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NOTA SOBRE O ANTEPROJETO DE LEI DE ADOÇÃO DA 

COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE DEFENSORES PÚBLICOS (ANADEP) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990 com a missão 

de desconstruir o sistema assistencialista – e falido – que vigia nos tempos do antigo 

Código de Menores, pelo qual o Estado só intervinha em beneficio de crianças e 

adolescentes que se encontrassem na denominada “situação irregular”, por exemplo, 

adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais, crianças abandonadas, etc. 

 

O principal meio de intervenção estatal era a institucionalização, ou seja, a 

exclusão do sujeito em situação irregular das vistas da sociedade. 

 

O Estatuto inovou, instituindo o princípio da “intervenção precoce” e da 

“prioridade absoluta”, dentre outros. Em teoria, todos os operadores do Direito e do 

Sistema de Garantia da Infância e Juventude, já conhecem bem o precioso conteúdo 

destes preceitos. 

 

Contudo, na prática, são pouquíssimas as localidades onde o sistema 

inaugurado pelo ECA foi efetivamente colocado em prática. Pelo país, a regra ainda é o 

assistencialismo e os diversos direitos fundamentais previstos no ECA, como saúde, 

educação, profissionalização, assistência social e a maternidade, continuam 

desarticulados, sendo tratados como politicas públicas isoladas e independentes, o que 

dificulta, sobremaneira, a implantação do sistema preconizado pelo ECA. 

 

Por outro lado, os atores do sistema de garantias continuam encarando a área 

da infância e juventude sob a ótica judicilizada e processual, os quais, por si só, não são 

capazes de alcançar os resultados que se pretende na proteção integral de crianças e 

adolescentes. 

 

De acordo com dados do CNJ em 09 de junho de 2016, há 45.899 crianças 

acolhidos institucionalmente no Brasil. Destas, somente 5.561 estão disponíveis para 

adoção. 

 

Outro dado alarmante é que, não obstante haja 57.728 casais ou pessoas 

cadastradas para adotar, apenas 665 aceitam adotar crianças acima de 09 anos, que 

representam menos de 8% do total de crianças em condições de adoção. E pior, das 
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5.561 crianças em condições de adoção, 65,04% são maiores de 9 anos1. 

 

Assim, nem agilizando ou abreviando muito o processo de adoção, como se 

pretende pelo projeto de lei em comento, não será assim solucionada a questão do 

abandono. 

 

Diante destes números, é inquestionável que o instituto da adoção, ainda com 

as alterações propostas no projeto em comento, não irá resolver ou minimizar a situação 

das crianças e adolescentes em situação de abandono ou maus tratos. Assim, a adoção 

não pode ser tomada como única solução para as crianças em situação de abandono. Da 

mesma forma, que a institucionalização não resolve o problema. 

 

É necessário que o sistema de proteção consagrado pelo ECA e pela 

Constituição, e regulamentado pela resolução 113 do CONANDA seja colocado em 

prática. 

 

Assim, o projeto de lei em análise desconsidera a doutrina da proteção integral 

estatuída pela Constituição Federal e pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente 

para a política de atendimento à Infância e Juventude, uma vez que tal proposta foca 

exclusivamente na adoção como solução para as crianças em situação de violações de 

direitos, o que não atende a proteção integral estatuída na Constituição da República. 

 

Passando-se a uma análise do texto da proposta, gostaríamos de destacar que: 

 

a. De uma forma geral a redação proposta nos parágrafos do art. 13 

representam inovação e avanço ao dar importância a paternidade, ainda que não 

declarada, fato que já se fazia presente na seara legislativa desde o Marco Legal da 

Primeira Infância. 

Contudo, a forma e tempo para exercício dessa paternidade não parecem estar 

em sintonia com o direito da criança ao conhecimento de sua origem genética e o direito 

à convivência familiar. 

A partir da CRFB de 1988 e a adoção da teoria da proteção integral, a forma de 

se compreender a filiação deve ser revista para sair da ótica parental para a perspectiva 

do filho. O direito à filiação e a formação de vínculos parentais é um direito da criança 

antes de seu um direito dos pais. 

A criança tem o direito de saber quem são seus pais e a ser cuidada por eles, 

salvo situações excepcionais que justifiquem o afastamento. Mas não podemos esquecer 

que se trata de um direito da criança a conhecer e a conviver com sua família biológica. 

A redação do anteprojeto anula o direito da criança, permitindo que o 

reconhecimento e exercício do direito de paternidade fique, em primeiro lugar, sujeito à 

declaração da mãe sobre a identidade do pai e, em segundo lugar, a decisão paterna. Ao 

contrário de proteger e confirmar a doutrina da proteção integral, o texto infirma esse 

princípio, encarregando exclusivamente aos pais sobre as escolhas da criança.  

                                                           
1 Fonte: CNJ http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf. 

http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf
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Além disso, o § 1°-A do art. 13 não agiliza os processos. Ao contrário, tem 

potencial de tornar mais demorada a sua tramitação, pois não considera que há o 

decurso natural dos prazos para minuta e preparo das notificações, prazos para juntada 

dos mandados e de resposta. Isso significa que não serão apenas 05 dias, tal como 

proposto, mas um período superior a esse, sem que a situação jurídica da criança se 

resolva. 

Quanto a proposta do § 1°-C ela se choca com o rito proposto no art. 166 

especificamente quanto ao prazo. Isso porque no § 1º-C o prazo é fixo enquanto na 

proposta do art. 166 ele é variável. 

Exemplifica-se o que está se falando: se uma criança recém-nascida é 

voluntariamente acolhida em 01.01.2017, pela redação proposta ao art. 13, § 1º-C, a 

mãe teria até 02.03.2017 para se retratar. Pelo art. 166, o juiz também deve marcar 

audiência até 02.03, mas e se designar audiência em 20.01.2017, até quando poderá a 

mãe se retratar? Qual regra aplicar? 

O que se quer provar é que existem duas regras incongruentes entre si no 

mesmo anteprojeto, devendo prevalecer a do art. 166, suprimindo-se o art. 13, § 1º-C, 

porque não é o local adequado para falar em processo. 

Por fim, destacamos que o § 1º-E do art. 13 está em dissonância com a doutrina 

da proteção integral, pois não prevê a busca pela família extensa, a qual é prioritária em 

relação a colocação em família adotiva. Sequer o prazo está em consonância com os 

ditames constitucionais, por 30 dias usualmente não são suficientes para elaboração de 

estudo de caso e preservação do melhor interesse da criança. 

Entendemos, assim, que essas previsões não deveriam ser mantidas. 

 

b. Sobre a alteração do art. 19-A do ECA, destaca-se que o apadrinhamento 

não deve constituir violação ao cadastro nacional de adoção, previsto no art. 50 do 

ECA. 

Considera-se importante que exista limitação no sentido de que só possam ser 

candidatos a afilhados crianças e adolescentes com destituição do poder familiar 

decidida e com possibilidades remotas ou inexistentes de adoção, evitando-se, assim, 

criação de vínculos afetivos com crianças e adolescentes que não estejam com situação 

jurídica definida e possam ser reintegradas aos pais biológicos, bem como qualquer 

burla à fila de adoção. 

Também se julga importante que haja na lei a advertência de que o 

apadrinhamento não deve constituir violação ao cadastro nacional de adoção, previsto 

no art. 50 do ECA. 

Sugerem-se os seguintes textos: 

 

Texto do anteprojeto 
Texto sugerido pela Comissão da Infância 

da Anadep: 

Art. 19-A. As crianças e adolescentes em 

programa de acolhimento institucional 

poderão participar de programas de 

apadrinhamento afetivo. 

Art. 19-A. As crianças e adolescentes com 

pode familiar destituído e com 

possibilidades remotas ou inexistentes de 

adoção poderão participar de programas 

de apadrinhamento afetivo. 
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 § 9º. O apadrinhamento não representará 

violação da ordem de preferência do 

cadastro de adoção (art. 50 da Lei n. 

8.069/1990) 

 

 

c. Sobre o art. 46, a redação original do ECA adequa-se melhor à infância, 

permitindo que o juiz module o prazo do estágio de convivência de acordo com o caso 

concreto. 

Diga-se que o estágio de convivência não é fixado em favor dos adotantes, mas 

do adotado. Assim, o prazo deve respeitar as condições, personalidade e avanços da 

criança ou adolescente a ser adotado, e essas circunstâncias só podem ser verificadas no 

caso concreto. 

Essa é, inclusive, a opinião de Galdino Augusto Coelho Bordallo, conforme se 

verifica das páginas 367-369 do livro “Curso de direito da criança do adolescente”, 

coordenado por Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (São Paulo: Editora 

Saraiva, 2016). 

Talvez a fixação do prazo tenha surgido por se considerar que o estágio de 

convivência é o período de aproximação entre adotantes e adotados ainda durante o 

acolhimento; contudo, não é isso o estágio. 

Conforme fala o mesmo autor antes citado, o estágio de convivência se inicia 

quando a criança ou adolescente inicia o contato diário com a família, o que se defere 

com o deferimento de guarda provisória. Apenas a partir desse momento se pode 

verificar a adaptação da criança ou adolescente à família verificando se a adoção lhe é 

de fato benéfica. 

Por esses motivos, entendemos que a redação original atende melhor aos 

interesses de crianças e adolescentes. 

Pelas mesmas razões, opina-se pela manutenção do prazo de estágio de 

convivência na adoção internacional. 

 

d. Deixa-se de tecer considerações sobre o art. 50, § 13, IV, e § 14, ante a 

notícia apresentada na audiência pública realizada em 03 de novembro na sede do 

MPRJ de que essa parte do texto já havia sido retirada. 

 

e. O art. 161, § 6°, vai contra a doutrina da proteção integral ao permitir a 

nomeação pontual de profissionais para avaliar a colocação em família substituta. O 

papel das equipes técnicas do Poder Judiciário não é a de mera elaboradora de pareceres 

e laudos, mas de um verdadeiro acompanhamento e direcionamento de crianças, 

adolescentes e famílias em prol do cumprimento da doutrina da proteção integral. 

A proposta desse parágrafo reduz a importância e significado das equipes e 

deixa em descoberto a real proteção dos direitos de criança e adolescentes, o que foi 

combatido pela Resolução CNJ n. 36/2014, a qual obriga ao Tribunais estaduais que 

efetuem a contratação de equipes multiprofissionais. 

Por fim, deve-se considerar que os custos de manutenção de equipes próprias 

são mais baixos que os gastos pontuais com nomeações de outros profissionais. 
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f. O art. 166, § 1°, deve contemplar em seu texto a previsão de assistência 

jurídica da mãe e/ou pai por advogado ou defensor público, a fim de assegurar o 

esclarecimento jurídico da parte, papel esse cujo exercício é proibido em ser realizado 

pelo juiz (porque julga) e do Ministério Público (porque não tem essa função 

institucional pela CRFB). 

Além disso, não é adequado só mencionar ação de adoção porque essa seção 

trata também da guarda e da tutela, e ambas podem ter a concordância dos pais (no caso 

da tutela, quando houver documento escrito deixado pelos falecidos pais a teor do art. 

1.729 do CC) 

Sugerimos a seguinte redação: 

 

Texto do anteprojeto 
Texto sugerido pela Comissão da Infância 

da Anadep: 

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. 

§ 1°. Na hipótese de concordância dos 

pais, estes serão ouvidos em audiência 

pela autoridade judiciária e pelo 

representante do Ministério Público, com 

assistência obrigatória por advogado ou 

Defensor Público, no prazo máximo de 

sessenta dias a contar do ajuizamento da 

ação de guarda, tutela e 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. 

 

 

 

g. A inclusão do art. 170-A e a fixação de prazo para término do processo 

de adoção pode vir a constituir violação ao devido processo legal e ao contraditório, 

pois nem sempre é possível que nesse prazo ocorra a citação dos pais, instrução 

probatória e, acima de tudo, a oitiva da criança e atendimento de suas prioridades. 

 

h. O art. 3° do projeto, que substitui a expressão “família substituta” por 

“família adotiva”, em todos os dispositivos citados, gera uma contradição com o art. 28 

do ECA e a previsão substituição da família natural por outra através da guarda, tutela 

ou adoção. 

A expressão que se propõe a incluir faz parecer que só existe a família adotiva, 

quando ela é uma das formas familiares previstas na CRFB, no ECA e no CC, 

esquecendo-se que existem institutos correlatos que levam a uma ou outra forma 

familiar. 

Veja-se a contradição com essa alteração a partir do art. 28. Alterado ela ficará: 

“Art. 28. A colocação em família adotiva far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 
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independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta 

Lei.” 

A questão é que nem toda criança irá para adoção, e se houver, não se fala em 

tutela. Há casos em que a criança será colocada mediante guarda ou tutela com a família 

extensa, ou ainda com terceiros. 

Por essas razões nos opomos às substituições propostas. 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2016 

 

 

ELISA COSTA CRUZ 

Coordenadora da Comissão da Infância e da Juventude da ANADEP 

 


