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São Paulo, 05 de dezembro de 2016 

 

Excelentíssima Senhora Secretária Cláudia Vidigal 

 

 

Comentários ao Projeto de Lei da Adoção pelo Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

De acordo com as informações veiculadas pelo Ministério da Justiça, a 

intenção do projeto é diminuir a quantidade de crianças acolhidas, acelerando o 

procedimento de adoção.  

Acontece que, é preciso problematizar a necessidade de alteração dessas 

regras para garantir, o que já é previsto no ECA, que é a excepcionalidade do 

acolhimento institucional, sob pena de mitigação dos direitos dos genitores e das 

próprias crianças de manutenção de vínculos familiares, principalmente em se tratando 

de pessoas em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, público alvo de 

atuação da Defensoria Pública. 

Recentemente, em 2009, outra grande discussão em torno do tema levou 

à aprovação da Lei 12.010. Essa alteração se deu exatamente porque as crianças e 

adolescentes não eram adotados e ficavam nos abrigos até os 18 anos, por isso, optou-se 

por fortalecer o retorno à família biológica (nuclear ou extensa). 

Algumas perguntas precisam ser respondidas para se identificar a 

intenção legislativa por detrás dessas alterações. 

Afinal, o que se pretende? A proteção da infância e da manutenção dos 

vínculos, reduzindo as desigualdades sociais para evitar que crianças cheguem a 

situações de abandono e perda de seus familiares, fortalecendo as equipes das entidades 

de acolhimento institucional para que consigam desenvolver um efetivo trabalho na 

busca da reestruturação dos vínculos ou atender a interesses dos adotantes que esperam 

nas filas por longos períodos até serem contemplados com as crianças que atendam seus 

perfis? Qual é o melhor interesse da criança? Reestruturar sua família ou ser colocada 

para adoção? 

Não se pode perder de vista que a falta de estrutura dos cartórios, das 

equipes técnicas do judiciário e das entidades de acolhimento institucional, da própria 
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morosidade da justiça decorrente do elevado número de ações judiciais,são as principais 

causas da demora dos processos de adoção, e não uma suposta burocracia por detrás do 

procedimento hoje estipulado pelo ordenamento jurídico. 

E ainda, a exigência de certos critérios por parte dos adotantes em 

contradição ao perfil das crianças é uma circunstância que dificulta a adoção.   

A Defensoria Pública, amparada no seu dever constitucional de 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e 

coletivos dos necessitados, não se pode furtar de contribuir na discussão de importante 

instrumento que gerará efeitos diretos no dia a dia das crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento institucional. 

O Núcleo da Infância e Juventude elencou alguns artigos que reputou 

importante para apresentar sugestões de alterações, conforme segue. 

 

DA ENTREGA VOLUNTÁRIA 

 

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” 

 

Inicialmente, o caput do artigo 13 em nada se relaciona com os parágrafos, 

tornando tanto a organização topográfica quanto lógica comprometidas. 

O artigo 13 está dentro do capítulo I, que trata do direito à vida e à saúde. 

Os parágrafos que ora se pretende discutir deveriam estar alocados no capítulo III, que 

trata do direito à convivência familiar e comunitária. 

Acontece que não há no ECA a previsão de um procedimento específico 

para aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional, e nem de execução do 

acolhimento, de modo que, de qualquer forma, esse parágrafo fica fora de contexto. 

Novamente, é preciso ficar claro que o problema da demora nas buscas 

pela família e precarização desse serviço não pode ser fundamento para retirar do pai o 
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direito de se manifestar sobre o exercício de seu poder familiar, direito este que é 

imprescritível, nos termos do art. 1.601 do Código Civil.  

Não se pode deixar de considerar que o direito principal em tela é o da 

criança de manutenção dos vínculos familiares. Por isso, havendo um suposto pai ele 

deve ser procurado e instado a se manifestar. 

O suposto pai deve ser intimado sempre, e não “quando possível”. Se não 

tiver o contato dele, deverão ser acionados todos os meios de pesquisa existentes para 

procurá-lo.  

O prazo não deve ser de 5 dias, mas sim de 90 dias, já que à genitora 

também foi conferido prazo de 60 dias (por nossa sugestão deveria ser de, no mínimo, 

90 dias) pelo §1º-C, em respeito ao princípio constitucional da igualdade.  

É preciso garantir tempo suficientepara que o pai possa, no mínimo, 

conseguir acesso a defensoria e/ou advogado, conseguir o primeiro atendimento por 

Defensor Público e lhe ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de 5 

dias é muito exíguo e praticamente inviabiliza essa oportunidade de manifestação. 

Frise-se que a Lei 8.560/92, que trata da investigação paternidade filhos 

havidos fora do casamento já prevê uma forma oficiosa de busca pelo genitor indicado 

pela mãe. A lei prevê que oficial remeta a certidão de nascimento da criança com as 

informações do suposto pai para que seja averiguada a procedência da informação.O pai 

é notificado para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Se em 30 dias 

negar ou não atender, é aberta vista ao Ministério Público (MP)para eventual 

propositura de ação de investigação. Pode dispensar a ação de investigação se a criança 

for encaminhada para adoção. 

Uma ideia seria seguir o procedimento do art. 2º, §4º da Lei 8560/92, de 

modo que o juiz deverá intimar o pai para que se manifeste sobre a alegação de sua 

paternidade e se tem interesse em ficar com a criança.  

Caso seja mantido o parágrafo que ora se analisa, sugere-se a seguinte 

redação: 

 

SUGESTÃO: “Considerado o disposto no § 1º, a Justiça da Infância e da Juventude 

deverá intimar o suposto pai, conferindo-lhe a oportunidade de manifestar, em 90dias, 

se pretende comprovar a paternidade e exercer o poder familiar, visando a manutenção 

da criança na família natural” 
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Art. 13, § 1º-B: 

“Considerando 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 da mãe.” 

 

A família extensa deve ser buscada assim como o genitor e sua família, e 

não poderá ser buscada. 

Nenhuma possibilidade de localização de parentes pode ser descartada 

num primeiro momento, bem como não se pode aguardar a localização do genitor para 

depois buscar a família extensa. As buscas terão que ocorrer de forma conjunta para que 

a melhor solução que atenda aos interesses da criança seja possível de ser identificada. 

A equipe técnica do serviço de acolhimento, em conjunto com o setor 

técnico e com a rede de proteção do território da família, deve iniciar as buscas pelo 

genitor e pela família extensa desde o princípio, reduzindo em relatório todas as 

diligências realizadas. 

Os termos vínculos de afinidade e afetividade, além de risco à 

integridade física e psíquica são carregados de muito subjetivismo, e poderiam levar a 

desconsideração da busca pela família extensa por mero arbítrio do juiz do caso 

concreto. Além do que a família extensa já está conceituada no ECA. 

 

SUGESTÃO: “Considerando o disposto no §1º, havendo registro civil de nascimento, a 

Justiça da Infância e da Juventude, em conjunto com a rede de proteção,DEVERÁ 

contatar a família extensa, formada por parentes próximos, assim como o genitor e sua 

família extensa.” 

 

Art. 13, § 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.” 
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Além de falta de clareza na redação desse dispositivo, é importante que 

fique claro que nesse período de 60 dias, deverá ser garantido o acompanhamento 

psicológico da genitora, como previsto no art. 8º, §§4ºe 5º.  

Não se pode perder de vista que, no atual cenário do Sistema Único de 

Saúde, não será possível que a genitora receba atendimento médico dentro desse 

período de 60 dias.  

A Equipe Técnica do Juízo e do serviço de acolhimento deverá buscar a 

família extensa desde o primeiro momento em que ela manifestou interesse em entregar 

a criança e concomitante à busca pelo genitor, exceto se a genitora apresentar algum 

motivo grave, ligado aos direitos da criança, o que deverá ser trabalhado com ela 

durante o atendimento previsto no art. 8º. 

Não havendo resistência fundamenta pela genitora, a família extensa 

deve ser buscada.  

 

SUGESTÃO: “Caso a paternidade não seja conhecida e a genitora decida entregar 

voluntariamente a criança em adoção, terá 90 dias a partir do acolhimento para reclamá-

la ou indicar pessoa da família extensa como guardião ou adotante, observadas 

disposições previstas no art. 8º, §§4ºe 5º.” 

 

Art. 13, § 1º-D 

“Expirado o prazo referido no § 1º-C, a destituição do poder familiar será deferida 

imediatamente e a criança cadastrada para adoção.” 

 

Nesse caso, se a criança está acolhida a equipe deve providenciar os 

primeiros contatos com a genitora e buscar localizar a família extensa, auxiliando a 

genitora durante o prazo de 60 dias do parágrafo anterior com encaminhamento para 

rede de proteção do seu território.  

Se a genitora não se manifestar, é preciso, antes de destituir o poder 

familiar, questionar ao serviço de acolhimento se há alguém da família extensa a ser 

procurado, ainda que a genitora não tenha indicado. 
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Somente com o esgotamento da tentativa de localização da família 

extensa é que o processo de destituição pode ser iniciado.  

A destituição imediata é temerária e inconstitucional. A genitora precisa 

ser ouvida em juízo antes da destituição e todos os relatórios técnicos precisam ser 

anexados aos autos, devendo constar a presença do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e da equipe do serviço de acolhimento institucional. O contraditório e a ampla 

defesa precisam ser observados e preservados.  

Frise-se que a Defensoria Pública não concorda com esse dispositivo e 

entende que ele não deve ser incluído no ECA. Mas, num cenário em que essa alteração 

poderá ser realizada, sugere-se a seguinte redação: 

 

SUGESTÃO: “Expirado o prazo referido no § 1º-C, será designada audiência nos 

termos do art. 166, § 1º, após o que o juiz poderá deferir o cadastro da criança para 

adoção, ou decidir pela redesignação de nova audiência, caso haja indicativos de que a 

genitora ainda não possua condições psíquicas para tomar essa decisão”. 

 

Art. 13, § 1º-E  

“Serão cadastradas para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas sem registro civil 

não reclamadas por suas famílias no prazo de trinta dias.” 

 

Precisa ficar claro que dentro desse período o serviço responsável pelo 

acolhimento deverá enviar relatório indicando as diligências para localização da 

genitora, genitor e família extensa.  

 

SUGESTÃO “Se, dentro de 90 dias do acolhimento de crianças e recém-nascidos sem 

registro civil e não reclamadas por suas famílias, após envio de relatório do serviço de 

acolhimento indicando as providências tomadas nesse período para resgate dos vínculos 

familiares, será realizado cadastro para adoção.” 

 

DO APADRINHAMENTO AFETIVO 
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Art. 19-A 

“As crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional poderão 

participar de programas de apadrinhamento afetivo” 

 

A preocupação da Defensoria Pública em relação ao programa de 

apadrinhamento afetivo é de causar prejuízo aos casos em que se está tentando a 

reaproximação e reintegração familiar.  

O foco do apadrinhamento deve ser para as crianças que não tenham 

chances de colocação em família substituta e nem de voltar para a família de origem ou  

extensa. 

Normalmente seriam adolescentes, já que ficam, em regra, fora dos 

perfis exigidos pelos adotantes.  

 

SUGESTÃO: “As crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional, 

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos e remotas chances de reintegração 

familiar ou adoção, poderão participar de programas de apadrinhamento afetivo” 

 

Art. 19-A§ 2º 

“Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos pessoas maiores de dezoito anos inscritos 

ou não nos cadastros de adoção.” 

 

Especificamente nos casos de padrinhos cadastrados, a preocupação da 

Defensoria seria no uso de tal possibilidade para “testar” crianças, escolher crianças 

para adoção. 

Seria então uma opção permitir o apadrinhamento por pessoas 

cadastradas somente em caso de crianças e adolescentes com poder familiar já 

destituído, quando não houver família cadastrada com interesse em adotar ou nos casos 

previstos no §4º desse mesmo artigo.   

 

SUGESTÃO: “Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos pessoas maiores de dezoito 

anos não inscritos nos cadastros de adoção, exceto as pessoas inscritas no cadastro que 
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poderão apadrinhar as crianças e adolescentes referidos no §4º, ou quando não houver 

família cadastrada com interesse em adotar. ” 

 

Art. 19-A§ 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”. 

 

Muito nos preocupa a autorização de viagem por até 1 ano, já que pode 

causar prejuízos, inclusive, pedagógicos à criança ou adolescente. O limite seria o prazo 

de 60 dias que são os de férias escolares.  

Acreditamos que períodos pequenos independem de autorização 

judicial, já que podem viajar por um final de semana ou por um feriado. 

 

SUGESTÃO: “A retirada do afilhado das instituições de acolhimento bem como a 

realização com ele de viagens para outras cidades dentro do território nacional, por mais 

de 7 dias, depende de autorização judicial, que poderá ser dada por período de até 60 

dias”. 

 

DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO  

 

Art. 92, inciso 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;” 
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Essa proposta de alteração é carregada de muitos termos subjetivos que 

podem dar margens a diversas interpretações econferir formas para mitigar preconceitos 

enraizados em nossa sociedade. 

O conceito de família extensa já está no ECA, de modo que não é 

necessária a colocação da prova do vínculo no inciso.  

Esse inciso proposto acaba por autorizar a colocação em família 

substituta por decisão da entidade de acolhimento, sem decisão judicial, o que pode 

gerar prejuízos na prática que serão irreversíveis para a criança e famílias em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

SUGESTÃO: manutenção do texto original 

 

DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 

 

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.” 

 

Reputa-se primordial a previsão expressa de que os genitores devam ser 

acompanhados de defesa técnica, seja por meio da Defensoria Pública ou por advogado 

particular, assim como assistência pela equipe técnica do juízo, a fim de garantir a 

segurança na decisão. 

 

SUGESTÃO: “Na hipótese de concordância dos pais, estes serão ouvidos em audiência, 

garantida a presença da defesa técnica, após entrevista com a equipe técnica do juízo, 

prevista no §2º,no prazo máximo de sessenta dias a contar do ajuizamento da ação de 

adoção ou do escoamento do prazo previsto no art. 13, §1º-C, o que ocorrer primeiro, 

tomando-se por termo as declarações, garantida a livre manifestação de vontade.” 


