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QUADRO PARA CONTRIBUIÇÕES 
 

PROPOSTAS SDH/MJC ALTERAÇÕES PROPOSTAS  COMENTÁRIO 

Art. 1º  A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

§1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para a adoção, obrigatoriamente 
deverão ser encaminhadas ao Sistema de Garantias de 
Diretos, em especial à assistência psicológica. Deverão 
ainda, serem encaminhadas, sem constrangimento, à 
Justiça da Infância e da Juventude, juntamente com 

Deveria estar na lei que a genitora deveria passar por 
uma avaliação psicossocial no momento da indicação. 

Temos preocupação quanto ao encaminhamento ao 

SGD e  à JIJ, pois haverá, com certeza, sobreposição de 

atendimentos (duas psicólogas, no mínimo), em 

prejuízo do tempo que a criança permanecerá no 



relatório informativo, devendo ser atendida por uma 
equipe psicossocial. 

hospital, caso essa indicação ocorra no momento do 

parto, o que é o mais comum.  

2) Ao invés de usar SGD, sugerimos que, ocorrendo a 

indicação da mãe durante a gestação, seja notificado o 

Conselho Tutelar, para aplicar as medidas de proteção 

cabíveis, que preveem, o encaminhamento aos 

programas de atendimento, incluindo, aí, o tratamento 

psicológico.  

 

“Art. 13.  ……………………………………………….. 
§ 1º-A Considerado o disposto no § 1º, a Justiça da 
Infância e da Juventude 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; 

 

O Pai, mesmo que suposto, deve ser intimado. 
Nisto, em tese, não há incongruência com a dinâmica 
protetiva. Até mesmo porque a Lei nº 8.560/1992, que 
regula a investigação de paternidade dos filhos havidos 
fora do casamento, já permitia a notificação do suposto 
pai.  
Como ficará o conflito de competência com a Vara de 
Registros Públicos? Nesse caso, sugerimos 
expressamente, alterar o art. 2º da Lei  n. 8.560/1992, 
prevendo expressamente tal competência. 

§ 1º-B  Considerado o disposto no § 1º, 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; 

§ 1º-B  Considerado o disposto no § 1º, havendo registro 
civil de nascimento e caso o pai não seja encontrado, a 
Justiça da Infância e da Juventude poderá contatar a 
família extensa ou ampliada, 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; 

A família extensa ou ampliada (art. 25, parágrafo único) 
é chamada para o encaminhamento da questão.  
Como o Estatuto, de modo geral, indica, a família 
extensa ou ampliada pode fazer mesmo parte desse 
fenômeno do cuidar. Não me parece haver nada de 
esdrúxulo, apenas a sistematização de sua participação 
também nessa hipótese de rejeição pós puerpério. Os 
mesmo cuidados que se deve cuidar aqui são aqueles 
que se deve tomar nos casos de violação a direito de 
crianças e adolescentes com mais idade e que estão em 
fase preparatória da colocação em família substituta. 
Não faz sentido constar da redação do parágrafo a 
expressão “ havendo registro civil de nascimento “ uma 
vez que este não existirá na hipótese de mãe gestante, 
à qual também faz referência o parágrafo. Sugiro, 
assim, que o início da redação do parágrafo se limite à 
expressão “ caso o pai não seja encontrado” excluindo-
se a menção ao registro civil de nascimento. 



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

§ 1º-C  Caso a genitora não indique a paternidade e decida 
entregar voluntariamente a criança em adoção, terá 
sessenta dias a partir do acolhimento institucional para 
reclamá-la ou indicar pessoa da família extensa ou 
ampliada como guardião ou adotante, indicação que já 
deve vir acompanhada da aquiescência do indicado para 
assumir a condição de guardião ou adotante. 
Prorrogável por 15 dias mediante condições 
excepcionalíssimas a critério judicial. 

Faz sentido a inclusão de um prazo de arrependimento, 
tendo em vista o que se reconhece como estado 
puerperal. O estado puerperal pode envolver, na seara 
da saúde mental, três manifestações: a tristeza 
puerperal, depressão pós-parto e psicose puerperal. 
 
Por isso, de novo, a mesma qualidade técnica 
(psicossocial) que deve ser garantida em procedimentos 
preexistentes da Vara da Infância e da Juventude, deve 
ser exigida aqui. 
 
No entanto, a mera indicação, sem o aceite do indicado 
pode tardar ainda mais o procedimento com vistas a 
colocação da criança em um lar. A proposta de já fazer a 
indicação acompanhada do aceite do indicado pode 
agilizar a tramitação, atendendo ao melhor interesse da 
criança. 
 
Outra análise a ser considerada é o fato de que a 
indicação de alguém da família extensa ou ampliada 
como adotante feriria o Cadastro Nacional da Adoção e 
a regra de que a mãe pode se arrepender e reivindicar a 
criança de volta até a data da publicação da sentença 
constitutiva de adoção, hoje prevista no art. 166, §5º do 
Estatuto. 
Ainda, a redação remete a ideia de que deve ser 
indicada uma única pessoa da família extensa/ampliada, 
quando podem existir outras pessoas na família 
extensa/ampliada com as quais a criança tenha vínculos 
de afinidade e afetividade. A indicação de um único 
familiar limitaria os recursos para se manter a criança e 
o adolescente neste núcleo, contrariando o que dispõe 
o Art. 39, §1º, a respeito da excepcionalidade da adoção 
e que esta deve ocorrer “apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa, na forma do parágrafo único 
do art. 25 desta Lei.” O Cadastro Nacional de Adoção 
não deve prevalecer sobre a possibilidade da criança e 



adolescente permanecer com aqueles familiares com os 
quais mantém vínculos. 
A prorrogação em comento visa resguardar situações 
excepcionais e pretende a proteção da criança, em 
primeiro lugar e da mãe (estado puerperal pode durar 
além de 60/sessenta dias). 
 

§ 1º-D Expirado o prazo referido no § 1º-C, a 
destituição do poder familiar será deferida 
imediatamente e a criança cadastrada para adoção. 

 

Estabelece que findo o prazo de arrependimento, se 
inicia o processo de destituição. Complementa 
logicamente o parágrafo anterior. 
 
 

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

 

Esse parágrafo deveria estar mais claro. Parece se 
referir a situações outras, que não a da entrega pela 
mãe. Como abandonos não conformados com o 
parágrafo 1º. 
Atualmente é praticamente impossível que uma criança 
nasça num hospital e não tenha registro civil, o que 
ocorre apenas nos casos de parto domiciliar. A menção, 
portanto,  é confusa, porque “só recém nascidos”? 
 

“Art. 19-A.  As crianças e adolescentes em 
programa de acolhimento institucional poderão 
participar de programas de apadrinhamento 
afetivo. 

 

Reconhece a prática do apadrinhamento afetivo, que 
tem como fundamento as disposições contidas no 
próprio Estatuto, que privilegiam a convivência 
comunitária de crianças e adolescentes. 
Contudo, há que se ter reservas: 1) já temos abertura 
para voluntariado nas instituições de acolhimento, que 
podem estimular vínculos comunitários dentro dos 
parâmetros técnicos apropriados e bastante 
desenvolvidos em legislação e outras normativas (art. 
86 c/c art. 87, III, Estatuto/1990; LOAS e Resoluções do 
CNAS, como a 119/2009; 2) Trata-se de uma caminho 
que pode vir a gerar estabelecimento de vínculos por 
caminhos estranhos aos criados via Estatuto (Cadastro e 
Habilitação para o Cadastro com Curso Psicossocial e 
Laudo Psicossocial) - podendo gerar a 
institucionalização da adoção intuito personae; 3) Tende 
a criar um atalho e desviar do caminho que se 



pretende, de afirmação da qualidade técnica no 
encaminhamento de crianças e adolescentes. 
Apesar das ressalvas, entendemos que os programas de 
apadrinhamento afetivo são benéficos nos casos de 
crianças/adolescentes que permanecem nas instituições 
sem perspectivas de adoção, pois, tratando-se de 
crianças pequenas, o propósito de adoção futura é mais 
explícito. Deveria, no entanto, ficar claro que a situação 
das crianças/adolescentes que participarão do 
programa não poderiam estar em discussão judicial.  
 
 

§ 1º O papel do padrinho ou da madrinha é 
estabelecer e proporcionar aos afilhados vínculos 
externos à instituição, tais 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. 

 

Função do padrinho ou madrinha afetiva. São funções 
que podem ser desempenhadas no âmbito das 
instituições de acolhimento institucional, em tese. 
Não fica claro que cabe ao “padrinho afetivo” arcar com 
esses custos, e, quem os assumirá em caso de 
desistência ou pedido de exclusão do programa, caso o 
padrinho desista, por exemplo, e o adolescente esteja 
matriculado em atividade relevante para sua formação. 

§ 2º  Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos 
pessoas maiores de dezoito anos inscritos ou não 
nos cadastros de adoção. 

§ 2º  Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos pessoas 
maiores de dezoito anos inscritos ou não nos cadastros de 
adoção, desde que atendam a critérios previamente 
definidos e cuja convivência com a criança e o 
adolescente possam promover sua formação integral. 

A preocupação é ter algum critério para a seleção dos 
padrinhos, considerando especialmente que a diferença 
de idade é de apenas 10 anos. O temor é que o 
padrinho possa sair com a criança ou adolescente e essa 
convivência causar algum dano, colocando-a em 
contato com drogas, sexo, etc. 
Portanto, deveria seguir o mesmo critério de idade 
entre adotando e adotante para evitar proximidade e 
relações entre as partes. 
 
Outra análise a ser ponderada é que se  trata de um 
requisito subjetivo do padrinho ou madrinha afetiva. 
Podendo incorrer em erro grave, que corrobora o item 
2 da crítica supra, principalmente com a hipótese de 
apadrinhamento por quem não está habilitado para 
adotar (cadastro). 



Deveria constar como pré-requisito um procedimento 
como de habilitação, com estudo social e avaliação 
psicológica dos pretendentes, além da preparação em 
si, especialmente diante das expectativas das crianças e 
adolescentes quanto à uma futura adoção.  
 
 

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

§ 3º O apadrinhamento independe do estado civil do 
padrinho ou de parentesco com o afilhado, respeitada a 
diferença de 16 anos de idade entre afilhados e padrinhos 
e madrinhas. 

Como já destacado anteriormente, dever-se-ia seguir o 
mesmo critério de idade entre adotando e adotante 
para evitar proximidade e relações entre as partes. 
 
Portanto, a forma como está redigido constitui um erro 
grave: a regra do Estatuto para adoção é de diferença 
de 16 anos, situação indicada no art. 42, §3º. O que 
justifica tal redução? A ideia de que são 
crianças/adolescentes que pouco são adotados, 
estatisticamente? Isso se justifica eticamente? 
 
 

§ 4º 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 idade. 

 
A crítica imediatamente anterior se completa com esse 
requisito. 

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

§ 5º A pessoa interessada deverá se cadastrar junto ao 
programa ou serviço de apadrinhamento afetivo mediado 
por serviço próprio, vinculado à alta complexidade da 
proteção especial. Sua seleção e designação como 
padrinho ficará condicionado ao preenchimento dos 
requisitos exigidos e assinatura do termo de 
compromisso. 

É preciso reconhecer que a latente falta de equipes 
técnicas junto aos Órgãos do Poder Judiciário. Por outro 
lado, considerando que os serviços de acolhimento 
(institucional e familiar) compõem os serviços de 
proteção especial de alta complexidade, o programa de 
apadrinhamento poderia estar vinculado, também, às 
políticas públicas do serviço social. 
A assinatura do termo esclarecerá os deveres do 
padrinho e evidenciará as consequências do seu 
descumprimento. 
 
Uma outra análise mais severa é que estar-se-ia frente a 
um requisito subjetivo do padrinho ou madrinha 



afetiva. Mediação do sistema de justiça. 
Uma anomalia no sistema, na esteira do item 1) das 
RESERVAS iniciais: essa é uma questão técnica afeta à 
rede de atendimento (Art. 86 c/c Art. 87, III, 
Estatuto/1990). 

§ 6º Os programas ou serviços de apadrinhamento 
afetivo mediados pela Justiça de Infância e da 
Juventude poderão ser executados por 
organizações da sociedade civil. 

§ 6º Os programas ou serviços de apadrinhamento afetivo 
mediados pela Justiça de Infância e da Juventude poderão 
ser executados por organizações da sociedade civil 
devidamente cadastrados e autorizados pela Justiça da 
Infância e Juventude, que se reservará o direito de 
acompanhar as atividades referentes aos serviços de 
apadrinhamento. 

Execução de sociedade civil e mediação do judiciário. 
A mediação surge como uma função inadequada ao 
sistema geral da proteção integral traduzida em Sistema 
de Garantias de Direitos - eixo da promoção). Pode 
reforçar que a parte técnica migre para a rede de 
atendimento (atendendo, enfim o disposto no Art. 86 
c/c Art. 87, III, Estatuto/1990), mas se trata de uma 
"possibilidade". E lembra demais a características 
invasivas dos juízes de menores na antiga e nefasta 
doutrina da "situação irregular". 
 
Sugerimos, ainda, que o programa seja cadastrado 
junto ao CMDCA, conforme competência prevista no 
Estatuto 

§ 7º A retirada do afilhado das instituições de 
acolhimento bem como a realização com ele de 
viagens para outras cidades dentro do território 
nacional depende de autorização judicial, que 
poderá ser dada por período de até um ano, 
prorrogável, à critério do juiz 

§ 7º A retirada do afilhado das instituições de acolhimento 
bem como a realização com ele de viagens para outras 
cidades dentro do território nacional depende de 
autorização judicial, que poderá ser dada por período 
determinado pela autoridade judiciária, não superior a 6 
meses, podendo ser prorrogável, sempre mediante a 
avaliação criteriosa do melhor interesse da criança e do 
adolescente e desde que tal afastamento importe em 
atividades e/ou oportunidades que promovam a sua 
formação. 

O período de um ano por demais extenso. 
Entendemos que a autorização seja mensal, nos 
primeiros seis meses, pelo menos, com 
acompanhamento da equipe técnica da instituição de 
acolhimento. 

§8º Ocorrendo violação das regras de 
apadrinhamento afetivo, os responsáveis pelo 
programa ou pelos serviços de acolhimento 
deverão imediatamente notificar a autoridade 
judicial competente.” (NR) 

§8º Ocorrendo violação das regras de apadrinhamento 
afetivo, os responsáveis pelo programa ou pelos serviços 
de acolhimento deverão imediatamente notificar a 
autoridade judicial competente.” (NR), que adotará as 
medidas cabíveis ao caso para responsabilizar o padrinho 
que descumpriu os seus deveres. 

Imprescindível a responsabilização em todas as esferas 
pertinentes. 
Há que se estar atento para o fato de que deveria ser 
previsto o acompanhamento psicológico para que a 
criança saiba efetivamente que não será adotada, pois 
isso poderá causar muita frustração diante do 
descomprometimento do padrinho. 
Da mesma forma, seria válido estabelecer, no próprio 
texto da Lei, sistema de responsabilização com sanções 



que desliguem do programa, de forma definitiva, o 
padrinho faltoso. 
Legalmente, não cabe sanção, a não ser pelos danos 
morais, seria uma norma em branco. Talvez prever 
como infração administrativa. 

“Art. 28 ………………………………………………… 
§ 6º 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) 

§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou 
proveniente de comunidade remanescente de quilombo, 
do povo cigano, de comunidades tradicionais, e de 
refugiados, imigrantes ou apátridas, é ainda obrigatório:” 
(NR) 

Correto pelos moldes da proteção integral. 

“Art. 34 ………………………………………………… 
§ 5º As crianças de zero a seis anos são o público 
prioritário de programas de acolhimento familiar.” 
(NR) 

“Art. 34 ………………………………………………… 
§5º - deveria ser revogado 
 

O dispositivo não condiz com a prática. Crianças 
pequenas são “adotáveis”, não precisando aguardar em 
programas de acolhimento. O indicado é a sua 
colocação, o quanto antes, em uma família adotiva. Por 
isso, os programas de acolhimento familiar parecem ser 
mais adequados às crianças mais velhas e aos 
adolescentes. 
Assim, entendemos que sequer precisa ser prioritário, 
pois nesse caso estar-se-ia retardando ainda mais a 
adoção tardia, uma vez que os próprios perfis desejam 
em sua grande maioria crianças de 0-6. 

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

 

É muito importante a fixação de um prazo mínimo, o 
que não existe na atual redação do Estatuto. Contudo, 
há que ser o cuidado de atender a um prazo máximo, 
especialmente um tão curto (90 dias), posto que as 
adoções devem ser analisadas individualmente, 
sobretudo reconhecendo-se o crescente número de 
devolução de crianças ou adolescentes por adotantes. 

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

 
Na esteira do comentário anterior, esse parágrafo deixa 
aberto o espaço para avaliação via equipe 
interdisciplinar, o que é muito positivo. 



§ 5º 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. 

§ 5º 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 trinta e no 
máximo quarenta e cinco dias, respeitada, em qualquer 
hipótese, a competência do juízo da comarca de residência 
da criança. 

Opinamos que se trata de um prazo muito pequeno, o 
prazo mínimo de 15 dias, a sugestão seria manter o 
atual prazo mínimo de 30 dias, especificado no art. 46, 
§3º da atual redação do Estatuto.  
A questão que se aventa é a redução do mínimo, para 
15 dias, que preocupa a quem acompanha os casos de 
fracasso de adoções, o que piora em muito com os 
casos de adoção internacional - pelos limites de um 
acompanhamento próximo. 

§ 6º O prazo previsto no § 5º é improrrogável 
devendo, ao seu final, ser apresentado laudo 
fundamentado, pela equipe técnica mencionada no 
§ 4º, que deverá recomendar ou não à autoridade 
judicial o deferimento da adoção.” (NR) 

 

Desnecessário este parágrafo. A prorrogação do prazo 
se dá em benefício do melhor interesse da criança e não 
o contrário. 
Tem o intuito apenas peremptório para agilizar o 
processo. Espera-se que não sejam todos os pedidos 
preferencialmente deferidos. A proteção integral e o 
princípio do melhor interesse envolvem vida digna, que 
nem sempre está assegurada com a formalização de um 
vínculo familiar a despeito da qualidade desse vínculo. 

“Art. 47…………………………………………………… 
 
 § 5o  A sentença conferirá ao adotado o nome do 
adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá 
determinar a modificação do prenome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos 
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) 

 
 
“Art. 47…………………………………………………… 
 
§ 5ºA sentença conferirá ao adotado o nome do adotante, 
permitida a mudança do prenome, em situações 
excepcionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de 
adoção em que o adotando for criança ou adolescente com 

 
 
Não entendemos que sejá recomendável a alteração do 
pré-nome, o nome integra a personalidade do ser 
humano, é o meio de identificação e individualização 
das pessoas. A criança já se identifica com seu prenome 
desde os primeiros dias de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendemos que essas crianças e adolescentes que já 
participaram de períodos de convivência anteriormente 
e não foram adotadas, além de terem grandes 



deficiência, doença crônica, ou com necessidades 
específicas de saúde, grupos de irmãos e aqueles que 
estão na instituição há prazo superior ao definido no art. 
19, §2º, ou já participaram, sem êxito, de outros períodos 
de convivência e não foi concluída a adoção.” (NR) 

expectativas, já estão há mais tempo institucionalizados 
e por certo devem ter mais idade, o que reduz as 
oportunidades de adoção em razão das exigências dos 
adotantes, que via de regra buscam quem está em 
tenra idade. 
Além do que, a lista de prioridades amplia para 
agasalhar grupos que tem alguma dificuldade maior de 
encaminhamento para família adotiva, 
estatisticamente, o que é positivo. 

“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, 
residentes ou não no Brasil, respeitado o seguinte: 

  

I – os cadastros locais e o Cadastro Nacional de 
Adoção devem ser integrados; 
 

I – os cadastros locais, Estaduais e Nacional de Adoção 
devem ser integrados; 
 

São três os cadastros previstos no Estatuto: local, 
Estadual e Nacional, conforme prevê o art. 50, caput e § 
5º.  
Deseja-se desabilitar os Cadastros Estaduais? Eles 
seriam unificados em um único cadastro Nacional? 

II – observando-se o direito à convivência 
comunitária, os cadastros locais devem prevalecer 
sobre o Cadastro Nacional de Adoção; e  

II – observando-se o direito à convivência comunitária, os 
cadastros locais devem prevalecer sobre o Cadastro 
Estadual, e este sobre o Cadastro Nacional de Adoção; e 

São três os cadastros previstos no Estatuto: local, 
Estadual e Nacional, conforme prevê o art. 50, caput e § 
5º.  
Deseja-se desabilitar os Cadastros Estaduais? Eles 
seriam unificados em um único cadastro Nacional? 

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

III – na ausência de pretendentes habilitados residentes no 
país com perfil compatível e interesse manifesto na adoção 
de criança ou adolescente inscrito no cadastro, será 
realizado o encaminhamento imediato da criança ou 
adolescente à Adoção Internacional, o que poderá ser 
feito mediante simples despacho fundamentado por 
parte do Juízo da Infância e Juventude. 

Concordamos que devem ser reduzidas as formalidades 
para dar mais agilidade, mas a mudança da criança para 
outro país vai importar numa adaptação, mudança de 
cultura, o que exigirá muita adaptação por parte da 
criança, tanto que a adoção internacional é sempre 
excepcionalíssima. 
Por esse motivo, acredito que deva ser melhor 
sopesado, com análise (ainda que sumária) do juízo.  
Também poderá ser considerado um outro elemento: 
poder-se-ia privilegiar o brasileiro residente fora do 
Brasil. 
 



§ 6o 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 à adoção internacional, e que será 
consultado na existência de crianças ou 
adolescentes disponíveis para adoção, pelas quais 
não existe interesse manifesto pelos pretendentes 
habilitados residentes no país 

§6 o Haverá cadastro distinto para pretendentes residentes 
fora do País, que será alimentado com dados fornecidos 
pelos organismos nacionais e estrangeiros, em 
cooperação, encarregados de intermediar pedidos de 
habilitação à adoção internacional, e que será consultado 
na existência de crianças ou adolescentes disponíveis para 
adoção, pelas quais não existe interesse manifesto pelos 
pretendentes habilitados residentes no país. 

Poderia pontuar que estes organismos são passiveis de 
fiscalização e monitoramento, conforme os §§ 3° e 4° 
do art. 52 do presente Estatuto.  
 

§ 7º  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 cooperação mútua, para melhoria 
do sistema 

  

§ 13º ……………………………………………… 
IV – for formulada por pessoa com a qual a criança 
ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e 
afetividade, comprovado no curso do processo o 
prévio conhecimento, convívio ou amizade entre 
adotantes e a família natural, no caso de crianças 
maiores de seis anos. 
 

  

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

§ 14º  Nas hipóteses previstas no § 13º deste artigo, o 
postulante deverá comprovar, no curso do procedimento, 
que preenche os requisitos necessários à adoção, 
conforme previsto nesta Lei, sendo submetido aos 
procedimentos aplicáveis à habilitação de pretendentes à 
adoção. 

Convém a utilização da mesma linguagem. O art. 52, 
inc. VII e § 13; bem como o § 1º do art. 197-C  fazem 
referência à postulante(s).   

§ 15º 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) 

§ 15º Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas 
interessadas, aptas ao exercício da adoção, 
preferencialmente residentes e/ou domiciliados no Brasil,  
em adotar crianças e adolescentes com deficiência, doença 
crônica, ou com necessidades específicas de saúde, grupo 
de  irmãos além daqueles que estão acolhidos há prazo 
superior ao definido no art. 19, §2º,.” (NR) 
 

Em razão dos argumentos acima anunciados. 



“Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela 
na qual o pretendente possui residência habitual 
em país ratificante da Convenção de Haia, de 29 de 
maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 
promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho 
de 1999, e deseje adotar criança em outro país 
ratificante do tratado. 

Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual 
o pretendente possui residência habitual em país 
ratificante da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, 
relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria 
de adoção internacional, incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro mediante a promulgação do Decreto nº 
3.087, de 21 de junho de 1999, e deseje adotar criança em 
outro país ratificante do Tratado. 

 

§ 1º ……………………………………………… 
II – que foram esgotadas as possibilidades de 
colocação da criança ou adolescente em família 
adotiva brasileira, após consulta 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) 

 
É sempre necessário recordar que a preferência pela 
manutenção na família de origem e na convivência 
familiar e comunitária deve prevalecer ao prazo. 

“Art. 52. ……………………………………………… 
I – o pretendente residente no exterior, 
interessado em adotar criança ou adolescente 
residente no Brasil, deverá formular pedido de 
habilitação à adoção perante a Autoridade Central 
em matéria de adoção internacional no país de 
acolhida, assim entendido como aquele de sua 
residência habitual; 
 

  

III – 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 à habilitação 
do interessado no prazo máximo de sessenta dias, 
procedendo à sua inscrição no cadastro de 
pretendentes residentes fora do País. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3087.htm


VII – verificada, após estudo realizado pela 
Autoridade Central 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 dispõe esta 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. 

  

IX – o 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. 

IX – o pretendente residente no Brasil, interessado em 
adotar criança ou adolescente oriundo de país ratificante 
da Convenção de Haia relativa à proteção das crianças e à 
cooperação em matéria de adoção internacional, de 1993,  
deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a 
autoridade judicial da comarca de sua residência, na forma 
do art. 197-A desta Lei. 

 

X – a autoridade judicial da comarca, a pedido do 
interessado, remeterá os autos do processo de 
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 sua aptidão 
para assumir uma adoção internacional; 

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 sua 
aptidão para assumir uma adoção internacional, em 
observância princípio da confidencialidade; 

Poderia explicitar melhor o que seria “identidade”, 
neste caso. 

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 – o 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; 

  

XIV – os documentos em vernáculos deverão ser 
devidamente traduzidos por tradutor público 
juramentado para o idioma do país de origem, 
autenticados pela autoridade consular, observados 
os tratados e convenções internacionais. “ (NR) 

  

§ 2º  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 sítio próprio da 
internet, vedada a imposição de qualquer outro 
requisito adicional. 

  

§ 2º-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 Federal, 
observadas as exigências estabelecidas nesta Lei. 

  

§4º ……………………………………………… 
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 Polícia 
Federal 

  



§10.  A Autoridade Central Federal Brasileira 
poderá, a 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 ou no exterior. 

  

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

  

§ 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) 

  

“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 reconhecida com o reingresso no 
Brasil, dispensando-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 

  



e à Autoridade Central Federal, determinando, a 
primeira, a adoção das providências necessárias à 
expedição do Certificado de Naturalização 
Provisório, resguardando-se o direito da criança ou 
adolescente optar pela nacionalidade brasileira 
após completar dezoito anos, se cumpridos os 
demais requisitos. 

§ 1º  A Autoridade Central Estadual, ouvido o 
Ministério Público, somente deixará de adotar as 
providências mencionadas nocaput  do artigo 52-C, 
por decisão fundamentada, apenas se restar 
demonstrado que a adoção é manifestamente 
contrária à ordem pública ou que não atende ao 
interesse superior da criança ou do adolescente 

  

§ 2º  Na hipótese prevista no §1º 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, 
quando esgotados os recursos de manutenção na 
família natural ou extensa, desde que presente o 
vínculo comprovado de afinidade e afetividade, ou 
quando a reintegração familiar se mostrar opção 
temerária, inviável, impossível ou mesmo 
desaconselhável para o bem-estar da criança ou 
adolescente, ouvida a equipe interprofissional a 
serviço da Justiça da Infância e da Juventude;” 

 

Entendemos  ser redundante a complementação, pois a 
necessidade de comprovação do vínculo de afinidade e 
afetividade já está previsto em outros dispositivos (art. 
28, por exemplo), bem como a necessidade de 
esgotarem-se os recursos junto à família natural e a 
avaliação pela equipe. 

“Art. 161. ………………………………………………….. 
§ 6º 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 

 

Tememos que essa possibilidade possa legitimar a 
omissão do Poder Judiciário em implementar as equipes 
e fortalece atuação dos técnicos de OSCs, que seriam 
remuneradas, e executam serviços de acolhimento. 



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. …………………………………………… 
§ 1º  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 

 
Prazo de sessenta dias é relevante para a agilização do 
processo. 

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

 

A redação anterior (até a data da sentença constitutiva 
da adoção) dava margem a inúmeros problemas, pois 
era comum o arrependimento dos pais após a colocação 
da criança em família substituta, para adoção, durante 
o estágio de convivência. 

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

 
Alteração importante, pois é muito comum o 
consentimento para adoção durante a gestação. 

“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) 

  

“Art. 197-C…………………………………………………………… 
§ 1º  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 e grupos de apoio à adoção devidamente 
habilitados pela Justiça da Infância e da Juventude, 
que inclua preparação psicológica, orientação e 
estímulo à adoção inter-racial, de crianças ou de 

 

Como ocorre o “programa oferecido pela Justiça da 
Infância e da Juventude” para brasileiros residentes em 
outro país ou para o caso de postulante estrangeiro? 
Não seria oportuno pontuar que é preciso viabilizar 
junto aos organismos estrangeiros credenciados planos 
de cooperação entre a sistemática ofertada no Brasil ao 
pretendente que residir fora? 



adolescentes, com necessidades específicas de 
saúde, com deficiências e de grupos de irmãos. 

§ 2º  É recomendável na etapa obrigatória da 
preparação referida no § 1º 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 à convivência familiar e pelos grupos de 
apoio à adoção devidamente habilitados pela 
Justiça da Infância e da Juventude.” (NR) 

  

Art. 2º O art. 391 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de  1º de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

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

  

Art. 3º A expressão “família substituta” contida no 
art. 19, caput e §1º; art. 28, caput e §§4º e 5º; arts. 
29, 30 e 31; incisos I e II do §1º do art. 5;, inciso II 
do art. 92, parágrafo único do art. 93; inciso X do 
parágrafo único do art. 100, § 1º  do art. 101, da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, fica substituída 
pela expressão “família adotiva”. 

 

Em que pese a intencionalidade do Projeto em Lei em 
trazer uma terminologia mais leve, não há como se 
negar a existência de outros dois institutos, o da tutela 
e o da guarda. 



Art. 5º Fica revogado o § 3º do art. 166 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990. 

  

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

  

 

 

 


