
PODER JUDICIÁRIO

Vara da Infância e da Juventude de Itaquera

São Paulo, 03 de dezembro de 2016.

Ref. ao Anteprojeto de Lei da Adoção

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça e Cidadan ia

Tenho  a  honra  e  a  satisfação  de  me  dirigir

respeitosamente  à  Vossa  Excelência  para  propor  sugestões  de

aprimoramento do Anteprojeto de Lei de Adoção, atualmente, em consulta

pública.

É preciso avançar no debate para ampliar a proteção e

reduzir  a  violação  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes,  no  âmbito  do

Poder Judiciário.

Em  tempos  de  ajuste  fiscal,  há  a  necessidade  de

racionalizar  o trabalho do Judiciário na área da Infância e da Juventude,

dispensando sua intervenção onde a família já desempenha adequadamente

suas funções parentais.

Todo  trabalho  adicional  do  Judiciário  custa  muito

dinheiro aos cofres públicos.

Nessa perspectiva, não faz sentido habilitar dezenas de

milhares  de  candidatos  à  adoção,  que  jamais  serão  convocados  para

conhecer  a  criança  que desejam.  Não faz sentido manter  três cadastros

paralelos  de  adoção.  Não  faz  sentido  intervir  onde  já  se  concretizou  a

adoção de adolescentes, no plano afetivo e familiar. Não faz sentido impor o

processo  judicial  para  o  reconhecimento  de  paternidade  e  maternidade

socioafetiva. Não faz sentido entregar ao Judiciário a gestão de programas

de apadrinhamento afetivo, quando as extensas redes de abrigos e serviços

assistenciais podem, muito bem, avaliar os interessados em se inscrever no

programa etc 
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Na  verdade,

tudo faz sentido se quisermos continuar gastando mal o dinheiro investido no

Judiciário para a realização de milhares de visitas domiciliares e milhares de

avaliações técnicas, o que exigirá a contratação de mais servidores, mais

desenvolvedores  de  programas  para  cuidar  de  cadastros  paralelos  de

adoção, mais escreventes etc sem que haja nenhum benefício adicional a

crianças e adolescentes.

I. Dos cadastros de adoção

Sugestão de texto  : 

1. O cadastro local e o estadual passam a integrar o

Cadastro  Nacional  de  Adoção,  devendo  as  autoridades  responsáveis

promover a migração dos dados, extinguindo-se, no prazo de 90 dias, os

cadastros paralelos atualmente existentes.

2. O Cadastro Nacional de Adoção deve incluir crianças

e adolescentes, com situação jurídica definida ou indefinida, consultando-se

os  pretendentes  no  momento  do  cadastramento  da  planilha  de  perfil  da

criança e do adolescente que desejam adotar.

3..O Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de

Justiça devem publicar anualmente, no dia 1º de março, para cada Estado, a

relação das faixas etárias e dos perfis disponíveis – cor da pele, sexo, grupo

de irmãos e condições de saúde – para novos pedidos de habilitação.

4. As faixas etárias serão agrupadas de dois em dois

anos, no intervalo de 0 a 18 anos de idade.

5.  Sempre  que  o  número  de  inscritos  no  cadastro

estadual de adoção superar o dobro de crianças disponíveis para a faixa

etária e o perfil desejado pelos pretendentes, novos pedidos de habilitação

serão indeferidos de plano, podendo ser reapresentados após 1º de março

do ano subseqüente, se houver novas vagas no cadastro.

6.  Os dados  do CNA devem ser  atualizados  a  cada

dois  anos  pelos  pretendentes,  que  devem  ser  intimados  pelo  juízo  da
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habilitação,  ficando  indisponíveis

para novas consultas, enquanto não ocorrer a atualização do cadastro.

7. Os Promotores e os Defensores Públicos da Infância

e  da  Juventude  poderão  consultar  o  Cadastro  Nacional  de  Adoção,

resguardado o sigilo.

Justificativa: 

Proponho  a  extinção  dos  cadastros  paralelos  de

adoção,  como prevê  a  Resolução  190/2014  do CNJ,  aperfeiçoando-se  o

programa do CNA para contemplar os dados mínimos de pesquisa, como a

idade das crianças e adolescentes e suas condições de saúde, permitindo-

se o cadastramento daqueles com situação jurídica definida (ou seja, com

pais destituídos do poder familiar,  por sentença transitada em julgado) e

situação jurídica indefinida (que aguardam a propositura ou o desfecho de

ação de destituição do poder familiar),

Passados mais de 2 anos da Resolução 190/2014 do

CNJ,  não  há  motivos  para  a  existência  de  três  cadastros  paralelos  de

adoção: o cadastro local, o cadastro estadual e o cadastro nacional.

Com a unificação dos cadastros no CNA, a pesquisa

passaria  a  ser  feita,  na  ordem  estabelecida  pelo  ECA:  primeiro,  os

pretendentes  residentes  na  Comarca,  depois,  no  Estado  e,  por  fim,  nas

demais unidades da Federação, como determina o artigo 50, par. 8, do ECA.

Simples assim. Reduzem-se os gastos públicos com a manutenção de 27

programas estaduais e a burocracia inútil  de inclusão dos dados em três

cadastros distintos, com a mesma finalidade.

Por outro lado, não faz nenhum sentido criar um fila de

milhares  de  pretendentes  à  adoção  que  jamais  serão  convocados  para

conhecer um recém nascido ou uma criança de pouca idade.

Não  existem  recém  nascidos  e  crianças  pequenas

disponíveis para atender a demanda. É uma impossibilidade material.

Com o limitador de ingresso no cadastro, as pessoas

interessadas em adoção terão que rever seus planos pessoais de adotar

crianças pequenas,  canalizando suas motivações para outros projetos de
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seu  interesse,  como  adoções

tardias e apadrinhamento afetivo.

No Estado  de São  Paulo,  são  admitidos,  em média,

2000 novos pretendentes por ano, que, repita-se, jamais vão concretizar o

sonho de adotar um recém nascido ou uma criança de pouca idade.

Cria-se uma ilusão que frustra  os pretendentes,  que,

por  vezes,  num  ato  de  desespero  existencial,  dispõem-se  a  acolher

ilegalmente um recém-nascido..entregue por família desconhecida, com ou

sem pagamento de vantagem pecuniária.

Os  pretendentes  residentes  no  país  devem

compreender  que  não  há  recém  nascidos  e  crianças  de  pouca  idade

disponíveis para todo mundo.

Fica a critério de cada pretendente alterar o perfil da

criança desejada ou investir em outras formas de convivência familiar, como

o apadrinhamento afetivo, ou simplesmente desistir do projeto adotivo.

Nesse  contexto,  o  programa  do  CNA  deve  ser

atualizado  para  realizar  o  cruzamento  de  dados,  de  forma  eficiente,

facilitando o trabalho de pesquisa.

Para  grupo  de  irmãos,  ao  contrário  do  que  ocorre

atualmente  com  o  CNA,  a  pesquisa  do  programa  deve  ser  idêntica,

independentemente da ordem e da idade das crianças e adolescentes.

A  grande  tragédia  do  cadastro  atual  é  que  ele  está

desatualizado, razão pela qual é necessária a inclusão de um botão com o

nome de “dados desatualizados” que, ao ser acionado, enviará à vara de

origem, por e-mail, um alerta para que providencie a atualização dos dados.

Enquanto  a  atualização  não  for  feita,  o  próprio

programa  tornará  o  cadastro  inativo,  para  que  não  volte  a  figurar  nos

resultados das pesquisas.

Hoje,  são  feitos  milhares  de  telefonemas,  a  um alto

custo para o erário, que revelam que os pretendentes à adoção não estão

mais  disponíveis  para  adotar,  porque  desistiram,  já  adotaram,  estão  em

aproximação ou estágio de convivência, não foram localizados etc, porém,
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deixaram de  comunicar  o  fato  ao

juízo da habilitação.

O programa atual não possui uma ferramenta ágil para

comunicar o resultado da pesquisa ao juízo da habilitação, o que faz com

que os dados estejam sempre desatualizados.

Além disso, o programa deve enviar automaticamente

uma  mensagem  de  atualização,  a  cada  dois  anos,  para  que  os  juízos

promovam a conferência e atualização dos dados, de modo que o cadastro

contenha apenas e tão somente os pretendentes efetivamente disponíveis

para conhecer uma criança ou adolescente.

O programa também deve conter a opção de distância

da residência,  em quilômetros,  indicada  pelos pretendentes que desejam

adotar fora de sua Cidade ou Estado.

O novo cadastro de adoção deve ser  acessível  para

consulta por Promotores e Defensores Públicos que atuam na Infância e na

Juventude.

O acesso  aos dados vai  permitir  que promotores de

justiça  e  defensores  públicos  possam  auxiliar  na  fiscalização  da  correta

alimentação do banco de dados,  solicitando-se ao juízo  sua correção ou

atualização.

II. Do plano individual de atendimento – PIA.

Sugestão de texto. 

Artigo 101, par. 6º.,  II: As obrigações assumidas, por

escrito,  pelos  pais,  responsáveis  e  demais  familiares,  para  viabilizar  a

reintegração familiar da criança e do adolescente, em especial a realização

de visitas semanais e o comparecimento nos órgãos da rede de proteção e

atendimento.

§ O abandono afetivo ou a privação de liberdade dos

genitores por tempo superior a um ano constituem motivos para a perda do

poder familiar.

§  O  abandono  afetivo  caracteriza-se  pela  falta  de

compromisso  dos  genitores  de  reassumir  efetivamente  os  cuidados  dos
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filhos,  em  tempo  razoável,  não

sendo suficiente apenas a realização de visitas periódicas.

Artigo  19,  O  acolhimento  institucional  deve  ter  a

duração máxima de 1 (um) ano, devendo o juiz decidir, com base nos dados

colhidos,  pela  reintegração  familiar,  colocação  em  família  adotiva  ou

apadrinhamento afetivo, e preparação para a autonomia.

Salvo determinação judicial em contrário, as crianças e

os adolescentes podem permanecer na residência dos pais e familiares, com

ou  sem  pernoite,  aos  finais  de  semana,  feriados,  festividades,  férias

escolares  e  eventos  especiais,  de  acordo  com a  avaliação  das  equipes

técnicas dos serviços de acolhimento, comunicando-se o juízo competente.

As equipes técnicas dos abrigos devem encaminhar ao

juízo,  pelo menos uma vez por ano, relatório médico atualizado de cada

criança e adolescente

Justificativa: 

A  prática  demonstra  que  o  PIA  depende  da  efetiva

adesão da família natural e extensa  para viabilizar a reintegração familiar da

criança e do adolescente.

As  ações  genéricas  previstas  atualmente  nos  PIAS

impedem  a  responsabilização  dos  pais  pelo  abandono  ou  falta  de

compromisso com os filhos, o que resulta na manutenção do acolhimento

institucional até a maioridade.

O  PIA  deixa  de  ser  um  plano  de  ações,  com

responsabilidades  bem definidas  da  família  e  do  Poder  Público,  para  se

tornar uma mera peça de retórica ou de ficção jurídica.

III. Da entrega voluntária para adoção

Sugestão de texto: 

§ 1º-C  Caso a genitora não indique a paternidade e

resolva  entregar  voluntariamente  a  criança  em  adoção,  incumbe  à

autoridade  judiciária  decidir  pelo  acolhimento  institucional  ou  imediata
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colocação  em  família  adotiva,

advertindo-se os adotantes da provisoriedade da medida. 

§ 1º-D  A genitora terá sessenta dias para reclamar a

criança ou indicar pessoa da família extensa como guardião ou adotante,

desde que tenha manifestado o desejo de assumir os cuidados da criança.

Justificativa: 

As genitoras  que  entregam o filho  em adoção  ficam

aliviadas ao saber que seus filhos foram entregues a uma família adotiva e,

no mais das vezes, não querem que a criança permaneça numa instituição

de acolhimento.

.Impor automaticamente o acolhimento institucional vai

estimular  que  as  genitoras  entreguem  seus  filhos  para  qualquer  família

desconhecida, tudo para evitar,  com razão, que o filho seja encaminhado

para um abrigo, o que pode fomentar as adoções ilegais.

A família adotiva deve ser informada da possibilidade

de arrependimento e retratação. 

A lei poderia prever que a necessidade de acolhimento

institucional fica a critério do juiz, se constatado, em avaliação psicossocial,

que a gestante ou a mãe apresenta discurso dúbio sobre a possibilidade

dela ou de algum familiar cuidar do bebê, manifestando o desejo de visitá-lo

e ter notícias dele.

Se a mãe se retratar e demonstrar que ela ou algum

familiar  possuem plenas condições de cuidar  do filho,  basta  a devolução

pela família adotiva, que estava ciente, desde o início, que a situação era

provisória.

A família adotiva sempre vai cuidar melhor da criança

do que uma instituição de acolhimento.

Se for indicado o pai biológico, havendo possibilidade

de que ele ou algum familiar possa assumir a guarda, em caso de dúvida

sobre a paternidade, acolhe-se a criança em abrigo e procede-se ao exame

de DNA.
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IV.  Toxicômanos  e  doentes

psiquiátricos

Sugestão de texto:

Em caso de pais que são doentes psiquiátricos, ébrios

habituais  e  viciados  em  tóxicos,  as  equipes  técnicas  devem  identificar

membros da família extensa, que possam assumir seus cuidados e o de sua

prole, procedendo-se, conforme o caso, à nomeação de curador, nos moldes

dos artigos 1767 e 1778 do Código Civil.

Justificativa:

Muitas  crianças  e  adolescentes  estão  em  abrigos

porque  seus  pais  são  usuários  de  álcool  e  drogas,  ou  portadores  de

distúrbios psiquiátricos graves.

Nestas  condições,  os  pais  não  conseguem  sequer

cuidar de si, razão pela qual é preciso identificar um familiar que possa ser

nomeado como curador para cuidar do doente e de sua prole, como prevê o

Código Civil.

Se o doente estiver abandonado à própria sorte e não

houver nenhum familiar disposto a assumir, ao menos, a guarda judicial da

criança  e  adolescente,  o  caso  deve  ser  encaminhado  para  adoção,

apadrinhamento afetivo ou preparação para a autonomia, elaborando-se o

luto  pela  perda  da  convivência  familiar,  por  impossibilidade  dos  pais  de

exercício do dever de sustento e cuidado.

Vale  registrar  que  a  perda  ou  suspensão  do  poder

familiar abrange tanto o descumprimento como a impossibilidade material de

seu exercício pelos pais, tratando-se de medida de proteção em benefício da

criança  e  do  adolescente,  privados  de  convivência  familiar  em ambiente

saudável.

V. Adoções de recém nascidos fora do CNA/CNJ

Sugestão de texto:

Artigo 50, par. 13, 
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Inciso  IV,  do

ECA. É vedada a adoção direta de recém nascidos e crianças de até 3 anos

de idade,  fora  do Cadastro  Nacional  de Adoção,  devendo-se conceder  a

guarda  e  condicionar  o  deferimento  da  adoção  ao  consentimento  do

adotando após completar 12 anos de idade, se não houver possibilidade de

retorno  à  família  de  origem  ou  de  colocação  em  nova  família  adotiva,

preservando-se, sempre que possível,  a convivência da criança com seus

pais biológicos e membros da família extensa.

Inciso  V...  A  entrega  de  criança  para  pessoas

estranhas à família depende de prévia decisão judicial, se demonstrada a

existência de duradouros vínculos de afinidade e afetividade entre a família

adotiva  e  a  família  de  origem,  preservando-se  a  convivência  familiar  da

criança com seus pais biológicos e membros da família extensa.

A guarda judicial, deferida nas hipóteses dos incisos IV

e V, inclui  o direito a alimentos e à herança, equiparando-se a criança à

condição de filho do guardião, para efeitos sucessórios, ainda que a adoção

venha  a  ser  indeferida  e  independentemente  da  superveniência  da

maioridade civil.

O  guardião  responde  pelo  descumprimento  dos

deveres de cuidado e proteção, tais como o abandono, a negligência,  os

maus tratos e o abuso sexual de criança e adolescente, por si ou terceiros,

sujeitando-se ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,

sem prejuízo da apuração de prática de crime.

Justificativa:

É  prática  corriqueira  em  todo  o  território  nacional  a

adoção de recém nascidos, fora do cadastro nacional de adoção (CNA/CNJ).

Geralmente,  a  entrega  é  feita  a  pessoas

desconhecidas, indicadas por vizinhos ou através de contatos pelas redes

sociais,  mediante  pagamento de exames médicos,  compras de enxovais,

doações  de  cestas  básicas  ou  entrega  de  dinheiro  para  auxiliar  nas

despesas das famílias de origem, que vivem em situação de pobreza ou

miséria.
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Às  vezes,  os

adotantes se comprometem a enviar fotos do recém nascido à mãe biológica

e, se houver suspeita de que ela está arrependida, os adotantes passam a

impedir o acesso à criança.

A  Recomendação  8 do CNJ é seguida  pelos  juízes,

porém ignorada pelos tribunais, razão pela qual hoje vale a pena o risco de

assumir os cuidados de um recém nascido ilegalmente.

Se o juiz  determinar  o acolhimento institucional  ou o

retorno da criança à família de origem, basta um singelo recurso ao Tribunal

de Justiça para se obter o deferimento da guarda ou adoção.

A lei deve deixar claro se é permitida, ou não, a entrega

de recém nascidos a pessoas estranhas à família.

Não se trata propriamente de adoção intuitu personae,

que pressupõe a preexistência de vínculos de afetividade e afinidade entre a

família de origem e a família adotiva.

Os  adotantes  invariavelmente  são  pessoas

desconhecidas,  que  não  se  dispõem  a  preservar  contatos  presentes  ou

futuros com a família biológica.

Pergunta-se:  a  adoção  direta  de  recém  nascidos  e

crianças até 3 anos de idade está autorizada ou é prática ilegal (artigo 50,

13, do ECA) ?.

O  princípio  constitucional  da  dignidade  da  pessoa

humana  e  a  norma  legal  que  dispõe  que  crianças  e  adolescentes  são

sujeitos de direitos exigem a interpretação das regras de adoção conforme à

Constituição..

Se  a  prática  for  considerada  ilegal,  temos  dois

caminhos a seguir: 

1.  O  juiz  determina  o  acolhimento  institucional  ou  o

retorno da criança à família de origem, se houver familiar interessado e em

condições de assumir a guarda

2. Se não for possível  a ruptura dos vínculos com a

família adotiva ilegal,  em razão do tempo decorrido, a criança permanece
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com  seus  cuidadores,  mediante

guarda judicial,  deferindo-se a adoção mediante seu consentimento após

completar a maioridade ou, ao menos, 12 anos de idade. Nesta hipótese, o

único sujeito que pode perdoar os cuidadores é o a adotando, e não o

Estado.

Ao saber de suas origens, o adotando pode decidir por

buscar sua família biológica, oficializando-se, ou não, sua adoção, conforme

seu desejo.

Quem se apodera ilegalmente de um recém nascido ou

criança de pouca idade assume a função parental e, por esta razão, deve

arcar com alimentos e permitir o acesso à sua herança, em igualdade de

condições com seus filhos, independentemente da oficialização da adoção.

Caso não queira este ônus financeiro, basta colocar a

criança à disposição do Cadastro Nacional de Adoção.

O adotante não pode se beneficiar da própria torpeza,

já que a adoção pode ser indeferida por ato ilegal praticado por ele mesmo.

Por  outro  lado,  se a  prática  for  considerada legal,  a

inscrição no cadastro de adoção passaria a ser facultativa,  porém com o

risco de surgimento de classificados de adoção na internet, como já houve

em  tempos  passados,  ou  no  facebook  e  whatsapp,  em  tempos  mais

recentes.

De tempos em tempos, divulgam-se notícias de prisão

de pessoas que negociaram recém nascidos.

Ao  contrário  do  que  muitos  alegam  para  deferir  a

adoção ilegal, a guarda não é medida precária, sem valor jurídico.

O abandono, a negligência, os maus tratos e os abusos

físicos e sexuais podem implicar a apuração de crime pelos guardiões, que

estão  sujeitos  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e  danos

materiais, por meio de prestação pecuniária mensal em favor da criança e do

adolescente prejudicado, até completar 25 anos de idade, à semelhança do

que  ocorre  com os  pais  e  demais  familiares,  ou  conforme as  regras  de

responsabilidade civil para os atos ilícitos em geral.
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.A recente Lei

1344 de 06 de outubro de 2016 exige para o crime de tráfico de pessoas,

para fins de adoção ilegal,  a prática de violência, grave ameaça, coação,

fraude ou abuso, excluindo a hipótese em que os adotantes se aproveitaram

da “situação de vulnerabilidade”, como previa originalmente o projeto de lei.

Com isso, o Congresso Nacional e o Senhor Presidente

da  República,  ao  promulgar  a  lei,  optaram  deliberadamente  por  não

combater as adoções ilegais na esfera criminal.

Os demais crimes previstos no Código Penal e no ECA

não se concretizam, pois nunca se prova que houve promessa de vantagem

ou pagamento de preço e, ainda assim, em alguns casos, cabe o perdão

judicial.

Portanto, a persecução criminal é inócua para prevenir

e reprimir a conduta.

O Congresso Nacional é o único órgão, no momento,

que  pode  definir  regras  claras  a  respeito  da  matéria  para  que  toda  a

população saiba exatamente o  que  é  permitido e  o  que  é  proibido,  sem

depender da opinião pessoal de cada juiz, desembargador ou ministro de

tribunal superior.

Detalhe: para evitar a intervenção do Judiciário, alguns

adotantes  registram  falsamente  a  criança  como  filho  biológico,  com  o

consentimento da mãe biológica perante o oficial do registro civil, o que viola

o artigo 48 do ECA.

É sabido que a ocultação da adoção prejudica crianças

e adolescentes, trazendo-lhes, por vezes, sérios prejuízos na fase adulta, ao

se depararem com a verdade contada pelos outros.

O vínculo de filiação baseado na fraude e na mentira é

incompatível com o sadio e pleno desenvolvimento psíquico de crianças e

adolescentes.

VI. Do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva 

Sugestão de texto:
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O

reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetivas de crianças

maiores  de  3  anos  de  idade  observará  o  que  dispõe  a  Lei  8560/92,

colhendo-se a concordância dos pais biológicos e do filho maior de 12 anos

de idade.

É vedado o reconhecimento sucessivo ou simultâneo

de paternidade e maternidade socioafetivas, observando-se, nesses casos,

as regras da adoção.

Justificativa

Algumas unidades da Federação e o Estado de São

Paulo editaram provimentos, por suas Corregedorias Gerais de Justiça, que

autorizam  o  reconhecimento  de  paternidade  socioafetiva,  nos  mesmos

moldes  da  paternidade  biológica,  como  dispõe  a  Lei  8560/92,  tratando

igualmente os filhos socioafetivos e os biológicos.

Sugere-se a extensão da norma para todo o território

nacional,  permitindo-se  o  reconhecimento  de  paternidade  e  maternidade

socioafetiva, desde que haja a concordância do pai (se constar do registro) e

da mãe biológica, sendo a criança maior de 3 anos de idade, para evitar

burla ao artigo 50,  par.13, do ECA..

Para  as  crianças  menores  de  3  anos,  o  registro

depende de prévia autorização judicial.

Os interessados devem demonstrar perante o Oficial do

cartório extrajudicial  a existência de vínculos afetivos entre a criança e o

adolescente e o pai ou a mãe socioafetivos.

Se houver dúvidas do oficial, o caso é encaminhado ao

Juízo da Infância e da Juventude do domicílio da criança e do adolescente.

Por alterar a filiação, deve-se colher a concordância de

quem vier a reconhecido como filho, se for maior de 12 anos (artigo 28, §2º,

do ECA)..

VII. adoções por escritura pública

Sugestão de texto.
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As  adoções

de maiores de 12 anos de idade podem ser realizadas mediante escritura

pública,  colhendo-se  o  consentimento  do  adotando  e  de  seus  pais

biológicos, com envio de cópias ao juízo da infância e da juventude ou ao

juízo  da família,  em caso  de  maioridade,  para  apurar  a  necessidade  de

intervenção judicial  para  assegurar  o sadio e  pleno desenvolvimento dos

adotandos.

A diferença de idade entre adotante e adotando é de,

no mínimo, 16 anos e, no máximo, 45 anos (como previsto na Itália).

Justificativa.

É preciso desburocratizar  o reconhecimento de filhos

adotivos,  não  havendo  motivos  para  discriminá-los  em  relação  a  filhos

socioafetivos e biológicos, o que viola o princípio constitucional da igualdade,

que veda a distinção em razão da origem.

Ao  longo  dos  anos,  o  Judiciário  consolidou  o

entendimento de que  o  afeto  tem conseqüências  jurídicas,  concluindo-se

que  a  obrigatoriedade  do  processo  de  adoção  é  uma  medida

contraproducente.

Se os filhos biológicos e os socioafetivos podem ser

reconhecidos  em cartório,  igual  faculdade  deve  ser  concedida  aos  filhos

adotivos.

Colhe-se  a  concordância  dos  adotantes,  dos  pais

biológicos e dos adotandos, adultos ou maiores de 12 anos.

Como  a  Constituição  prevê  que  a  adoção  terá  a

assistência do Poder Público (artigo 227, par. 5º.), formalizada a adoção, o

caso deve ser encaminhado ao juízo da infância e da juventude do domicílio

do adotando, se adolescente, ou ao juízo da família, se adulto, aplicando-se

as  medidas  de  proteção  eventualmente  necessárias  para  assegurar  seu

sadio e pleno desenvolvimento.

A  adoção  de  menores  de  12  anos  continuaria

dependendo  de  decisão  judicial,  porque  realizada  fora  do  cadastro  de

adoção.
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A  partir  dos

12 anos de idade, constata-se que a vivência familiar está consolidada, não

havendo praticamente nada a ser feito previamente pelo Judiciário, que só

passaria a atuar depois de oficializada a adoção.

A experiência demonstra que a definição ágil do vínculo

de filiação traz imensos ganhos para o adotando, que se sente integrado

oficialmente à família que dele cuida de longa data.

A  judicialização  dos  pedidos  de  adoção  de

adolescentes não surtiu o efeito desejado.

Ao  permitir  a  lavratura  de  escrituras  públicas  de

adoção, a lei atribuiria ao juiz uma função residual de apurar a necessidade

de aplicação de medida de proteção.

Mesmo nos dias de hoje, com as regras em vigor,  é

inviável a ruptura dos vínculos com a família que cuida do adolescente.

Os pais  voltam a ter  o direito  de escolher  a  adoção

como o  instrumento  jurídico  mais  eficaz para  assegurar  o  sadio  e  pleno

desenvolvimento de seus filhos, que, aos 12 anos de idade, estão integrados

à nova família.

Aos 12 anos de idade, o adolescente tem condições de

discernir a mudança de seu vínculo oficial de filiação e a alteração de seu

nome, que já integram afetivamente sua identidade.

Pequenos percalços podem ser resolvidos a posteriori

com a avaliação do juízo da infância e da juventude de seu domicílio.

Hoje,  os  entraves  burocráticos  e  as  exigências

excessivas de equipes técnicas do Judiciário desestimulam a regularização

de adoções consumadas no plano afetivo e familiar, restringindo o acesso

dos adotandos aos benefícios do reconhecimento da nova filiação.

VIII. Programas de apadrinhamento afetivo

Sugestão de texto: 
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As crianças e

adolescentes serão encaminhados a programa de apadrinhamento afetivo,

independentemente de sua situação jurídica, preservando-se, sempre que

possível,  a  convivência  familiar  com seus  pais  biológicos  e  membros  da

família extensa.

Os padrinhos e madrinhas devem ter 16 anos a mais

que o afilhado.

Cabe  aos  padrinhos  e  madrinhas  demonstrar  que

podem conviver com as crianças e adolescentes acolhidos fora do território

onde residem

O programa de apadrinhamento afetivo será gerido e

executado por entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, com registro

no  CMDCA,  devidamente  credenciada  pelo  Juízo  da  Infância  e  da

Juventude.

O  apadrinhamento  afetivo  é  gratuito,  vedada  a

cobrança de quaisquer valores dos interessados em participar do programa.

Justificativa:

A regra principal é permitir a inclusão no programa de

crianças  e  adolescentes  que  não  despertaram interesse de  pretendentes

habilitados no CNA/CNJ. 

O apadrinhamento não inibe a convivência da criança e

do adolescente com sua família de origem (natural e extensa), como ocorre

com padrinhos e madrinhas existentes nas famílias brasileiras.

Não  há  necessidade  de  prévia  destituição  do  poder

familiar  ou  prévia  habilitação  dos  padrinhos e  madrinhas no  cadastro  de

adoção.

Cabe a eles demonstrar que, apesar da distância entre

suas  residências  e  os  abrigos,  podem  custear  as  despesas  e  retirar  e

devolver as crianças e os adolescentes na instituição.

IX.  Oficinas  de  Convivência  Familiar  e  Oficinas  de  Convivência

Comunitária
16
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Sugestão de texto

A rede de proteção e o sistema de garantia de direitos

devem instalar oficinas de convivência familiar e comunitária para evitar ou

reduzir  o  tempo  de  acolhimento  institucional  de  crianças  e  adolescentes

envolvidos em conflitos familiares, que impedem a permanência ou o retorno

à família de origem.

As oficinas podem contar com voluntários devidamente

capacitados  pelos  órgãos  da  Infância  e  da  Juventude,  realizando-se,

preferencialmente, aos sábados, nos moldes das Oficinas de Pais e Filhos.

Justificativa.

O êxito das Oficinas de Pais e Filhos (que tratam da

alienação parental e dos conflitos conjugais decorrentes de separação ou

divórcio) pode ser estendido para a área da Infância e da Juventude.

O Ministério  da Justiça  ou o  CNJ poderiam elaborar

material  didático  e  de  divulgação  para  a  implantação  de  oficinas  de

convivência  familiar,  abordando especialmente os  conflitos  familiares  que

impedem o retorno  da criança e  do adolescente  para a moradia  de sua

família.

Como  estas  crianças  e  adolescentes  nunca  estão

disponíveis afetivamente para colocação em família substituta, a única saída

é o investimento na reconstrução dos vínculos afetivos e familiares.

Todos  os  familiares  devem  participar  das  oficinas,

conscientizando-se  da  necessidade  de  manter  visitas  e  realizar  passeios

com os acolhidos, superando gradativamente os conflitos gerados pelo uso

de álcool e drogas, falta de limites, orientação sexual, agressividade etc

Sempre  que  os  Conselhos  Tutelares,  os  Juízos  da

Infância e da Juventude e os órgãos da rede de proteção forem acionados,

as crianças, os adolescentes, os pais e os familiares serão orientados sobre

a possibilidade de inclusão na oficina,  evitando-se,  assim,  o  acolhimento

institucional.

Se o acolhimento for necessário, a inclusão na oficina

vai permitir reatar ou reforçar os vínculos afetivos por meio da garantia de
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convivência  familiar  nas

dependências  do  abrigo,  ou  fora  dele,  se  não  houver  situação  de  risco

constatada pelas equipes técnicas.

A  estrutura  de  funcionamento  e  a  seleção  de

voluntários podem seguir o modelo das Oficinas de Pais e Filhos.

Nos  tempos  atuais  de  grande  apelo  para  que  as

pessoas sejam éticas, como forma de incentivar  a observância de regras

elementares que permitem o convívio social,  o Ministério da Justiça ou o

CNJ podem elaborar material didático e de divulgação para a instalação de

oficinas de convivência comunitária.

Seu objetivo é demonstrar a crianças e adolescentes

que, mesmo frustrado no ambiente familiar, na escola e na sociedade, o ser

humano sem limites é prejudicial a uma boa convivência comunitária.

As oficinas vão orientar sobre a necessidade de diálogo

e do cumprimento das regras estabelecidas pelos pais e professores. 

As  crianças  e  os  adolescentes  devem  ser

conscientizados sobre os malefícios do bullyng, por meio do exercício de se

colocar  no lugar  do outro.  Devem refrear  seu ímpeto de violência  ou de

causar dano ao patrimônio, solicitando, na família ou na escola, o direito de

serem ouvidos. 

Outros temas podem abranger a orientação sexual, a

gravidez na adolescência,  o uso de álcool  e drogas e a participação em

eventos danosos à sua saúde e à  vizinhança,  como os pancadões e  as

bocas de fumo.

Por  fim,  a  ética  depende  diretamente  da  força  do

exemplo, onde crianças e adolescentes possam se espelhar.

X.  Da adoção internacional

Sugestão de texto

Certificado o trânsito em julgado da sentença de perda

do poder familiar e não havendo interessados residentes no país, o juiz pode

determinar  a  pesquisa  de  pretendentes  estrangeiros,  após  constatada  a
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disponibilidade afetiva da criança e

do adolescente para a adoção internacional e a possibilidade de separação

do grupo de irmãos.

Os pretendentes estrangeiros devem ser previamente

cientificados das condições de saúde da criança e do adolescente, mediante

relatório médico atualizado

O pretendente residente no Brasil que queira adotar no

exterior  deve  consultar  previamente  a  ACAF  (Autoridade  Central

Administrativa  Federal)  acerca  dos  requisitos  legais  para  a  adoção

internacional vigentes no país onde pretende adotar.

Justificativa.

Existem  crianças  e  adolescentes  que  não  estão

disponíveis afetivamente para serem adotados.

O  crescente  número  de  estágios  de  convivência

frustrados, por pretendentes brasileiros e estrangeiros,  exige cautela para

resguardar os interesses de todos os envolvidos.

É  preciso  racionalizar  os  serviços  do  Judiciário,  de

modo  que  os  pretendentes  residentes  no  Brasil  devem  consultar

previamente a ACAF para verificar  se preenchem os requisitos legais  do

país de origem da criança desejada.

Não  faz  sentido,  primeiro,  habilitar,  para  depois,

perguntar se é possível adotar neste ou naquele país.

XI. Das autorizações de viagem

Sugestão de texto.

A  tutela  e  a  guarda,  deferida  para  fins  de  adoção,

permitem que os guardiões e os tutores autorizem viagens acompanhadas

ou desacompanhas de crianças e adolescentes. Nos demais caso, exige-se

a concordância dos pais.

19



PODER JUDICIÁRIO

Vara da Infância e da Juventude de Itaquera

As  viagens

nacionais, por via aérea, de crianças desacompanhadas, menores de 6 anos

de idade, depende de autorização judicial.

Justificativa.

Na prática,  não  são  aceitas  autorizações  de  viagem

firmadas pelos guardiões de crianças e adolescentes, apesar do Provimento

131 do CNJ.

Como a guarda não inibe o direito de visitas e convívio

com os pais, estes devem ser ouvidos previamente sobre a viagem até para

que possam saber onde estarão seus filhos, exceto se for guarda para fins

de adoção.

Por outro lado, a experiência demonstra que as viagens

aéreas de crianças maiores de 6 anos de idade, desacompanhadas, não

precisam passar pelo crivo do Judiciário, sendo suficiente o discernimento

dos pais ou responsáveis..

Independentemente  do  teor  da  decisão  de  Vossa

Excelência ou do Plenário do Congresso Nacional, a definição dos temas

aqui tratados vai permitir que o Judiciário como um todo funcione de modo

mais  eficiente  e  pragmático,  superando  atos  burocráticos  inúteis  e

permitindo  a  celeridade,  na  medida  certa,  na  definição  do  destino  de

crianças e adolescentes que dependem de uma decisão judicial,  não tão

célere,  que  viole  os  direitos  da  família  biológica,  nem  tão  morosa,  que

impeça a convivência em família adotiva.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência e renovo

votos de estima e distinta consideração.

KALID HUSSEIN HASSAN

Juiz da Infância e da Juventude de Itaquera, São Paulo, Capital 

À Sua Excelência,

O Senhor Ministro da Justiça e Cidadania

Brasília – DF 
20



PODER JUDICIÁRIO

Vara da Infância e da Juventude de Itaquera

21


