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Curitiba, 02 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Ofício nº 206/2016/OAC/CCA 

 

Assunto: Ponderações da OAB/PR sobre o APL da Adoção 

 

 

Prezados, 

 

 

Venho por meio deste encaminhar a contribuição da 

OAB/PR através da Comissão da Criança e do Adolescente referente ao APL da Adoção. 

 

 

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Anderson Rodrigues Ferreira  

Presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB-PR 

 



TEXTO ATUAL ANTEPROJETO DE LEI ALTERAÇÕES PROPOSTAS

Art. 12.  Os estabelecimentos de atendimento à
saúde,  inclusive  as  unidades  neonatais,  de
terapia intensiva e  de  cuidados intermediários,
deverão  proporcionar  condições  para  a
permanência em tempo integral de um dos pais
ou  responsável,  nos  casos  de  internação  de
criança ou adolescente.

O art. 12 passa a ser § 4º do artigo 11, que
fala dos cuidados de saúde da criança e do
adolescente.
O § 1º do art. 13 passa a ser o art.  121 que
cuidará  apenas da manifestação de vontade
da gestante para entrega do filho em adoção.

1 O artigo 12 passa a tratar somente da entrega à adoção pela gestante ou genitor, sendo que os principais pontos são: 
a)  A entrega  será  sempre  à  Vara  da  Infância  e  da  Juventude;  b)  No  caso  de  gestante  deverá  ser  ouvida  pela  equipe  interprofissional  do  juízo;  c)
Encaminhamento  para  atendimento  psicoterápico  da  gestante  na  rede  pública,  caso  necessário  e  haja  concordância;  d)  Audiência  somente  após  o
nascimento da criança e com a presença de defesa técnica; e) Garantia de sigilo sobre a entrega; f) Procura do suposto pai e da família extensa somente se
houver indicação pela  gestante  de que possuem condições de ficar  com a criança,  somado a estudo psicossocial  que comprove vínculos  afetivos e
condições necessárias para o exercício do poder familiar ou da guarda. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.



Art. 13. 

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

Art. 12 As gestantes ou mães que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção
serão  obrigatoriamente  encaminhadas  à
Justiça da Infância e da Juventude. 13.2  3

(manter a redação original, mas o § 1º do
artigo 13 passa a ser o caput do art. 12).

§  1º  Elas  serão  ouvidas  pela  equipe
interprofissional, que apresentará relatório em
até 15 dias, podendo o juiz encaminhá-las à
rede  pública  de  saúde  para  atendimento
psicoterápico,  caso  haja  concordância  da
gestante. NOVO
§ 2º Em audiência a ser realizada em até 5
(cinco)  dias  após  o  nascimento,  a  genitora
deve  manifestar  sua  vontade  de  entregar  o
filho  à  adoção,  perante  o  Juiz,  Ministério
Público e Defesa Técnica. NOVO
§ 3º Havendo consentimento e indicação pela

2 Após várias alterações do ECA, observou-se que o artigo 13, § 1º que fala da entrega pela gestante ou genitores de filhos para adoção, não tem qualquer
correlação com o caput que fala de notificação de maus tratos ao CT e do § 2º que também fala de suspeita ou confirmação de violência e a necessidade de
atendimento prioritário na faixa etária da  primeira infância. 
Por sua vez, o artigo 12 pode ser incluído como § 4º do artigo 11, que trata do acesso prioritário ao Sistema Único de Saúde de crianças e adolescentes.
Fazendo-se tal alteração, o artigo 12 passaria a ficar tão somente para a gestante ou genitores e entrega dos filhos para a adoção. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, eis que a Promotoria do Rio Grande do Sul propôs que o
artigo 12 fosse mantido e que o § 1º do artigo 13 fosse o artigo 19-A, da Lei.
3 O artigo 12 passa a tratar somente da entrega à adoção pela gestante ou genitor, sendo que os principais pontos são: 
a)  A entrega  será  sempre  à  Vara  da  Infância  e  da  Juventude;  b)  No  caso  de  gestante  deverá  ser  ouvida  pela  equipe  interprofissional  do  juízo;  c)
Encaminhamento  para  atendimento  psicoterápico  da  gestante  na  rede  pública,  caso  necessário  e  haja  concordância;  d)  Audiência  somente  após  o
nascimento da criança e com a presença de defesa técnica; e) Garantia de sigilo sobre a entrega; f) Procura do suposto pai e da família extensa somente se
houver indicação pela  gestante  de que possuem condições de ficar  com a criança,  somado a estudo psicossocial  que comprove vínculos  afetivos e
condições necessárias para o exercício do poder familiar ou da guarda. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.



genitora  do  pai  ou  da  família  extensa  em
condições  de  receber  a  criança,  equipe
interprofissional  realizará  estudo  em  até  15
(quinze)  dias  para  comprovar  a  efetividade
dos vínculos e as condições necessárias para
o  exercício  do  poder  familiar  ou  da guarda.
NOVO.  Suprimir  “(...)  em  condições  de
receber  a  criança,  (...).  Justificativa:  a
genitora não tem condições de avaliar se a
família  extensa  pode  exercer  ou  não  o
poder  familiar.  Sugestão  de  redação:
“Havendo identificação do pai ou da família
extensa,  a  equipe  interprofissional
realizará estudo social em até 15 (quinze)
dias  para  comprovar  a  efetividade  dos
vínculos e as condições necessárias para
o exercício do poder familiar.” (Sugestões
em verde pela CCA/OAB/PR).

§ 4º Será garantido o sigilo sobre a entrega,
bem como que não haverá busca da família
extensa. NOVO Suprimir “que” do texto.

5º Não havendo qualquer indicação por parte
da  genitora,  não  haverá  busca  da  família
extensa, sendo destituído o poder familiar da
genitora  e a  criança  ou  adolescente
imediatamente  incluído  no  cadastro  de
adoção e entregue à família adotiva. NOVO
§ 6º Após o nascimento, havendo desistência
da  entrega  da  criança,  manifestada  em
audiência  ou  perante  a  equipe
interprofissional,  ela  será  mantida  com  os



genitores,  devendo  haver  acompanhamento
familiar, pelo prazo de 180 dias. NOVO
§ 7º  Serão imediatamente  cadastrados para
adoção recém-nascidos (a menção a recém-
nascidos parece redundante, uma vez que
já é mencionado o vocábulo “criança” e a
lei  é  clara  na  definição  (0  a  12  anos
incompletos).  Sugestão:  excluir  “recém-
nascidos”), crianças  e  adolescentes
acolhidos  sem registro civil,  não reclamadas
pela  família natural  ou extensa,  no prazo de
15 (quinze) dias. NOVO

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.

§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  05  dias,  se
pretende  comprovar  a  paternidade  e  exercer  o
poder familiar, visando a manutenção da criança
na família natural;
§ 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 da mãe.
§ 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

Art. 13 As gestantes ou mães que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção
serão  obrigatoriamente  encaminhadas,  sem
constrangimento,  à  Justiça  da  Infância  e  da
Juventude. 
Parágrafo  único.  Os  serviços  de  saúde  em
suas diferentes portas de entrada, os serviços
de  assistência  social  em  seu  componente
especializado,  o  Centro  de  Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS)
e os demais órgãos do Sistema de Garantia
de  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente
deverão  conferir  máxima  prioridade  ao
atendimento  das crianças na faixa  etária  da
primeira infância com suspeita ou confirmação
de violência de qualquer natureza, formulando
projeto  terapêutico  singular  que  inclua
intervenção  em  rede  e,  se  necessário,
acompanhamento  domiciliar. (manter  a



indicar pessoa da família extensa como guardião
ou adotante.
§ 1º  D Expirado o prazo referido  no § 1º  C,  a
destituição  do  poder  familiar  será  deferida
imediatamente  e  a  criança  cadastrada  para
adoção
§  1º  E  Serão  cadastradas  para  adoção  recém
nascidos e crianças acolhidas  sem registro civil
não  reclamadas  por  suas famílias  no  prazo  de
trinta dias.

redação original,  mas o § 1º  passa a ser
parágrafo único e não § 2º)



Art. 13
§  1º  As  gestantes  ou  mães  que  manifestem
interesse  em  entregar  seus  filhos  para  adoção
serão  obrigatoriamente  encaminhadas,  sem
constrangimento,  à  Justiça  da  Infância  e  da
Juventude.

§ 2º  Os serviços  de saúde em suas diferentes
portas  de  entrada,  os  serviços  de  assistência
social  em  seu  componente  especializado,  o
Centro  de  Referência  Especializado  de
Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente deverão conferir  máxima prioridade
ao atendimento das crianças na faixa  etária  da
primeira infância com suspeita ou confirmação de
violência  de  qualquer  natureza,  formulando
projeto  terapêutico  singular  que  inclua
intervenção  em  rede  e,  se  necessário,
acompanhamento domiciliar.

§1º  As  gestantes  ou  mães  que  manifestem
interesse  em  entregar  seus  filhos  para  adoção
serão obrigatoriamente  encaminhadas  à  Justiça
da Infância e da Juventude.
§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  05  dias,4 se
pretende  comprovar  a  paternidade  e  exercer  o
poder familiar, visando a manutenção da criança
na família natural;
§ 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 da mãe.
§ 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

O parágrafo 1º do artigo 13 passará a ser o
Art. 125. 

O parágrafo § 2º do artigo 13 passará a ser
parágrafo único. (mantida a redação)

4 Descabido conferir um prazo de reflexão ao genitor, pois, ao ser intimado a comparecer a juízo teve ciência do motivo da intimação. 
5 O artigo 12 passa a tratar somente da entrega à adoção pela gestante ou genitor, sendo que os principais pontos são: 
a)  A entrega  será  sempre  à  Vara  da  Infância  e  da  Juventude;  b)  No  caso  de  gestante  deverá  ser  ouvida  pela  equipe  interprofissional  do  juízo;  c)
Encaminhamento  para  atendimento  psicoterápico  da  gestante  na  rede  pública,  caso  necessário  e  haja  concordância;  d)  Audiência  somente  após  o
nascimento da criança e com a presença de defesa técnica; e) Garantia de sigilo sobre a entrega; f) Procura do suposto pai e da família extensa somente se
houver indicação pela  gestante  de que possuem condições de ficar  com a criança,  somado a estudo psicossocial  que comprove vínculos  afetivos e
condições necessária para o exercício do poder familiar ou da guarda. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.



ou adotante.
§ 1º  D Expirado o prazo referido  no § 1º  C,  a
destituição  do  poder  familiar  será  deferida
imediatamente  e  a  criança  cadastrada  para
adoção
§  1º  E  Serão  cadastradas  para  adoção  recém
nascidos e crianças acolhidas  sem registro civil
não  reclamadas  por  suas famílias  no  prazo  de



trinta dias.
Art. 19. É direito da criança e do adolescente 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.

§  1º  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
multidisciplinar,  decidir  de  forma  fundamentada
pela  possibilidade  de  reintegração  familiar  ou
colocação  em  família  substituta,  em  quaisquer
das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
2o A permanência  da criança e do adolescente
em programa de acolhimento institucional não se
prolongará  por  mais  de  2  (dois)  anos,  salvo
comprovada  necessidade  que  atenda  ao  seu
superior  interesse,  devidamente  fundamentada
pela autoridade judiciária.

§ 3o A manutenção ou a reintegração de criança
ou adolescente à sua família terá preferência em
relação  a  qualquer  outra  providência,  caso  em
que será esta incluída em serviços e programas
de proteção, apoio e promoção, nos termos do §
1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art.

Art. 197 É direito da criança e do adolescente
ser criado e educado no seio de uma família
permanente,  assegurada  a  convivência
familiar  e  comunitária  em  ambiente  que
garanta o seu desenvolvimento integral, livre
da  presença  de  pessoas  dependentes  de
álcool  ou  substâncias  entorpecentes.  NOVO
Sugestão:  “livre  da  presença de pessoas
dependentes  de  álcool  ou  de  quaisquer
outras substâncias entorpecentes”.

§ 1º 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
o juiz, com base em  relatório elaborado por
equipe  interprofissional,  decidir  pela
possibilidade  de  reintegração  familiar  ou
colocação em  família adotiva. NOVO

2º A permanência da criança e do adolescente
em programa de acolhimento institucional ou
familiar não se prolongará por mais de 1  (um)
ano8,  salvo  comprovada  necessidade  que
atenda  ao   seu  superior  interesse,
devidamente  fundamentada pela   autoridade
judiciária. NOVO

§  3º  A  manutenção  ou  a  reintegração  de
criança ou adolescente à sua família natural
ou extensa deve ocorrer quando comprovado



101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta
Lei.

§ 4o  Será garantida a convivência da criança e
do adolescente com a mãe ou o pai privado de
liberdade,  por  meio  de  visitas  periódicas
promovidas  pelo  responsável  ou,  nas hipóteses
de  acolhimento  institucional,  pela  entidade
responsável,  independentemente  de autorização
judicial.

que é  a solução que melhor  atende ao seu
superior interesse. NOVO

§ 4º  Será garantida a convivência da criança
e do adolescente com a mãe ou o pai privado
de  liberdade,  por  meio  de  visitas  periódicas
promovidas  pelo  responsável  ou,  nas
hipóteses  de  acolhimento  institucional,  pela
entidade responsável, independentemente de
autorização  judicial.  (mantida  redação
original)
§  5º Crianças  e  adolescentes,  com  remota
chance  de  reinserção  familiar  ou  colocação
em  família  adotiva,  que  se  encontrem  em
programa  de  acolhimento  institucional  ou
familiar,  poderão participar  de programas de
apadrinhamento  afetivo,  com  o  fim  de
potencializar o convívio comunitário por meio
da  construção  de  vínculos  estáveis  e
duradouros  que  contribuam  para  seu
desenvolvimento,  sendo  tais  programas
geridos pela Justiça da Infância e Juventude,
podendo ser executados por organizações da
sociedade  civil,  ou  por  entidades  do  Poder
Executivo.9 NOVO
§  6º  Não  havendo  pessoa  cadastrada  no
Cadastro Nacional de Adoção para a criança
ou  adolescente  inserido  na  modalidade  de
apadrinhamento  afetivo,  o  padrinho  poderá
requerer  a  adoção,  devendo  o  candidato
comprovar,  no  curso  do  procedimento,  que
preenche os requisitos necessários à adoção,



Art.  19-A  As  crianças  e  adolescentes  em
programa  de  acolhimento  institucional  poderão
participar  de  programa  de  apadrinhamento
afetivo.6

 §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

conforme previsto nesta Lei.  NOVO10

Excluir  o  artigo  19-A  e  todos  os  seus
parágrafos. 

6 Não se justifica a regulamentação do apadrinhamento afetivo no ECA, devendo a matéria ser disciplinada pelos Estados.
7 A grande maioria dos acolhimentos tem decorrido em razão do uso abusivo de álcool e substancias entorpecentes pelos pais e pelos familiares. Deste
modo, a redação trazida pela Lei 13257/2016 foi um desserviço eis que a redação originária era bem melhor. Sustenta-se a volta da redação anterior com a
inclusão da expressão “álcool”, uma vez que há defensores de que as substâncias entorpecentes seriam apenas as drogas ilícitas.  No que tange ao
programa de apadrinhamento, existem modalidades diversas do apadrinhamento afetivo, como o apadrinhamento de serviços e financeiro. Várias comarcas
possuem o programa através de lei municipal e gestão pelo CMCDA ou ONGs conveniadas. Exigir que o Poder Judiciário assuma todos os apadrinhamentos
do país implicaria em atraso na prestação jurisdicional e necessidade de aumento da equipe técnica. Deste modo, defende-se apenas a inclusão parágrafo
único com menção ao apadrinhamento afetivo, que poderá ser regulado de acordo com as características locais. Ressalta-se ainda que a exigência da
diferença de idade de 10 anos entre padrinho e afilhado, se apresenta restritiva, sendo pior do que as regras do programas já existentes que funcionam muito
bem, como o programa Padrinhos de Mato Grosso do Sul. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, já que o MPRJ se manifestou que o caput não tivesse a
expressão “livre da presença de pessoas dependentes de  álcool ou substâncias entorpecentes”, bem como no 19, § 3º em que o MPRJ defende que o
Judiciário registre o projeto no CMDCA, medeie o programa e mantenha o § 3º do PL.
8 Diminuição do prazo para um ano em atendimento à tese de diminuição de prazo propagada pelo Ministério da Justiça e, mais que isso, em atendimento
aos princípios constitucionais da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança, além dos princípios incertos no artigo 100 do ECA, notadamente o da
intervenção precoce.
9 Alterado com base na redação original e com inserção de redação do MP a partir da audiência realizada no RJ.
10 Em algumas comarcas há proibição de o afilhado ser adotado, assim como há tal proibição com relação à família acolhedora (razão, inclusive, de ser
temerária a prioridade de acolhimento familiar para crianças na 1ª infância).



instituições,  reforço escolar,  prática de esportes
entre outros.
19  §2º  Podem  ser  padrinhos  ou  madrinhas
afetivos  pessoas  maiores  de  dezoito  anos
inscritos ou não nos cadastros de 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

§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.

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

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

§7º  A  retirada  do  afilhado  da  instituição  de
acolhimento que estiver inserido para realização
de  viagens  para  outras  cidades  depende  de
autorização  judicial  que  poderá  ser  dada  por
período de um ano, prorrogável à critério do juiz.



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

Art. 23.
§ 2o A condenação criminal do pai ou da mãe não
implicará a destituição do poder familiar,  exceto
na  hipótese  de  condenação  por  crime  doloso,
sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho
ou filha.

Art. 23.
§ 2o EXCLUIR 3

Art. 28
§ 6o Em se tratando de criança ou adolescente
indígena  ou  proveniente  de  comunidade
remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:
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  por  esta  Lei  e  pela
Constituição Federal;
II  -  que  a  colocação  familiar  ocorra
prioritariamente  no seio  de sua comunidade  ou
junto a membros da mesma etnia;

Art.28
§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente
indígena,  ou  proveniente  de  comunidade
remanescente de quilombo,  do povo cigano,  de
comunidades  tradicionais,  ou  de  refugiados,  é
ainda obrigatório.

Art.28
Manutenção  do  §  6º  original  e  seus
incisos.11

Sugestão:  retirar  a  obrigatoriedade  de
intervenção  e  oitiva  de  antropólogos.
Justificativa:  a  fim  de  não  inviabilizar  o
atendimento ao caso eis que nem sempre
existe  este  profissional  em  todas  as

11 Questão amplamente debatida em SP e no RJ havendo consenso não apenas em virtude da dificuldade de localização  de antropólogos com tais
especializações assim como por ser a expressão "comunidades tradicionais" de interpretação absolutamente aberta e com possibilidades de inviabilizar as
adoções de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
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III  - 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
interprofissional  ou  multidisciplinar  que  irá
acompanhar o caso.

comarcas.

 Art. 34. Art. 34.
§5º As crianças de zero a seis anos são o público
prioritário de programas de acolhimento familiar 4

Art. 34 
Não incluir o parágrafo 5º já que o programa
de  acolhimento  familiar  já  é  considerado
prioritário de 0 a 18 anos incompletos12.

Art. 39 

§ 1o  A adoção é medida excepcional e irrevogável,
à qual se deve recorrer 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.

§ 1º A adoção é medida irrevogável,  à qual  se
deve  recorrer  quando  a  família  natural  ou
extensa não comprovar, no prazo de 30 dias, que
tem condições de manter consigo a criança ou
adolescente. NOVO

Art. 42.  
§ 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham
união  estável,  comprovada  a  estabilidade  da
família.

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis
anos mais velho do que o adotando.
 

§ 4º Os divorciados, os judicialmente separados e

Art. 42.  
§  2o  Para  adoção  conjunta,  é  indispensável  à
comprovação da existência de que os adotantes
constituem uma entidade familiar. NOVO

§  3º  O  adotante  há  de  ser,  pelo  menos,
dezesseis  anos  e  no  máximo  cinquenta  anos
mais  velho  do  que  o  adotando,  sendo  tal
exigência  aplicável  para  um  dos  cônjuges  ou
conviventes. NOVO
§  4º  Mesmo  depois  de  dissolvida  a  entidade

12 Preocupante em função de ser praticamente impossível a não criação de vínculos entre a família acolhedora e a criança. A manutenção como prioritária de
forma geral é o mais adequado ao caso, sem diferenciação por faixa etária.
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os ex-companheiros podem adotar conjuntamente,
contanto que acordem sobre a guarda e o regime
de visitas  e  desde  que  o  estágio  de  convivência
tenha  sido  iniciado  na  constância  do  período  de
convivência e que seja comprovada a existência de
vínculos de afinidade e afetividade com aquele não
detentor  da  guarda,  que  justifiquem  a
excepcionalidade da concessão.    

familiar é possível a adoção conjunta, desde que
o estágio de convivência  tenha iniciado na sua
constância  e  que  comprovada  a  existência  de
vínculos  de  afinidade  e  afetividade,  e  que  os
adotantes  acordem  sobre  o  regime  de
convivência e o pagamento de alimentos. NOVO 
§ 6o  A adoção poderá ser deferida ao adotante
que, após inequívoca manifestação de vontade,
vier a falecer antes do ajuizamento da demanda
ou no curso da ação. NOVO 
§ 6º Sugestão de redação: “A adoção poderá
ser deferida ao adotante que, após expressa
manifestação de vontade, vier a falecer antes
do ajuizamento da demanda ou no curso da
ação”.

   



 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.

§  3o Em  caso  de  adoção  por  pessoa  ou  casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência,  cumprido  no  território  nacional,  será
de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

Art.  46.  A adoção  será  precedida  de  estágio  de
convivência  com a  criança  e  o  adolescente,  pelo
prazo máximo de noventa dias, observadas a idade
da criança ou adolescente e as peculiaridades do
caso. 6

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

§  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 realizada
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.

§  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
judiciária o deferimento da adoção.

Art. 4613. 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. (redação
original)
§ 3o Em caso de adoção por  pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio
de  convivência,  cumprido no território  nacional,
será  de,  no  mínimo,  30  (trinta)  dias. (redação
original)
§  5º  Em  caso  de  adoção  internacional, por
pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do
País,  o  estágio  de  convivência,  cumprido  no
território nacional, preferencialmente na comarca
de origem da criança ou aonde a autoridade
judiciária  indicar,  por  apresentar  melhores
condições  para  a  adaptação  inicial   entre
adotando  e  adotantes,   será  de,  no  mínimo
quinze  e  no  máximo   30 (trinta) dias,
prorrogáveis, respeitada, em qualquer hipótese, a
competência do juízo da comarca de residência
da criança. (redação do PL)
§  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  judiciária  o  deferimento  da  adoção.

13 O Estágio de convivência não pode ter desconsiderada a sua importância e as singularidades de cada criança. A fixação de prazo, sem tais observâncias,
prejudicará o procedimento e, principalmente, a criança. A mudança de prazo prevista no PL para adoção internacional é prejudicial, pois poderá ser fixada
até 45 dias, sendo impossível para um residente de fora do país permanecer tanto tempo em estágio de convivência.
A audiência pública de São Paulo tinha aprovado por unanimidade o não estabelecimento de prazo para estágio de convivência, sendo que a audiência
pública do Rio de Janeiro achou que seria possível estabelecer o prazo de 90 dias, desde que não houvesse prazo máximo na prorrogação.
Quanto ao artigo 47, houve unanimidade nas duas audiências públicas.

https://zimbra.mprs.mp.br/service/extension/convertd/convertd/17/#bmk6


(redação do PL)

 
Art. 47 Art. 47 

§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 grupo de irmãos.

Art. 47 
§ 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
grupo de irmãos. (redação PL)



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.
 
 
 
 
 
 
 

§  1º  O deferimento da inscrição dar-se-á após
prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado,
ouvido o Ministério Público.

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

Art.  5014.  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.  (redação
original)

I - Os Cadastros locais e o Cadastro Nacional devem
ser integrados; (manter PL)
II - Observando-se o direito à convivência comunitária,
os  cadastros  locais  devem  prevalecer  sobre  o
Cadastro  Nacional  de  adoção,  salvo  decisão
fundamentada do juízo (manter PL)
III  -  Na  ausência  de  pretendentes  BRASILEIROS
habilitados residentes no país OU NO EXTERIOR, OU
DE ESTRANGEIROS RESIDENTES NO BRASIL com
perfil compatível e interesse manifesto na adoção de
criança ou adolescente  inscrito  no cadastro,  deverá
automaticamente  ser  solicitado  o  seu
cadastramento  junto  a  Comissão  Estadual
Judiciária de Adoção Internacional, para tentativa
de  adoção  por  pessoa  estrangeira  residente  no
Exterior. 14 O PL diz que deve ter em cada comarca ou fórum regional um cadastro de pessoas interessadas não residentes no Brasil, o que é impossível, já que a

habilitação é feita pela CEJAI em nível estadual. Deve o caput manter a redação original. Os novos incisos 1, 2 e 3 do PL são interessantes, sobretudo o
inciso III que fala do encaminhamento da criança à adoção  internacional, caso não haja interessados no CNA. 
O § 1º ate o § 13 ficam com a redação original, que é melhor. 
Alterou-se a redação do inciso III  do § 13º para colocar a possibilidade de guarda fática de crianças maiores de 3 anos, ou adolescentes, desde que
comprovada a convivência de laços de  afetividade e afinidade, pois, em muitos casos, não houve guarda judicializada. 
Apresenta o PL o inciso IV do § 13º, que é absurdo, pois prevê a desnecessidade de habilitação para crianças acima de 6 anos e indicação de adotante
pelos pais destituídos, quanto   temos 
centenas de casais com o perfil de 6 a 8 anos, inscritos no CNA e esperando anos em fila. Qual a idoneidade da família natural destituída em indicar uma
família adotiva?  O § 15º do PL é bom, pois prevê prioridade na adoção de crianças e adolescentes com problemas de saúde e grupos de  irmãos. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, já que um participante entendeu que deve ser mantida as
48 horas para inscrição no Cadastro (§ 8º). No que tange ao artigo 50, § 13º, III, alguns entenderam, na audiência pública do Rio de Janeiro, que deveria ser
retirada a expressão “guarda fática”. Já na audiência pública de São Paulo, alguns entenderam que deveria ser retirada a expressão “má fé”.



 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 Matéria de Adoção
Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo
no 1, de 14 de janeiro de 1999,  e promulgada
pelo Decreto no 3.087, de 21 de junho de 1999.

§  1o A  adoção  internacional  de  criança  ou
adolescente  brasileiro  ou  domiciliado  no  Brasil
somente terá lugar quando restar comprovado:

I  -  que  a  colocação  em  família  substituta  é  a
solução adequada ao caso concreto;

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;

III  -  que,  em  se  tratando  de  adoção  de
adolescente,  este  foi  consultado,  por  meios
adequados ao seu estágio de desenvolvimento,

Art.  518 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  Adolescentes  e  à
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional
promulgada pelo Decreto n. 3087 de 21 de junho
de 1999 e deseje adaptar criança em outro país
ratificante do tratado.

§1º

II- que foram esgotadas todas 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”
 

Art. 5115. 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
Matéria  de  Adoção  Internacional,  aprovada  pelo
Decreto Legislativo no 1, de 14 de janeiro de 1999, e
promulgada pelo Decreto Nº 3087 de 21 de junho de
1999 e deseje adotar criança ou adolescente em outro
país ratificante do tratado. NOVO
§ 1o A adoção internacional de criança ou adolescente
brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar
quando  restar  comprovado: (manter  a  redação
original)
I - que a colocação em família substituta é a solução
adequada ao caso concreto; (redação original)

II – verificada a inexistência de adotantes brasileiros
RESIDENTES  NO  PAÍS  E  NO  EXTERIOR,
devidamente habilitados, com o perfil compatível com
a criança ou adolescente apto para a adoção,  após
consulta  aos  cadastros  mencionados  no  artigo  50
desta lei. NOVO

III  - que, em se tratando de adoção de adolescente,
este  foi  consultado,  por  meios  adequados  ao  seu
estágio  de  desenvolvimento,  e  que  se  encontra

15 O que tange a adoção internacional, se faz necessária a alteração do caput e do inciso II do artigo 51, para melhor compreensão, sendo que a redação do
PL também é  muito ruim. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e no Rio de Janeiro de que não deve ser mantida o prazo de 1 ano previsto no inciso II, do PL.
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e  que  se  encontra  preparado  para  a  medida,
mediante  parecer  elaborado  por  equipe
interprofissional, observado o disposto nos §§ 1o

e 2o do art. 28 desta Lei.
§ 2o Os brasileiros  residentes no exterior  terão
preferência  aos  estrangeiros,  nos  casos  de
adoção internacional de criança ou adolescente
não há brasileiro.
§  3o A  adoção  internacional  pressupõe  a
intervenção das Autoridades Centrais Estaduais
e Federal em matéria de adoção internacional.

preparado para a medida, mediante parecer elaborado
por equipe interprofissional, observado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. (redação original)
§ 2o Os brasileiros residentes no exterior  DEVERÃO
CONCORRER  EM  IGUALDADE  DE  CONDIÇÕES
COM  OS  RESIDENTES  NO  PAÍS,  TERÃO
PREFERÊNCIA  AOS  ESTRANGEIROS
RESIDENTES  NO  BRASIL,  PARA  ADOÇÃO  DE
CRIANÇA  OU  ADOLESCENTE  BRASILEIRO.
(preferência aos estrangeiros residentes no Brasil para
adoção  de  criança  ou  adolescente  brasileiro).
(redação original)
§ 3o  A adoção internacional pressupõe a intervenção
das  Autoridades  Centrais  Estaduais  e  Federal  em
matéria de adoção internacional. (redação original)

Art. 92 
I  -  preservação  dos  vínculos  familiares  e
promoção da reintegração familiar;

II  -  integração  em  família  substituta,  quando
esgotados os recursos de manutenção na família
natural ou extensa

Art  92

II  -  integração em família  substituta ou adotiva,
quando  esgotados  os  recursos  de  manutenção
na  família  natural  ou  extensa,  desde  que

Art 9216

I - preservação dos vínculos familiares e a promoção
da  reintegração  com os genitores  ou com a família
extensa, uma vez comprovada a existência de vínculo
de  afinidade  e  afetividade  ouvida  a  equipe
interprofissional; NOVO
Sugestão: alterar a redação para: -  “preservação
dos  vínculos  familiares  e  promoção  da
reintegração  com  a  família  nuclear  ou  com  a

16 Quanto ao artigo 92 é necessária a mudança de redação, seja do PL ou da redação dada pela Lei 12010/2009 para melhor explicação dos princípios que
as entidades de programas de acolhimento familiar ou institucional devam observar. 
No artigo 152 se estabeleceu prazos contínuos e vedação de prazo em dobro para a Fazenda, Ministério Público e Defensoria Pública, a fim de agilizar os
procedimentos. 
Houve unanimidade na audiência pública de São Paulo e do Rio de Janeiro quanto a redação do artigo 92.
Quanto a redação do artigo 152, houve maioria na audiência pública, do Rio de Janeiro e de São Paulo, quanto aos prazos contínuos e, quanto ao prazo em
dobro, houve unanimidade na audiência pública de São Paulo e maioria na audiência pública do Rio de Janeiro, havendo sugestão da DPERJ de que a
alteração deveria ser somente para ações de matéria protetiva, mantendo-se o prazo em dobro para os adolescentes infratores, uma vez que mais benéficos
aos mesmos.



presente  o  vínculo  comprovado  de  afinidade  e
afetividade, ou quando a reintegração familiar se
mostrar 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 Juventude.
 

família extensa, uma vez comprovada a existência
de  vínculo  de  afetividade,  ouvida  a  equipe
interprofissional. OBS: “vínculo de afinidade” já é
um deslize técnico da lei atual, eis que não traduz,
tecnicamente, o que a lei pretende. O Código Civil
traz a definição de vínculo de afinidade, que não é
o que o ECA quer referir: “Art. 1.595. Cada cônjuge
ou  companheiro  é  aliado  aos  parentes  do outro
pelo vínculo da afinidade.” Melhor trocar.

II  -  integração em família adotiva sempre que restar
evidenciado  pela  equipe  interprofissional  que  a
reintegração familiar se mostrar desaconselhável para
o bem estar da criança ou adolescente. NOVO

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei
aplicam-se  subsidiariamente  as  normas  gerais
previstas na legislação processual pertinente.
Parágrafo  único.  É  assegurada,  sob  pena  de
responsabilidade,  prioridade  absoluta  na
tramitação  dos  processos  e  procedimentos
previstos  nesta  Lei,  assim  como  na  execução
dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei
aplicam-se  subsidiariamente  as  normas  gerais
previstas  na  legislação  processual  pertinente.
(texto original)
§  1º  É  assegurada,  sob  pena  de
responsabilidade,  prioridade  absoluta  na
tramitação  dos  processos  e  procedimentos
previstos nesta Lei, assim como na execução dos
atos  e  diligências  judiciais  a  eles  referentes.
(manter  texto original  passando  o parágrafo
único para § 1º)
§2º  Os  prazos  estabelecidos  nesta  Lei  e
aplicáveis  aos  seus  procedimentos  são
contínuos,  vedado  o  prazo  em  dobro  para  a
Fazenda,  o  Ministério  Público  e  a  Defensoria
Pública. NOVO  

Art.  155  O procedimento  para  a  perda  ou  a
suspensão  do  poder  familiar  ter   início  por
provocação do Ministério Público ou de quem

Art. 155.17 A ação de perda ou de suspensão do
poder     familiar     terá     início    por
provocação  do Ministério Público, da criança ou



tenha  legítimo  interesse.  adolescente  ou  de  quem  tenha  legítimo
interesse na sua adoção. 
Parágrafo  único.  Na  inércia  dos  legitimados
previstos no caput, e encontrando-se a criança
ou   adolescente   em  acolhimento  familiar  ou
institucional,  há mais de 1 (um) anos a  ação
pode  ser  proposta  por  qualquer  pessoa  que
tenha  interesse  na  proteção  da  criança  ou
adolescente,  podendo  o   Ministério  Público
aditar a inicial ou oferecer inicial  substitutiva.

Art. 158. O requerido será citado para, no prazo
de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando
as  provas  a  serem  produzidas  e  oferecendo
desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Art. 15818. O requerido será citado para, no prazo
de  10  (dez)  dias,  oferecer  resposta   escrita,
indicando    as  provas  a  serem  produzidas  e
oferecendo desde logo  o rol de testemunhas e
documentos, sob pena de preclusão. NOVO

17 Aumentou-se o rol de legitimados ativos para propositura da ação de perda do poder familiar, podendo a própria criança ou adolescente ingressar com
ação através da curadoria especial. 
No caso de inércia dos legitimados se prevê a possibilidade de qualquer pessoa ingressar  com a ação de destituição do poder familiar,  no caso de
acolhimentos superiores a 2 anos, permitindo-se que o Ministério Público adite a inicial ou ofereça inicial substitutiva. 
Permitiu-se com o parágrafo único do artigo 157 que criança e adolescentes, sem sentença de perda do poder familiar, transitado em julgado, ingressem-no
Cadastro Nacional de Adoção. 
Houve unanimidade na audiência pública de São Paulo na aprovação do artigo 155 e 157.
Na audiência pública do Rio de Janeiro o artigo 157 foi aprovado por unanimidade e, o artigo 155, por maioria, sendo que o Ministério Público requereu a
inclusão da palavra “omissão” para que o curador fosse reconhecido como legitimado em nome da criança ou adolescente
18 Propõe-se que as provas deverão ser requeridas na inicial e na contestação, sob pena de preclusão, a fim de que não haja despachos do tipo “às partes
em provas”. 
A citação por edital se daria no prazo máximo de 20 dias (CPC permite até 60 dias) em publicação única, sendo dispensável o envio aos órgãos de praxe
para a localização dos requeridos, com o objetivo de redução dos prazos processuais e agilização dos processos. O motivo do não envio de oficio e porque
em mais de 90% dos casos, não se localiza os pais nos endereços indicados pelos órgãos de praxe, atrasando os processos e gerando danos ao erário
publico.
Sugere-se que não seja obrigatória a oitiva de pais revéis e que, neste caso, possa o juiz julgar antecipadamente o mérito.  O PL inclui o § 6º que é bom que
seja mantido. 
Na audiência pública de São Paulo houve aprovação por maioria do artigo 158, e por unanimidade do artigo 161.
Na audiência pública do Rio de Janeiro houve aprovação por unanimidade dos dois artigos supramencionados.



§ 1o A citação será pessoal, salvo se esgotados
todos os meios para sua realização.
§ 2o O requerido privado de liberdade deverá ser
citado pessoalmente. 

§ 1o A citação pessoal será via postal ou por hora
certa. 
§ 2º Encontrando-se os pais em local incerto e
não sabido, serão citados por edital, com o prazo
máximo de 20 dias, em publicação única, sendo
dispensável o envio de  ofícios para localização
dos  requeridos. NOVO.
§ 3o  O requerido privado de liberdade deverá ser
citado pessoalmente. (manter texto original)

 Art 161
§ 4º É obrigatória a oitiva dos pais sempre que
esses forem identificados e estiverem em local
conhecido.

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  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.

Art 161 
§  4º  É  obrigatória  a  intimação  dos  pais  para
serem ouvidos, sempre que  forem identificados e
estiverem em local conhecido. 

§ 6º Na ausência ou insuficiência 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 na área
específica e com curso de perito,  dentre as que
tiverem  habilitação  técnica  relacionada  com   a
natureza do exame, não eximindo os Tribunais da
realização  de  concurso  público  para  o
preenchimento dos cargos técnicos.



Art. 163. 
Parágrafo  único.  A  sentença  que  decretar  a
perda ou a suspensão do poder familiar será
averbada à margem do registro de nascimento
da criança ou do adolescente. 

Art. 163. 
§  1º.  A sentença  que  decretar  a  perda  ou  a
suspensão do poder familiar será averbada    à
margem  do  registro  de nascimento da  criança
ou do adolescente. (manter redação original) 

§ 2º.19 A perda  ou suspensão do  poder familiar
não  os  dispensa  do  pagamento  de  alimentos,
enquanto  não  ocorrer  sua  adoção. NOVO
Sugestão:  “a  perda  ou suspensão  do poder
familiar  não  dispensa  do  pagamento  de
alimentos enquanto não finalizada a adoção”.

 Art.  166.  Se  os  pais  forem  falecidos,  tiverem
sido destituídos ou suspensos do poder familiar,
ou houverem aderido expressamente ao pedido
de colocação em família substituta, este poderá

Art. 166 Art 16620. Se os pais forem falecidos, tiverem sido
destituídos  ou  suspensos  do  poder  familiar,  ou
houverem aderido expressamente ao pedido de
adoção,  a petição será protocolada  no cartório,

19 A perda do poder familiar não pode obstruir o pagamento de alimentos pelos pais, até a inclusão da criança na família adotiva, havendo necessidade de se
constar expressamente, uma vez que há divergência jurisprudencial. 
Houve unanimidade na aprovação pela audiência pública de São Paulo e por maioria no Rio de Janeiro.
20 Um dos artigos mais polêmicos do ECA. Os pais não podem estar desassistidos juridicamente no momento da entrega de uma criança para adoção e nem
os adotantes, sendo que a redação original viola o artigo 133 da Constituição Federal. 
Necessária a fixação de prazo exíguo para a oitiva dos genitores. 
O sigilo se impõe para se evitar que os genitores deixem as crianças nas ruas, colocando-se os nascituros em risco. 
A entrega voluntária deve importar em perda do poder familiar ao término da oitiva dos genitores, já que se assemelha ao abandono assistido e à renúncia ao
poder familiar.  O suposto pai biológico e a família extensa só devem ser contatados a pedido da genitora. 
Somente o consentimento ratificado em audiência, após o nascimento da criança, pode ter valor legal. 
Por fim, alterou-se o antigo § 7º para que as orientações sejam fornecidas tanto à família natural quanto à família adotiva. 
Houve aprovação por unanimidade na audiência pública de São Paulo, e, no Rio de Janeiro, havendo sugestão nesta última que seria o caso de extinção do
poder familiar e não de perda do poder familiar.



ser  formulado  diretamente  em  cartório,  em
petição  assinada  pelos  próprios  requerentes,
dispensada a assistência de advogado.

§  1o Na  hipótese  de  concordância  dos  pais,
esses serão ouvidos pela autoridade judiciária e
pelo  representante  do  Ministério  Público,
tomando-se por termo as declarações.

§  3o 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.

§  1o  Na  hipótese  de  concordância  dos  pais,
estes serão ouvidos pela autoridade judiciária e
pelo  representante  do  Ministério  Público,  no
momento  da  entrega  ou  do  ajuizamento  da
adoção ou no prazo máximo de 60 dias a contar
da data do ajuizamento da ação 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

assinada  pelos  próprios  requerentes  e  seu
advogado, ou, no caso de hipossuficiência, pelo
Defensor Público. NOVO

§  1o Na  hipótese  de  eleição  pelos  pais  dos
adotantes,  todos  serão  ouvidos  em  audiência
pelo juiz, na presença do Ministério Público e de
Defesa Técnica. Na hipótese de os candidatos à
adoção não integrarem o cadastro, a psicossocial
elaborará  laudo  técnico,  no  prazo  de  10  dias.
Comprovada a preservação do melhor interesse
da  criança  e  do  adolescência,  será  deferida  a
guarda  aos adotantes,  durante  a  tramitação da
ação de destituição do poder familiar  cumulada
com a de adoção. NOVO

§3º  Será  garantida  a  livre  manifestação  de
vontade  dos  detentores  do  poder  familiar,  bem
como o direito ao sigilo das informações. NOVO

§  4o 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.  (mantida a redação



§ 4o O consentimento prestado por escrito não
terá validade se não for ratificado na audiência a
que se refere o § 3o deste artigo.

§ 5o O consentimento é retratável até a data da
publicação da sentença constitutiva da adoção.

§ 6o O consentimento somente terá valor se for
dado após o nascimento da criança.

§  7o A  família  substituta  receberá  a  devida
orientação  por  intermédio  de  equipe  técnica
interprofissional  a  serviço  do  Poder  Judiciário,
preferencialmente  com  apoio  dos  técnicos
responsáveis pela execução da política municipal

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

§6º O consentimento somente produzirá efeitos
se ratificado após o nascimento da criança
 

original, sendo que passará a ser o parágrafo
4º e não o 3º)

§5º.  O  consentimento  prestado  por  escrito  não
terá validade se não for ratificado na audiência a
que  se  refere  o  §  1o deste  artigo. (mantida  a
redação original,  sendo que passará a ser o
§5º e não o 4º)

§ 6º. O consentimento é retratável até a data da
audiência referida no § 1º. (Nova redação, sendo
que passará a ser o §6º e não o 5º)

§  7º. O consentimento somente terá valor se for
dado após o nascimento da criança. (mantida a
redação original,  sendo que passará a ser o
§7º e não o 6º)

§  8o A  família  adotiva  receberá  a  devida
orientação  por  intermédio  de  equipe  técnica
interprofissional  a  serviço  do  Poder  Judiciário,
preferencialmente  com  apoio  dos  técnicos
responsáveis pela execução da política municipal



de garantia do direito à convivência familiar. de  garantia  do  direito  à  convivência  familiar.
(mantida  a  redação  original,  sendo  que
passará a ser o §8º e não o 7º).

 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.

Art 17021-A. O prazo máximo para conclusão da
ação de adoção nacional será de  180 (cento e
oitenta),  prorrogáveis  por  igual  período  e  uma
única vez, mediante decisão fundamentada pela
autoridade judiciária. NOVO 

 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 requisitos
e princípios desta Lei.

§ 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,  que  inclua  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.

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  maiores  ou  de  adolescentes,  com

Art.  197-C22. 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 requisitos
e princípios desta Lei. (redação original)

§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 atuantes na
Comarca,  que  inclua  preparação  psicológica,
orientação  e  estímulo  à  adoção  inter-racial,  de
crianças  maiores  ou  de  adolescentes,  com
necessidades  específicas  de  saúde  ou  com

21 O prazo do PL é exíguo e igual ao da ação de perda do poder familiar que é muito mais urgente. 
No caso de adoção de adolescente impossível uma conclusão açodada, pois não atende os interesses do próprio infante.
Houve unanimidade na aprovação na audiência pública de São Paulo e por maioria, no Rio de Janeiro.
22 Alterou-se o procedimento de habilitação para garantir a presença dos grupos de apoio à adoção na preparação dos adotantes. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e na audiência pública do Rio de Janeiro.



§  2o  Sempre  que  possível  e  recomendável,  a
etapa obrigatória da preparação referida no § 1o

deste  artigo  incluirá  o  contato  com  crianças  e
adolescentes em regime de acolhimento familiar
ou  institucional  em  condições  de  serem
adotados,  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  e  pela
execução  da  política  municipal  de  garantia  do
direito à convivência familiar.

necessidades  específicas  de  saúde  ou  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,  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  e  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.
 

deficiências e de grupos de irmãos. (redação PL)

§  2o  Sempre  que  possível  e  recomendável,  a
etapa  obrigatória  da  preparação  referida  no  §
1o deste artigo incluirá o contato com crianças e
adolescentes em regime de acolhimento familiar
ou institucional em condições de serem adotados,
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  e  pela
execução  da  política  municipal  de  garantia  do
direito  à convivência  familiar  e pelos grupos de
adoção, autorizados pela Justiça da Infância e da
Juventude. (redação PL)  
 



Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante
será inscrito nos cadastros referidos no art. 50
desta Lei, sendo  a  sua  convocação  para  a
adoção feita de acordo com ordem cronológica
de habilitação e conforme a disponibilidade de
crianças ou adolescentes adotáveis. 
§  1o  A  ordem  cronológica  das  habilitações
somente poderá deixar  de ser  observada  pela
autoridade judiciária nas hipóteses previstas no
§ 13 do art.  50  desta Lei, quando comprovado
ser  essa  a  melhor  solução  no  interesse  do
adotando. 
§  2o  A  recusa  sistemática  na  adoção  das
crianças ou adolescentes  indicados importará
na reavaliação da habilitação concedida. 

Art. 197-E23

§  1o  A  ordem  cronológica  das  habilitações
somente poderá deixar  de ser observada pela
autoridade judiciária nas hipóteses previstas no
§ 13 do art. 50 e 166 § 2º, quando comprovado
ser  essa  a melhor solução  no  interesse  do
adotando. NOVO
§ 2o Após no máximo três recusas, injustificadas,
pelo  habilitado  à  adoção,  de  crianças  ou
adolescentes  indicados  dentro  do  perfil
escolhido,  haverá  reavaliação  da  habilitação
concedida. NOVO  (NÃO SE APLICA À ÁREA
INTERNACIONAL)
§ 3o A habilitação à adoção deverá ser renovada
no mínimo trienalmente mediante avaliação por
equipe interprofissional. NOVO
§ 4o  A desistência  do  adotante  de  guarda para
fins de adoção ou após a adoção transitado em
julgado,   com  devolução  da  criança  ou  do
adolescente,   poderá  importar  em  exclusão
imediata  do  Cadastro   Nacional  de  Adoção  e
vedação  de  renovação  da   habilitação,  sem
prejuízo  das  demais  medidas  para
responsabilização  do  habilitado  ou  adotante.
NOVO 
Nota: dois  pequenos  equívocos:  (adoção
transitada em julgado...e...importar exclusão
– sem o “em”) – também aqui pensa-se dever
constar “desistência injustificada”, porque a
sanção é pesada...

23 Estabeleceu-se sanções aos habilitados que se recusam a aceitarem crianças dentro do perfil traçado. 
Estabeleceu-se prazo nacional de renovação da habilitação, uma vez que cada VIJ adota o prazo que bem quiser. 
Vedou-se a renovação de habilitação para habilitados que devolveram crianças/adolescentes, bem como estabeleceu-se como sanção a exclusão imediata
do  CNA. 
Unânime na audiência pública de São Paulo e na audiência pública do Rio de Janeiro.



Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução das medidas socioeducativas,  adotar-
se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com
as seguintes adaptações: 
I  -  os  recursos  serão  interpostos
independentemente de preparo;

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de
declaração, o prazo para o Ministério Público e
para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;

III - os recursos terão preferência de julgamento
e dispensarão revisor;
IV a VI (Revogados)   

VII - antes de determinar a remessa dos autos à
superior  instância,  no caso de apelação,  ou do
instrumento,  no  caso  de  agravo,  a  autoridade
judiciária  proferirá  despacho  fundamentado,
mantendo ou reformando a decisão, no prazo de

Art. 19824. Nos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução  das medidas  socioeducativas,  adotar-
se-á o sistema recursal do Código de Processo
Civil),  com as  seguintes adaptações: 
I  -  os  recursos  serão  interpostos
independentemente  de  preparo;  (redação
original)

II - em todos os recursos o prazo é de 10 (dez)
dias, e contados em dias contínuos25. NOVO

III  –  os  recursos  nas  ações  de  destituição  do
poder  familiar  e  adoção  não  dispõem de  efeito
suspensivo. NOVO

IV  –  o  recurso  reconhecido  como  pelo  juiz,
intempestivo  não  será  remetido  à  superior
instância,  podendo  haver  pedido  de
reconsideração  em  havendo  alegação  de  erro.
NOVO
VII - revogar
VIII - revogar

24 Estabeleceu-se prazos contínuos para os recursos e a vedação de remessa de recursos intempestivos e manifestamente inadmissíveis. 

25 Atendimento à prioridade absoluta, ao melhor interesse da criança, a intervenção precoce dentre outros princípios que regem o direito da criança e do
adolescente.



cinco dias;
VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à
superior instância dentro de vinte e quatro horas,
independentemente  de  novo  pedido  do
recorrente; se a reformar, a remessa dos autos
dependerá  de  pedido  expresso  da  parte
interessada ou do Ministério Público, no prazo de
cinco dias, contados da intimação.
 
 Art 2º - O art 391 da Consolidação das Leis do

Trabalho, Decreto Lei n. 5452 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 do contrato de trabalho, ainda
que durante o prazo de 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.

Art 2º - O art 391 da Consolidação das Leis do
Trabalho, Decreto Lei n. 5452 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 do contrato de trabalho,  ainda
que durante o prazo de 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.
(redação PL)

 Art 3º a expressão “família substituta” contida no
art 19 caput e p. 1º, art 28, caput e pp 4 e 5 , arts
29, 30 e 31, incisos I e II do p. 1º do art 5, inc II
do art 92, parágrafo único do art 93, inciso X do
parágrafo único do art 100, p 1 do art 101, da Lei
nº 8069, de 13 de julho de 1990 fica substituída
pela expressão família adotiva
 

Art 3º a expressão “família substituta” contida no
art 19 caput e p. 1º, art 28, caput e pp 4 e 5 , arts
29, 30 e 31, incisos I e II do p. 1º do art 5, inc II do
art  92,  parágrafo  único  do  art  93,  inciso  X  do
parágrafo único do art 100, p 1 do art 101, da Lei
nº 8069, de 13 de julho de 1990 fica substituída
pela expressão família adotiva
 (redação PL)

CLT
Art.  392-A. À empregada que adotar ou obtiver Art. 392-A. Ao empregado que adotar ou obtiver



guarda judicial  para  fins  de adoção  de  criança
será concedida licença-maternidade nos termos
do art. 392.

guarda judicial para fins de adoção de criança ou
adolescente12 será concedida licença-maternidade
nos termos do art. 392.

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 
Art.  71-A.  Ao  segurado  ou  segurada  da
Previdência Social que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança é devido
salário-maternidade pelo período de 120 (cento e
vinte) dias.

Art.  71-A  13  Ao segurado da Previdência  Social
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de
adoção  de  criança  ou  adolescente  é  devido
salário-maternidade pelo período de 120 (cento e
vinte) dias.  

  
A redação do PL é excelente quanto à garantia de estabilidade ao adotante, bem como na substituição da expressão família substituta por família adotiva. 

Incluímos uma alteração não prevista no PL do artigo 392-A para garantir a licença-maternidade aos adotantes que estão com guarda para fins de adoção de
adolescente. O mesmo se dá quanto à necessidade de alteração da Lei previdenciária para pagamento do salário-maternidade. 

As alterações da CLT e da legislação previdenciária vão ao encontro as necessidades de adolescentes que precisam de maior tempo para adaptação na
família adotiva, tratando-se de parcela significativa das adoções necessárias formadas, basicamente por adolescente. A licença-maternidade existe para
benefício do adotando e não do adotante. Restringir a licença-maternidade para a faixa etária de 0 a 11 anos, não atende ao Maior Interesse da Criança e do
Adolescente.

CÓDIGO CIVIL

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II  -  pela  emancipação,  nos  termos  do  art.  5o,
parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

O art. 1.635 da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II  -  pela  emancipação,  nos  termos  do  art.  5º,
parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638;
VI  –  por  decisão  judicial  de  homologação  da
entrega voluntária para fins de adoção, na forma

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1638
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art5
https://zimbra.mprs.mp.br/service/extension/convertd/convertd/17/#bmk13
https://zimbra.mprs.mp.br/service/extension/convertd/convertd/17/#bmk12


do artigo 166, da Lei 8.069/90.

O art 1.638 da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.  1.638.  Perderá  por  ato  judicial  o  poder
familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III  - praticar atos contrários à moral e aos bons
costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no
artigo antecedente.
V - entregar voluntariamente seu filho em juízo ou
a terceiros, com o intuito de ser adotado.  

 Entendemos necessária a inclusão de um inciso no artigo 1.638, do CCB para se estabelecer como causa de perda do poder familiar a entrega do filho à
terceiros, para fins de adoção, por entender que se trata de conduta que se assemelha ao abandono diante da  recusa de exercer os deveres do poder
familiar. Por sua vez, a entrega em juízo para fins de adoção passaria a ser causa de extinção do poder familiar.

Observações:
Retirada de todas as menções a inter-racial substituindo por interétnico.
Substituir todos os relatórios e/ou estudos psicossociais por relatórios, laudos ou estudos psicológicos e sociais.
Quando se referir à equipe técnica substituir ou equipe interdisciplinar.

OAB/PR  –  Contribuições  das  advogadas  MARTA MARÍLIA TONIN;  MARGARIDA ESUMI;  SILVIA CARNEIRO  LEÃO  e
JUSSARA MEIRELLES.


