Autoridades Centrais

competentes, bastando a
apresentação de traduções simples,
acompanhadas do texto original."
(NR) 1
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Art, 52-B. A adoção
por brasileiro
residente no exterior

em país ratificante da
Convenção de Haia,'
cujo processo de
adoção tenha sido
processado em,
conformidade com a

legislação vigente no
país de residência e
atendido o disposto
na Alínea "c" do

Artigo 17 da referida
Convenção, será
automaticamente

recepcionada com o
reingresso no
Brasil. (Incluído pela

Lei n° 12.010, de

2009) Vigência

Art. 52-C. Nas

adoções
internacionais-, -
quando o Brasil for o
país de acolhida, a
decisão da autoridade

competente do país
dè origem da criança
õU do adolescente

será conhecida pela
Autoridade Central

Estadual que tiver
processado o pedido
de habilitação dos
pais adotivos, que
comunicará o fato à

Autoridade Central

Federal e determinará

as providências
'necessárias

expedição
Certificado

Naturalização
Provisório.

a

do

de

íln
cluído pela Lei n°

12.010.

2009) Vigência
de

"Art. 52-B. A adoção realizada por
pretendente brasileiro residente no
exterior em país ratificante da
Convenção de Haia, cujo processo de
adoção tenha sido processado em
conformidade com, a legislação
vigente no país de residência, será
automaticamente reconhêcida com o

reingresso no Brasil, dlspensando-se
a homologação da sentença
estrangeira junto ao Superior Tribunal
de Justiça, sempre que esta tenha
sido objeto de comunicação . ao
consulado brasileiro com jurisdição
sobre o local onde a adoção foi
deferida." (NR)

"Art. 52-C. Nas adoções
•internacionais, quando o Brasil for o
país de acolhida, a sentença de
adoção proferida pela autoridade
competente do país de origem da
criança ou do adolescente será
informada à Autoridade Central

Estadual que tiver processado o
pedido de habilitação dos adotantes é
á Autoridade Central Federal,
determinando, a primeira, a adoção
das providências necessárias à
expedição do Certificado de
Naturalização Provisório,
resguardando-sê o direito da criança
Ou adolescente optar pela
nacionalidade brasileira após
completar dezoito anos, se cumpridos
os demais requisitos.
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§ 12 A Autoridade
Central Estadual,
ouvido ,0 Ministério
Público, somente
deixará de

réconheoer os efeitos

daquela decisão se
restar demonstrado

que a adoção é
manifestamente

contrária á ordem

pública ou não atende
ao Interésse superior
da criança ou do
adolescente. (
Incluído pela Lei n°

12.010. de

2009) Vigência

§ 22 Na hipótese
de não

reconhecimento ' da

adoção, prevista no §
12 deste artigo, o
Ministério Público
deverá

Imediatamente
requerer o que for de
direito para
resguardar os
Interesses da criança
òu do adolescente,
cornunicando-se as
providências à
Autõridade Central

Estadual, que fará a
comunicação á
Autoridade Central
Federal Brasileira e à

Autoridade Central do
país de
origem. . (Incluí
do pela Lei n° 12.010.

de 2009) Vigência

Art. 92. As

entidades que
desenvolvam

programas . de
ácolhimento familiar

ou ' Institucional

deverão adotar os

§ 1° A Autoridade Central Estadual,
ouvido o Ministério Público, somente
deixará de adotar as providências
mencionadas no caput do artigo 52-
C, pordecisão fundamentada, apenas
se restar demonstrado que a adoção
ê manifestamente contrária á ordem
pública ou que não atende ao
Interesse superior da criança ou do
adolescente

§ 2° Na hipótese prevista no §1°
deste artigo, o Ministério Público
deverá Imediatamente requerer o que
for de direito para resguardar os
Interesses da criança ou do
adolescente, comunicando-se as
providências à Autoridade Central
Estadual, que transmitirá • a
Informação à Autoridade Central
Federal Brasileira e à Autoridade
Central do país de origem." (NR)

"Art.

92. .

II - Integração em família substituta
ou adotiva, qpando esgòtados os
recursos de manutenção na família
natural Ou extensa, desde que

"Art.

92. .

11^ Integração em família
adotiva, quando esgotados
todos^. os recursos para
manutenção dá criança ou
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seguintes
princípios: (Reda
cão dada pfela Lei n°

12.010, de

2009) Vigência

il - integração em
família substituta,
quando esgotados os
recursos de

manutenção na
família natural ou

extensa: , (Redac
ão dada pela Lei n°

12.010,
2009) Vigência

Art. 161. Não sendo

contestado o pedido,
a autoridade judiciária
dará vista dos autos

ao Ministério Público,
por cinco dias, salvo
quando este for o
requerente, decidindo
em igual prazo.

Art. 166. Se os pais
forem falecidos,
tiverem sido

destituídos ou

suspensos do podèr
familiar, ou houverem
aderido

expressaitiente ao
pedido de colocação
em família substituta,
este poderá ser
formulado,

diretamente em

cartório, em petição
assinada pelos
próprios requerentes,
dispensada a

presente o vínculo comprovado de
afinidade e afetividade, ou quando a
reintegração familiar se mostrar opção
temerária, inviável, impossível. ou
mesmo desaconselfiável para o bem-
estar da criança ou :adolescente,
ouvida a equipe interprofissional a
serviço da Justiça da Infância e da
Juventude;"

"Art. 161.

§ 6° Na ausência de servidores
públicos integrantes do Poder
Judiciário responsáveis pela
realização dos estudos psicossociais
ou quaisquer outras espécies de
avaliações técnicas exigidas por esta
Lei ou por determinação judicial,
poderá o magistrado proceder a
nomeação de pessoa idônea,
portadora de diploma de curso
superior preferencialmente na área
específica, dentre as que tiverem
habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame." (NR)

"Art. 166;

§ 1° Na hipótese de concordância
dos pais, estes serão ouvidos em
audiência pela autoridade judiciária e
pelo representante do Ministério
Público no prazo máximo de sessenta
dias a contar do ajuizamento da ação
de adoção ou da entrega da criança à
Justiça da Infância e da Juventude, o
que ocorrer primeiro, tomando-se por
termo as declarações, garantida a
livre manifestação de vontade

adolescente na família natural

ou extensa,"

"Art. 161.

§ 6° Na ausência de servidores
públicos do Poder Judiciário
responsáveis pela elaboração
de estudos psicossociais ou
quaisquer outras espécies de
avaliações técnicas exigidas
por esta Lei, poderá o
magistrado proceder á
contratação de profissional de
nível superior credenciados,
preferencialmente da área
especifica, dentre aqueles com
habilitação técnica relacionada
com a natureza do exame."

(NR)
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assistência de

advogado. (R
edacão dada pela Lei

n° 12.010, de

2009) Vigência

§ 1e Na hipótese de
concordância dos

pais, esses serão
ouvidos pela
autoridadeJudiciária e
pelo representante do
Ministério Público,
tomando-se por termo
as- ,

declarações. (
Incluído pela Lei n°

12.010, de

2009) Vigência

§ • 5a O
consentimento é

retratável atê a data

da publicação da
sentença constitutiva
da

adoção. . (Inciu
ido pela Lei n°

12.010,
2009) Vigência

I — -..i»»»—

de

§ 62 O
consentimento

somente terá valor se

for dado após o
nascimento da

;criança. ' (Incluí
do pela Lei n° 12.010,

de 2009) Vigência

Art. 170.' Concedida a

guarda ou a tutela,
observar-se-á o

disposto no art. 32, e,
quanto à adoção, o
contido no art. 47.

, Parágrafo
único. A colocação
de criança ou
adolescente sob a

guarda de pessoa
inscrita em programa
de acolhimento

§ 5° O consentimento é retratável até
a data da realização da audiência
especificada no§ 1° deste artigo

§ 6° O consentimento somente
produzirá efeitos se for ratificado após
o nascimento da criança." (NR)

"Art. 170-A, O prazo máximo para
conclusão da ação de adoção será de
cento e vinte dias, prorrogáveis por
igual período, mediante decisão
fundamentada • pela * autoridade
judiciária." (NR)
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familiar será

comunicada pela
autoridade judiciária à
entidade por este
responsável no prazo
máximo de 5 (cinco)
dias. (Incluído

pela Lei n° 12.010. de

2009) Vigência

Art. 197-C. Intervirá

no feito,
obrigatoriamente,
equipe
interprofissional a
serviço da Justiça da
Infância e da

Juventude, que
deverá elaborar

estudo psicossocial,
que conterá subsídios
que permitam aferir a
capacidade e o
preparo dos
postulantes para o
exercício de uma

paternidade ou
maternidade
responsável, à luz
dos rèquisitos e
princípios desta
Lei. (Incluído

pela Lei h° 12.01(). de
2009) Vigência
§ 12 É obrigatória a
participação dos
postulantes em
programa oferecido
pela Justiça da
Infância e da

Juventude

preferencialmente
com apoio dos
técnicos responsáveis
pela execução da
política municipal de
garantia do direito à
convivência familiar,
que ' inclua

"Art.

C....

197-

§ Io Éobrigatória a participação dos
postulantes em programa oferecido
pela Justiça da Infância e da
Juventude preferencialmente com
apoio dos técnicos responsáveis pela
execução da política municipal de
garantia do direito á convivêncià
familiar e grupos de apoio á adoção
devidamente habilitados pela Justiça
da Infância e da Juventude, que
inclua preparação psicológica,
orientação e estímulo á adoção ínter-
racial, de crianças ou de
adolescentes, com necessidades
específicas de saúde, com
deficiências e de grupos de irmãos.
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preparação
psicológica,
orientação e estímulo
à adoção inter-racial,
de crianças maiores
ou de adolescentes,
,com necessidades

específicas de saúde
ou com deficiências e

de grupos de
irmãos. (Inclui

do pela Lei n° 12.010,

de 2009) Vigência

§ 22 Sempre que
possível e
recomendável, a
etapa obrigatória da
preparação referida
no § 12 deste artigo
incluirá o contato com

crianças e
adolescentes em

regime dê
acolhimento familiar

ou institucional em

condições de serem
adotados, a sèr
realizado sob a

orientação,
supervisão e
avaliação da equipe
técnica da Justiça da
Infância e da

Juventude, com o
apoio dos técnicos
responsáveis pelo
programa de
acolhimento familiar

ou institucional e pela
execução da política
municipal de garantia
do direito à

convivência

familiar. (Inclui

do pela Lei n° 12.010,

de 2009) Vigência

§ 2o E recomendável na etapa
obrigatória da preparação referida no
§ 1a deste artigo a inclusão das
crianças e adolescentes, em regime
de acolhimento familiar ' ou

institucional em condições de serem
adotados, nos procedimentos
preparatórios à adoção, a ser
realizado sob a orientação,
supervisão e avaliação da equipe
técnica da Justiça da Infância e da
Juventude, com o apoio dos técnicos
responsáveis pelo programa de
acolhimento familiar ou institucional,
pela execução da política municipal
de garantia do direito á convivência
familiar e pelos grupos de apoio à
adoção devidamente habilitados pela
Justiça da Infância e da Juventude."
(NR)

Art. 2° O art. 391 da Consolidação
das Leis do Trabalho, Decreto-lei n°
5.452, de 1°de maio de 1943, passa
a vigorar com a seguinte redação:

§ 2o E recomendável na etapa
obrigatória da preparação
referida no § Io deste arfigo a
inclusão das crianças e
adolescentes, em regime de
acolhimento familiar ou

institucional em condições de
serem adotados, nos
procedimentos preparatórios á
adoção, a ser realizado sob a
orientação, supervisão e
avaliação da equipe técnicada
Justiça da Infância e , da
Juventude, com o apoio dos
técnicos responsáveis pelo
serviço de acolhimento familiar
ou institucional, pela execução
da política municipal de
garantia do direito á
convivência familiar ou pelos
grupos de apoio á adoção
devidamente habilitados pela
Justiça da Infância e da
Juventude." (NR)
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Ari. 391-A. A

confirmação do
estado de gravidez
advindo no curso do
contrato de trabalho,
ainda que durante o
prazo do aviso prévio
trabalhado ou

indenizado, garante à
empregada gestante
a estabilidade

provisória prevista na
alínea b do inciso II

do art. 10 do Ato das

Disposições
Constitucionais

Transitórias. ílnclüido
pela Lei n° 12.812, de
2013)

Art. 166. Se os pais
forem falecidos,
tiverem sido

destituídos ou
suspensos do poder
familiar, óu houverem
aderido

expressamente ao
pedido de colocação
em família substituta,
est^ podprá ser
formulado

diretamente em

cartório, em petição
assinada pelos
próprios Requerentes,
dispensada a
assistência de

advogado. (R
edacão dada pela Lei
n" 12.010, de

"Art: 391-A. A confirmação do estado
de gravidez ou a concessão de
guarda provisória para fins de adoção
advindos no curso do contrato dé
trabalho, ainda que duránte o prazo
do aviso prévio trabalhado ou
indenizado, garante à empregada
gestante e ao empregado adotante a
estabilidade provisória pfevista na
alineà b do inciso II do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias." (NR)

Art. 3°Aexpressão "família Substituta"
contida no art. 19, capute §1°; art. 28,
caput e §§4° e 5°; arts. 29, 30 e 31;
incisos Ie II do §1° do art. 5;, inciso II
do art. 92, parágrafo único do art. 93;
inciso X do parágrafo único do art.
100, §1° do art. 101, da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990, fica
substituída pela expressão "família
adotiva".

Art. 5° Fica revogado o § 3° do art.
166da Lei n° 8.069, de 13 de julho.de
1990.
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2009) Viqênciá

§ 32 . O
consentimento dos

titulares do poder
familiar será colhido

pela - autoridade
judiciária competente
em audiência,
presente o Ministério
Público, garantida a
livre manifestação de
vontade e esgotados
os esforços para
manutenção da
criança ou do
adolescente na
família natural ou

extensa. (inciu

ido pela Lei n°

12.010, de

2009) Vigência

Art, 4° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.


