
 [Digite aqui] 

 

               

 

 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ANTEPROJETO DE LEI DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA APRESENTADO PARA CONSULTA PÚBLICA 

 

Comissão  
Especial de Direito à Adoção 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Minuta do Anteprojeto de Lei do Ministério da Justiça Comentários da Comissão de Adoção da OAB 

 Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências. 
 

 

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

 

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. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014) 
 

§ 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. 
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 1º-A Considerado o disposto no § 1º, a Justiça da 
Infância e da Juventude deverá intimar o suposto pai, 
quando possível, conferindo-lhe a oportunidade de 
manifestar, em cinco dias, se pretende comprovar a 
paternidade e exercer o poder familiar, visando a 
manutenção da criança na família natural; 
 

Pela supressão do texto do APL e manutenção da 
redação original do ECA. 
 
JUSTIFICATIVA: O pai será obrigatoriamente ouvido 
sempre que identificado e estiver em lugar certo e 
sabido, nos termos do § 4º, do art. 161 do ECA. A 
genitora tem o direito de se omitir e não informar ou 
ser constrangida a informar ou indicar o suposto pai. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 1º-B Considerado o disposto no § 1º, havendo 
registro civil de nascimento e caso o pai não seja 
encontrado, a Justiça da Infância e da Juventude 
poderá contatar a família extensa, formada por 
parentes próximos com os quais a gestante, a mãe ou a 
criança convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade, desde que não se coloque em risco a 
integridade física e psíquica da gestante ou mãe. 

Pela supressão do texto do APL e manutenção da 
redação original do ECA. 
 
JUSTIFICATIVA: A expressão “poderá contatar” 
certamente dá margem a que a autoridade judiciária 
opte por não contatar a família extensa, gerando mais 
transtornos processuais e recursos. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art23
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SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 1º-C Caso a genitora não indique a paternidade e 
decida entregar voluntariamente a criança em adoção, 
terá sessenta dias a partir do acolhimento institucional 
para reclamá-la ou indicar pessoa da família extensa 
como guardião ou adotante. 
 

Pela modificação no texto do APL/MJ: 
 
“§ 1º-C Caso a genitora não indique a paternidade e 
decida entregar voluntariamente a criança em 
adoção, terá quinze dias a partir do acolhimento 
institucional para reclamá-la ou indicar pessoa da 
família extensa como guardião ou adotante.” 
 
JUSTIFICATIVA: O tempo de quinze é tempo razoável. A 
mãe que entrega voluntariamente seu filho, 
certamente, já vem amadurecendo sozinha ou com o 
apoio da família (ou do Poder Público) a sua decisão 
durante – até mesmo – a gestação. Parece-nos quinze 
dias um prazo bastante razoável para se arrepender ou 
indicar alguém como guardião ou adotante. 
 

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

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 1º-E Serão cadastradas para adoção recém-nascidos 
e crianças acolhidas sem registro civil não reclamadas 
por suas famílias no prazo de trinta dias.    
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA Art. 19-A As crianças e adolescentes em programa de 
acolhimento institucional poderão participar de 
programas de apadrinhamento afetivo. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos.  
 
JUSTIFICATIVA: Não cabe ao Judiciário assumir, 
cumprir, intervir ou fiscalizar este programa. O 
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apadrinhamento deve partir de iniciativas da sociedade 
civil organizada (ONGs inscritas nos CMDCAs), 
incentivadas por uma política pública elaborada pelos 
Serviços Sócio assistenciais dos municípios, tomando-
se por base programas que já existem e são 
exemplares em seu atendimento. 
 
Com apoio do ONGs e Grupos da Sociedade Civil, 
através de uma rede fortificada, pode-se dar suporte 
ao desenvolvimento, amadurecimento e a integração 
social eficaz, às crianças e adolescentes 
institucionalizadas. 
 
Esse apadrinhamento já é executado de forma, não 
formal, desde sempre, por voluntários fixos nos 
serviços de acolhimento.  Hoje, já existem grupos que, 
atuam de modo mais estruturado, em vários estados 
do nosso País. ONGs exercem o papel de: 
a) Recrutar e Selecionar os padrinhos/madrinhas  
b) Capacitar de modo a torná-los uma rede fortificada. 
c) Capacitar os serviços de acolhimento. 
d) Facilitar e apoiar a relação das 
Crianças/Adolescentes e Padrinhos/Madrinhas 
e) Mediar relações entre os Serviços de Acolhimento e 
os Padrinhos. 
 
A grande maioria desses grupos é vinculada ao poder 
Judiciário, porém, existem comarcas que não possuem 
Varas da Infância e mesmo assim funcionam, tal qual. 
O Programa de Apadrinhamento Afetivo, não implica 
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em vínculo Jurídico. Pessoas institucionalizadas não 
associam o poder Judiciário à palavra Afetivo.  
 
Assim, o artigo 19-A, fala de um programa que não 
deve estar na ECA, está fora de lugar, deve apenas, 
estar no protagonismo social, de um modo sistêmico, 
fortalecendo assim, o Sistema de Garantia dos Direitos 
da Criança e Adolescente. 
 
Se uma das ideias é fortalecer o acolhido, a se 
constituir enquanto sujeito, um começo razoável é 
Desinstitucionalizar, pelo menos o AFETO. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 1º O papel do padrinho ou da madrinha é estabelecer 
e proporcionar aos afilhados vínculos externos à 
instituição, tais como visitas, passeios nos fins de 
semana, comemoração de aniversários ou datas 
especiais, além de prestar assistência moral, afetiva, 
física e educacional ao afilhado, ou, quando possível, 
colaborar na qualificação pessoal e profissional, por 
meio de cursos profissionalizantes, estágios em 
instituições, reforço escolar, prática de esportes entre 
outros. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 2º Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos 
pessoas maiores de dezoito anos inscritos ou não nos 
cadastros de adoção. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 3º O apadrinhamento independe do estado civil do 
padrinho ou de parentesco com o afilhado, respeitada 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 
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a diferença de dez anos de idade entre afilhados e 
padrinhos e madrinhas. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 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. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 5º A pessoa interessada deverá se cadastrar junto ao 
programa ou serviço de apadrinhamento afetivo 
mediado pela Justiça da Infância e Juventude. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 6º Os programas ou serviços de apadrinhamento 
afetivo mediados pela Justiça de Infância e da 
Juventude poderão ser executados por organizações da 
sociedade civil. 
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 7º A retirada do afilhado das instituições de 
acolhimento bem como a realização com ele de viagens 
para outras cidades dentro do território nacional 
depende de autorização judicial, que poderá ser dada 
por período de até um ano, prorrogável, à critério do 
juiz 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 8º Ocorrendo violação das regras de apadrinhamento 
afetivo, os responsáveis pelo programa ou pelos 
serviços de acolhimento deverão imediatamente 
notificar a autoridade judicial competente.   
 

Pela supressão do contido em todo o artigo 19-A e 
seus parágrafos, pelos motivos já expostos acima. 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
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§ 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.(Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014) 

SEM CORRESPONDENTE NO APL/MJ Manter a redação do caput e do § 1º que passa a ser § 
único, excluindo-se o § 2º do ECA, por completo. 
 
JUSTIFICATIIVA: A manutenção do poder familiar em 
relação à criança, por genitores condenados 
criminalmente em penas que podem vir a perdurar 
toda infância e adolescência da criança, é subjugá-la e 
deixa-la à mercê do já extinto “Pátrio Poder”.  
O direito tutelado com a modificação havida no ECA 
pela lei 12.962/2014 avilta frontalmente todas as 
normativas que protegem a criança e o adolescente, 
especialmente no que tange ao essencial direito à 
Convivência Familiar. 
 
Transparece aqui o direito do adulto em detrimento 
ao direito da criança, que é exatamente este último o 
que se tutela seja na CF, como em absoluto no ECA. 
É violento o ato de condenar uma criança a uma vida 
de acolhimento institucional em razão de erros 
cometidos por seus genitores; é negligente o ato de 
mantê-la distante de seus direitos em razão de atos 
impensados destes; é cruel e opressivo imaginar a 
Criança como sendo objeto de propriedade de seus 
genitores, impossibilitados de exercer o Poder Familiar. 
Deve o Estado protegê-la e minorar as consequências, 
e - em casos excepcionais - nos termos da legislação 
existente, destituir o poder familiar destes, em favor e 
benefício destas crianças, que não podem ser 
abusivamente depositadas em aparelhos de 
acolhimento institucional, cumprindo a pena de seus 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12962.htm#art1
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pais. Ademais, não é dito que após o cumprimento da 
pena se seus pais, estes estarão em condições ou 
mesmo queiram ainda exercer o poder familiar sobre 
seus filhos e não só: dar-lhes amor, carinho, atenção e 
proporcionar-lhes o direito à convivência familiar e 
comunitária. 
 

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

§ 6o Em se tratando de criança ou adolescente indígena 
ou proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo, é ainda obrigatório: (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) 

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

OK. Pela manutenção do texto do APL/MJ, embora, é 
senso comum que o PJ, na maior parte do Brasil, não 
tem condições de contar nem menos com os técnicos 
minimamente necessários, assistentes sociais e 
psicólogos – para estudo dos casos. 
 

Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 
afastado do convívio familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 5º As crianças de zero a seis anos são o público 
prioritário de programas de acolhimento familiar.    
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 5º Será dada prioridade para colocação no 
programa de família colhedora grupos de irmãos, 
crianças acima de oito anos, ou portadores de 
necessidades especiais” 
 
JUSTIFICATIVA: Neste sentido, acompanhamos a 
mesma justificativa esposada pela ANGAAD: 
“Sugerir prioridade para bebês e crianças até 06 anos 
em família acolhedora é um verdadeiro absurdo. Não 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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estou negando a possibilidade de ocorrer, mas 
negando esta prioridade que apenas prejudica os mais 
necessitados. Sabemos que os maiores são aqueles que 
tem menos chance de ter uma família, que 
permanecem mais tempo em instituições e que 
precisam de uma orientação mais direcionada. Bebês 
ou crianças até seis anos tem maiores chances de 
adoção ou de retorno para suas famílias e exigem que 
o processo de avaliação da destituição ou retorno seja 
feito por equipe técnica que normalmente já existem 
nos abrigos e nem sempre funcionam nos programas 
de acolhimento familiar, aonde a possibilidade de 
visitas da família biológica e da intervenção dos 
técnicos no local nem sempre é tão eficiente. 
 

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. 

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“Art. 46 A adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo 
máximo de noventa dias, observadas as 
peculiaridades do caso.” 
 
JUSTIFICATIVA: Entendemos que a idade já faz parte 
das peculiaridades. 

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

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

§ 3o Em caso de adoção por pessoa ou casal residente 
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, 

§ 5º Em caso de adoção por pessoa ou casal residente 
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
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cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30 
(trinta) dias. 

cumprido no território nacional, preferencialmente na 
comarca de residência da criança ou adolescente, ou 
em cidade limítrofe, quando, por qualquer razão não 
puder ser realizado na primeira, será de, no mínimo 
quinze e no máximo quarenta e cinco dias, respeitada, 
em qualquer hipótese, a competência do juízo da 
comarca de residência da criança. 
 

“§ 5º Em caso de adoção por residente ou domiciliado 
fora do País, o estágio de convivência, cumprido no 
território nacional será de no mínimo quinze e no 
máximo de trinta dias.” 
 
JUSTIFICATIVA: Dispensa-se os termos “pessoa” e “ou 
casal” por serem redundantes. Se existe o ato da 
adoção está sendo praticado por um solteiro ou um 
casal. 
 
Retira-se do texto do APL o seguinte trecho: 
“...preferencialmente na comarca de residência da 
criança ou adolescente, ou em cidade limítrofe, 
quando, por qualquer razão não puder ser realizado na 
primeira...”, pois se o estágio já está sendo cumprido 
em território nacional pode ser cumprido na comarca 
mesmo ou na limítrofe ou em qualquer lugar do Brasil, 
desde que informado ao Juízo. 
 
Discorrendo sobre o tema do prazo de estágio de 
convivência para adoções internacionais, assim 
escreveu PEDRO SAMPAIO, ilustre Professor da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 
em sua obra “Alterações Constitucionais nos direitos 
de Família e Sucessões”(Editora Forense, 1991, 3a 
edição, pg. 67) em comentário ao referido artigo: 
 
“Repetem-se nessas incidências divergências de 
disciplina entre o adotante brasileiro e estrangeiro, 
com restrição ao direito deste, a qual se nos apresenta 
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como inconstitucional. De fato, o art. 5o, § 1º, da 
Constituição Federal estabeleceu a igualdade de 
direitos entre os nacionais e os estrangeiros, a não ser 
nas situações excepcionadas pela própria Carta, o que, 
aliás, não se deu no que concerne ao assunto em foco. 
Dessa forma o Estatuto não poderia discernir as 
situações especiais impostas ao estrangeiro” (grifo 
nosso). 
 
Feitas estas considerações sobre a 
inconstitucionalidade de tratamento, com relação ao 
prazo, quinze dias tem demonstrado, em alguns casos 
bastante satisfatório para se aferir a convivência e o 
início dos vínculos afetivos. Hoje, conta-se com o 
avanço dos meios de comunicação, principalmente 
com o uso da internet na preparação acompanhada 
pelo Judiciário, tanto da criança como da família. 
 
Por outro lado, é consenso que existem prejuízos à 
nova família ao se delongar demais o estágio em 
situação totalmente fictícia em termos de 
ambientamento, localização, provisoriedade, parcos 
recursos financeiros (mesmo para os estrangeiros), alto 
custo de vida no Brasil. 
 
O Estágio cumprido em trinta dias torna-se bastante 
coerente, pois a prática atual e usual é de sucesso para 
as adoções internacionais. Estender-se o prazo a mais 
tempo, poderá dar margem a interpretações 
equivocadas de estender-se o prazo a 45 dias, 
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inviabilizando-se de uma vez por todas a colação 
extremamente (anda) necessária da adoção 
internacional.  
 
A referência a “..., respeitada, em qualquer hipótese, a 
competência do juízo da comarca de residência da 
criança.”, é um acréscimo desnecessário ao artigo 
original do ECA. Perece lógico que a competência 
originária do Juízo deve ser sempre respeitada em 
qualquer hipótese. 
 

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 6º O prazo previsto no § 5º poderá ser prorrogado 
por até 15 dias. “    
 
JUSTIFICATIVA: É unânime a observação de que a 
massiva maioria das Varas que fazem Adoção 
Internacional estão trabalhando bem com o prazo de 
30 dias. Entretanto, em raros casos, existe a 
possibilidade de o Setor Técnico - para melhor apurar a 
convivência e os vínculos - requeiram a extensão do 
estágio de convivência, que, porém, a nosso ver, não 
pode se estender além de mais metade do estágio 
primitivo de 30 dias. 
 
Por óbvio, a decisão pela concessão ou não da adoção, 
por sentença, será sempre fundamentada nos laudos 
psicossociais e parecer do Ministério Público, o que 
não se justifica a parte fina do parágrafo. 
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Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 
 

§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de 
adoção em que o adotando for criança ou adolescente 
com deficiência ou com doença crônica. (Incluído pela 
Lei nº 12.955, de 2014) 

§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de 
adoção em que o adotando for criança ou adolescente 
com deficiência, doença crônica, ou com necessidades 
específicas de saúde, além de grupos de irmãos.    
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

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. (Vide Lei nº 12.010, 
de 2009)  

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: 
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“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 
no Brasil, respeitado o seguinte:” 
 
JUSTIFICATIVA: Não é viável um cadastro local 
(comarca) onde sejam inscritos os não residentes no 
Brasil, por conflitar com o CNA já existente para 
estrangeiros (vide § 6º do texto original do ECA). 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA I – os cadastros locais e o Cadastro Nacional de Adoção 
devem ser integrados; 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA II – observando-se o direito à convivência comunitária, 
os cadastros locais devem prevalecer sobre o Cadastro 
Nacional de Adoção; e 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA III – na ausência de pretendentes habilitados 
residentes no país com perfil compatível e interesse 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12955.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12955.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art6
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manifesto na adoção de criança ou adolescente inscrito 
no cadastro, será realizado o encaminhamento 
imediato da criança ou adolescente à Adoção 
Internacional, independentemente de decisão judicial. 
 

“III – na ausência de pretendentes habilitados 
residentes no país, será realizado o encaminhamento 
imediato da criança ou adolescente à Adoção 
Internacional” 
 
JUSTIFICATIVA: Certamente terá que ser consultado o 
CNA que já indicará se há ou não pretendente para o 
perfil compatível da criança. Exigir “manifesto 
interesse” é termo muito vago e de difícil aferição, 
além de prolongar demasiadamente a busca por 
família que possa manifestar interesse. Razoável dizer 
que a busca deve ser feita no CNA e nas informações 
que dele constam, ou tornar-se um instrumento sem 
credibilidade. 
 
Suprime-se do texto a expressão “... 
independentemente de decisão judicial”, uma vez que 
os termos anteriores já o dizem expressamente “... 
encaminhamento imediato da criança ou adolescente 
à Adoção Internacional” 
 

§ 6o Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais 
residentes fora do País, que somente serão 
consultados na inexistência de postulantes nacionais 
habilitados nos cadastros mencionados no § 5o deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 6o Haverá cadastro distinto para pretendentes 
residentes fora do País, com dados fornecidos pelos 
organismos nacionais e estrangeiros encarregados de 
intermediar pedidos de habilitação à adoção 
internacional, e que será consultado na existência de 
crianças ou adolescentes disponíveis para adoção, 
pelas quais não existe interesse manifesto pelos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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 pretendentes habilitados residentes no país.” 
 
JUSTIFICATIVA: Somente para suprimir os termos “que 
será alimentado”, uma vez que mais à frente já se diz 
que os dados serão “fornecidos”. 
 

§ 7o As autoridades estaduais e federais em matéria de 
adoção terão acesso integral aos cadastros, 
incumbindo-lhes a troca de informações e a 
cooperação mútua, para melhoria do sistema. (Incluído 
pela Lei nº 12.010, de 2009)  

§ 7º As autoridades estaduais e federais em matéria de 
adoção nacional e internacional, incluída a Autoridade 
Central Federal, terão acesso integral aos cadastros, 
incumbindo-lhes a troca de informações e a 
cooperação mútua, para melhoria do sistema. 
 

Pela manutenção do texto original do ECA. 
 
JUSTIFICATIVA: Não faz sentido a ACF ter acesso aos 
Cadastros, pois são informações revestidas de segredo 
justiça, em nada aproveitando a este órgão o seu 
acesso. 
 
Ademais, o § 9º do artigo 50 já prevê que às 
Autoridades Estaduais compete zelar pela manutenção 
e correta alimentação dos cadastros, com posterior 
comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira. 
  

Art. 50, § 13 Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009) 
 

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“IV – for formulada por pessoa com a qual a criança 
ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e 
afetividade, comprovado no curso do processo o 
prévio convívio entre adotantes e a família natural, no 
caso de crianças maiores de seis anos.” 
 
JUSTIFICATIVA: Retira-se do texto os termos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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“conhecimento” e “amizade” para não se correr o risco 
de que a família biológica entregue a criança a quem 
pouco conhece ou que não tenha qualquer vínculo. 
Além do que conhecimento e amizade não são 
expressões do vínculo afetivo entre a criança e os 
conhecidos ou amigos de seus genitores. De toda 
forma, esse vínculo de afetividade formado pelo 
convívio entre a criança e os adotantes deve ser 
aferido e comprovado. 
 

§ 14 Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o 
candidato deverá comprovar, no curso do 
procedimento, que preenche os requisitos necessários 
à adoção, conforme previsto nesta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009)   

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 14º Nas hipóteses previstas no § 13º deste artigo, o 
candidato deverá comprovar, no curso do 
procedimento, que preenche os requisitos necessários 
à adoção, conforme previsto nesta Lei” 
 
JUSTIFICATIVA: O trecho final do parágrafo se 
confronta com o caput do artigo que dispensa o 
cadastro prévio nos casos em que define. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 15 Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas 
interessadas em adotar crianças e adolescentes com 
deficiência, doença crônica, ou com necessidades 
específicas de saúde, além de grupo de irmãos.    
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 15º Será assegurada prioridade na tramitação dos 
de habilitação e cadastro de pessoas interessadas em 
adotar crianças e adolescentes com deficiência, 
doença crônica, ou com necessidades específicas de 
saúde, além de grupo de irmãos e crianças acima de 
oito anos. “ 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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JUSTIFICATIVA: A prioridade deve ser dada, antes de 
tudo, ao próprio processo de habilitação à adoção que 
se dispõe a adotar crianças e adolescentes nestas 
condições. Acompanha a prioridade confirmada no art. 
47, § 9º do ECA. 
 
Quanto à idade, acompanha-se a sugestão da 
modificação sugerida do Art. 34, § 5º, quando trata da 
prioridade de colocação em família acolhedora de 
crianças acima desta idade. 
 

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. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  
 

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

OK. Pela manutenção do texto do APL/MJ 
 
JUSTIFICATIVA: O texto do APL está conforme o artigo 
2º, da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, 
concluída na Haia, em 29 de maio de 1993, 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: (Redação dada pela Lei nº 12.010, 
de 2009)    
 

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;  

II – que foram esgotadas as possibilidades de colocação 
da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, 
após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei, ou 
quando tiver transcorrido prazo superior a um ano, 
contado da data da destituição do poder familiar, sem 
que a criança tenha sido vinculada a pretendente 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“II – verificada a inexistência de adotantes brasileiros 
devidamente habilitados à adoção, após consulta aos 
cadastros mencionados no artigo 50 desta lei.” 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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residente no Brasil.    
 

JUSTIFICATIVA: A Convenção de Haia, promulgada pelo 
Decreto no 3.087, de 21 de junho de 1999, em seu 
artigo 35, é clara: “As autoridades competentes dos 
Estados Contratantes atuarão com celeridade nos 
procedimentos de adoção.” 
 
A simples possibilidade de esperar-se um ano para que 
a criança seja colocada em adoção internacional, pode 
levar algum Juiz a não proceder à pesquisa no CNA e 
simplesmente – após decorrido este ano – procurar por 
casais estrangeiros. Neste sentido, acompanhando o 
artigo acima da Convenção de Haia, espera-se que a 
pesquisa junto ao CNA ocorra em menos de um ano. 
 
Além disso, note-se o inciso II, do Srt. 50: “III – na 
ausência de pretendentes habilitados residentes no 
país, será realizado o encaminhamento imediato da 
criança ou adolescente à Adoção Internacional” 
 

Art. 52.  A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 
2009)    
 

I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar 
criança ou adolescente brasileiro, deverá formular 
pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade 
Central em matéria de adoção internacional no país de 
acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua 
residência habitual; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 
2009)   
 

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

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o 
relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para 
a Autoridade Central Federal Brasileira;  (Incluída pela 
Lei nº 12.010, de 2009)   

III – a Autoridade Central do país de acolhida enviará o 
relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para 
a Autoridade Central Federal Brasileira, que tomará 
decisão quanto à habilitação do interessado no prazo 
máximo de sessenta dias, procedendo à sua inscrição 
no cadastro de pretendentes residentes fora do País. 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade 
Central Estadual, a compatibilidade da legislação 
estrangeira com a nacional, além do preenchimento 
por parte dos postulantes à medida dos requisitos 
objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, 
tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação 
do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação 
à adoção internacional, que terá validade por, no 
máximo, 1 (um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 
2009)   
 

VII – verificada, após estudo realizado pela Autoridade 
Central Estadual, a compatibilidade da legislação 
estrangeira com a nacional, além do preenchimento 
por parte dos postulantes à medida dos requisitos 
objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, 
tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação 
do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação 
à adoção internacional, que terá validade de um ano, 
podendo ser renovado por igual período 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“VII – verificada, após estudo realizado pela 
Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da 
legislação estrangeira com a nacional, além do 
preenchimento por parte dos postulantes à medida 
dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao 
seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei 
como da legislação do país de acolhida, será expedido 
laudo de habilitação à adoção internacional, que terá 
validade de dois anos, podendo ser renovado por 
igual período, mediante apresentação de estudo 
psicossocial atualizado” 
 
JUSTIFICATIVA: Ocorre na maior parte das CEJAs do 
Brasil a obrigatoriedade da renovação da habilitação a 
cada ano mediante a reapresentação de todos 
documentos exigidos normalmente para a primeira 
habilitação. Isso tem causado grande transtorno ao 
adotante estrangeiro, primeiramente do ponto de vista 
econômico diante da enormidade de gastos com 
selagem, tradução, consularização de documentos; por 
outro lado, muitas das autoridades do país de acolhida 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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não renovam documentos cujo objeto do pedido não 
tenha se modificado no arco de um ano.  
 
A adequação é também se equipara ao procedimento 
utilizado comumente na habilitação nacional para 
renovação a cada dois anos, mediante a apresentação 
de novo estudo psicossocial. 
 
Note-se que, inclusive, alguns Juízos estrangeiros não 
admitem proceder a novo estudo psicossocial após já 
ter julgado idôneo/habilitado o pretendente sem que 
tenha havido mudança social substancial aos 
pretendentes. Por não obter um laudo oficial das 
autoridades minoristas ou familiares locais, os 
adotantes são obrigados a pagarem por laudo 
psicossocial que deve ser feito privadamente. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA IX – o pretendente residente no Brasil, interessado em 
adotar criança ou adolescente oriundo de país 
ratificante da Convenção de Haia, deverá formular 
pedido de habilitação à adoção perante a autoridade 
judicial da comarca de sua residência, na forma do art. 
197-A desta Lei. 
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“IX – o pretendente residente no Brasil, interessado 
em adotar criança ou adolescente com residência 
habitual em outro pais ratificante ou não da 
Convenção de Haia, deverá formular pedido de 
habilitação à adoção perante a autoridade judicial da 
comarca de sua residência, na forma do art. 197-A 
desta Lei.” 
 
JUSTIFICATIVA: Substitui-se o termo “oriundo” pela 
correta nomenclatura da Convenção de Haia “com 
residência habitual”. 
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Deve-se admitir que nem todas as adoções 
internacionais ocorrerão entre os países ratificantes da 
Convenção (hoje somente em 48 Estados), 
principalmente pelo fato da possibilidade de ocorrer 
adoções intrafamiliares.  
 
Por consequência, não se pode restringir o tratamento 
dado pela lei a somente os Estados Membros da 
Convenção. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA X – a autoridade judicial da comarca, a pedido do 
interessado, remeterá os autos do processo de 
habilitação para a Autoridade Central Estadual, com a 
indicação do país de origem da criança ou adolescente; 
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“X – a autoridade judicial da comarca, após o trânsito 
em julgado da sentença de habilitação, de ofício 
remeterá os autos do processo de habilitação para a 
Autoridade Central Estadual, com a indicação do país 
de origem da criança ou adolescente;” 
 
JUSTIFICATIVA:  Substitui-se o a expressão “a pedido 
do interessado” pela expressão “após o trânsito em 
julgado da sentença de habilitação” e “de ofício”, pelo 
fato de que, se o pretendente brasileiro já está se 
submetendo à habilitação à adoção internacional, 
certamente o trâmite se dará por intermédio da 
Autoridade Central Estadual, abreviando-se os tempos 
se o próprio Juízo competente, após o trânsito em 
julgado da concessão da habilitação, já enviar o 
processo à CEJAI, como acontece nos casos de 
habilitação à adoção nacional.  
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SEM CORRESPONDENTE NO ECA XI – se a Autoridade Central Estadual considerar que os 
solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, 
emitirá um relatório que contenha informações sobre a 
identidade, a capacidade jurídica e adequação dos 
solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e 
médica, seu meio social, os motivos que os animam e 
sua aptidão para assumir uma adoção internacional; 
 

Pela supressão do contido em todo o inciso XI do 
APL/MJ: 
 
JUSTIFICATIVA: As Autoridades centrais estaduais 
estão menos providas de técnicos do judiciário que as 
Varas, motivo pelo qual todo o contido no inciso em 
questão (...”relatório que contenha informações sobre 
a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos 
solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar 
e médica, seu meio social, os motivos que os animam e 
sua aptidão para assumir uma adoção internacional...”) 
já foi devidamente apurado e estudado em sede de 
estudos psicossociais detalhados pelos Setores 
Técnicos das Varas a que acorrem os pretendentes. 
 
A se manter o inciso XI estar-se-ia dispendendo em 
duplicidade (Vara e CEJAI) os parcos recursos de que já 
dispõe o Judiciário. 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA XII – a Autoridade Central Estadual enviará o relatório à 
Autoridade Central Federal, que adotará as 
providências para seu envio à Autoridade Central do 
país de origem da criança ou adolescente, com vistas à 
habilitação do pretendente no exterior; 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA XIII – o relatório será instruído com a documentação 
prevista no artigo 197-A desta Lei, além de estudo 
psicossocial elaborado por equipe interprofissional 
habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
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acompanhada da respectiva prova de vigência; 
 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA XIV – os documentos em vernáculos deverão ser 
devidamente traduzidos por tradutor público 
juramentado para o idioma do país de origem, 
autenticados pela autoridade consular, observados os 
tratados e convenções internacionais.     
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

§ 2o Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o 
credenciamento de organismos nacionais e 
estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de 
habilitação à adoção internacional, com posterior 
comunicação às Autoridades Centrais Estaduais e 
publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio 
próprio da internet. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)  

§ 2º Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o 
credenciamento de organismos nacionais e 
estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de 
habilitação à adoção internacional, com posterior 
comunicação às Autoridades Centrais Estaduais e 
publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio 
próprio da internet, vedada a imposição de qualquer 
outro requisito adicional. 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 2º-A. O requerimento de credenciamento dos 
organismos nacionais que desejem atuar em matéria 
de adoção internacional em outros países deverá ser 
dirigido à Autoridade Central Federal, observadas as 
exigências estabelecidas nesta Lei. 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

Art. 52, § 4º. Os organismos credenciados deverão ainda: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
 

IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, 
a cada ano, relatório geral das atividades 
desenvolvidas, bem como relatório de 
acompanhamento das adoções internacionais 
efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao 

IV – apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, 
a cada ano, relatório geral das atividades 
desenvolvidas, bem como relatório das adoções 
internacionais efetuadas no período, cuja cópia será 
encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. 

Pela supressão do inciso, inclusive no texto do ECA 
 
JUSTIFICATIVA: Não há motivação para que as 
autoridades brasileiras queiram fiscalizar a família 
estrangeira e tratem de maneira diferente as adoções 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Departamento de Polícia Federal; (Incluída pela Lei nº 
12.010, de 2009)    
 

 internacionais de como tratam as nacionais. Nestas 
últimas, uma vez transitada em julgado uma adoção 
não há mais qualquer interferência do Estado-Juiz a 
não ser em casos de abuso de direito ou não 
observância dos deveres do poder familiar ou nos 
casos previstos no artigo 98, do ECA. Assim, 
obviamente haverá a intervenção do Estado, seja na 
família natural seja na família adotiva. 
 
Um Estado membro ratificante da Convenção de Haia 
deve tratar com respeito e confiança a aplicabilidade 
da lei pela autoridade estrangeira ratificante que tem 
por dever (por força de tratados internacionais de 
direitos humanos e das crianças) tutelar esses direitos, 
não só de seus cidadãos, como daquelas crianças que 
são por eles adotados. 
 
Obrigar que as autoridades estrangeiras emitam 
relatórios ou certidões de todos os adotados para ter a 
certeza de que estão tendo seus direitos humanos 
(entre eles a convivência familiar) garantidos, parece-
nos abuso e descrédito aos Governos e Autoridades 
Estrangeiras que acolhem nossas crianças, às quais não 
fomos suficientes para manter em família natural ou 
dar uma família nacional. 
 
Ou confiamos que os Governos Estrangeiros Estados 
membros de uma Convenção Internacional (que 
assinamos em conjunto) estão agindo conforme suas 
próprias leis e tratando com dignidade e respeito 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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nossas crianças por eles adotadas, ou continuamos a 
exigir relatórios de acompanhamento de todas as 
adoções como forma de desconfiança e de descrédito. 
 

§ 10.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a 
qualquer momento, solicitar informações sobre a 
situação das crianças e adolescentes adotados. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   

§ 10.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a 
qualquer momento, solicitar informações e diligências 
sobre a situação das crianças e adolescentes adotados 
a quaisquer autoridades públicas nacionais, órgãos da 
Administração Pública, Federal, Estadual ou Municipal, 
a serem realizadas no Brasil ou no exterior. 
 

Pela manutenção do texto original do ECA: 
 
JUSTIFICATIVA: O texto original do ECA está em 
conformidade com o artigo 9, letra “e” da Convenção 
de Haia: “As Autoridades Centrais tomarão todas as 
medidas apropriadas, seja diretamente ou com a 
cooperação de autoridades públicas ou outros 
organismos devidamente credenciados em seu Estado, 
em especial para: e) responder, nos limites da lei do seu 
Estado, às solicitações justificadas de informações a 
respeito de uma situação particular de adoção 
formuladas por outras Autoridades Centrais ou por 
autoridades públicas.” (grifo nosso) 
 
Reportamo-nos ao que já foi referido nos comentários 
do inciso IV, § 4º, do artigo 52 (acima), com a seguinte 
observação: 
 
Diz o artigo 33, da Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção 
Internacional, concluída na Haia, em 29 de maio de 
1993, 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: 
 
“Artigo 33. Qualquer autoridade competente, ao 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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verificar que uma disposição da Convenção foi 
desrespeitada ou que existe risco manifesto de que 
venha a sê-lo, informará imediatamente a Autoridade 
Central de seu Estado, a qual terá a responsabilidade 
de assegurar que sejam tomadas as medidas 
adequadas.” 
 
Parece claro que as Autoridades Brasileiras ao permitir 
ou autorizar que se façam solicitações ou diligências 
em países estrangeiros para todas as adoções, 
desrespeitam o quanto disposto no artigo citado.  
 
Qualquer criança ou adolescente brasileiro adotado 
por estrangeiro e residente com seus pais, de maneira 
óbvia estará sob a égide e tutela daquele Estado e 
daquela legislação, não podendo a autoridade 
brasileira senão solicitar daquele Governo que cumpra 
com as obrigações impostas pelos tratados 
internacionais e leis internas de proteção à infância.  
 
Se assim não for, então que não se concedam adoções 
para pretendentes cujos países (membros ratificantes 
da Convenção de Haia) não se responsabilizam pelos 
brasileiros adotados (recordando-se aqui as restrições 
no passado impostas aos EUA e Holanda). 
 
Além do que, com qual justificativa e base legal 
internacional e com quais verbas púbicas uma equipe 
(composta de no mínimo um Magistrado, um Membro 
do Ministério Público, um assistente social e um 
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psicólogo, para se ter uma equipe completa) estaria 
por dias em país estrangeiro para “diligências sobre a 
situação das crianças e adolescentes adotados”? 
 
Seria no mínimo diplomaticamente ofensivo (se já não 
o é uma contrariedade aos tratados internacionais), 
admitir que uma delegação brasileira aportasse em 
terras estrangeiras para in loco fiscalizar uma adoção 
naquele país.  
 

§ 13.  A habilitação de postulante estrangeiro ou 
domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 
(um) ano, podendo ser renovada. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009)   
 

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

Pela supressão do artigo, inclusive no texto do ECA. 
 
JUSTIFICATIVA: Já previsto no artigo 52, inciso VII, com 
as modificações propostas. 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA § 16. Ficam dispensadas as autenticações e traduções 
juramentadas dos documentos necessários para o 
processo de adoção internacional sempre que estes 
forem tramitados por intermédio das Autoridades 
Centrais competentes, bastando a apresentação de 
traduções simples, acompanhadas do texto original.    
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

Art. 52-B.  A adoção por brasileiro residente no exterior 
em país ratificante da Convenção de Haia, cujo 
processo de adoção tenha sido processado em 
conformidade com a legislação vigente no país de 
residência e atendido o disposto na Alínea c  do Artigo 
17 da referida Convenção, será automaticamente 
recepcionada com o reingresso no Brasil.  (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009)  

Art. 52-B.  A adoção realizada por pretendente 
brasileiro residente no exterior em país ratificante da 
Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha 
sido processado em conformidade com a legislação 
vigente no país de residência, será automaticamente 
reconhecida com o reingresso no Brasil, dispensando-
se a homologação da sentença estrangeira junto ao 
Superior Tribunal de Justiça, sempre que esta tenha 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2


 [Digite aqui] 

 

               

 

 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ANTEPROJETO DE LEI DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA APRESENTADO PARA CONSULTA PÚBLICA 

 

Comissão  
Especial de Direito à Adoção 

sido objeto de comunicação ao consulado brasileiro 
com jurisdição sobre o local onde a adoção foi 
deferida.    
 

Art. 52-C.  Nas adoções internacionais, quando o Brasil 
for o país de acolhida, a decisão da autoridade 
competente do país de origem da criança ou do 
adolescente será conhecida pela Autoridade Central 
Estadual que tiver processado o pedido de habilitação 
dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade 
Central Federal e determinará as providências 
necessárias à expedição do Certificado de 
Naturalização Provisório. (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009)   

Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil 
for o país de acolhida, a sentença de adoção proferida 
pela autoridade competente do país de origem da 
criança ou do adolescente será informada à Autoridade 
Central Estadual que tiver processado o pedido de 
habilitação dos adotantes e à Autoridade Central 
Federal, determinando, a primeira, a adoção das 
providências necessárias à expedição do Certificado de 
Naturalização Provisório, resguardando-se o direito da 
criança ou adolescente optar pela nacionalidade 
brasileira após completar dezoito anos, se cumpridos 
os demais requisitos. 
 

Pela modificação do texto inclusive do ECA: 
 
“Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o 
Brasil for o país de acolhida, a sentença de adoção 
proferida pela autoridade competente do país de 
origem da criança ou do adolescente será informada à 
Autoridade Central Estadual que tiver processado o 
pedido de habilitação dos adotantes e à Autoridade 
Central Federal, determinando, a primeira, a adoção 
das providências necessárias ao Certificado de 
Naturalização.” 
 
JUSTIFICATIVA: O certificado de naturalização 
provisório tem previsão legal no artigo 116, da lei 
6.815/80, nestes termos: 
 
“Art. 116. O estrangeiro admitido no Brasil durante os 
primeiros 5 (cinco) anos de vida, estabelecido 
definitivamente no território nacional, poderá, 
enquanto menor, requerer ao Ministro da Justiça, por 
intermédio de seu representante legal, a emissão de 
certificado provisório de naturalização, que valerá 
como prova de nacionalidade brasileira até dois anos 
depois de atingida a maioridade. 
Parágrafo único. A naturalização se tornará definitiva 
se o titular do certificado provisório, até dois anos após 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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atingir a maioridade, confirmar expressamente a 
intenção de continuar brasileiro, em requerimento 
dirigido ao Ministro da Justiça.” (grifo nosso) 
 
Portanto, o Certificado de Naturalização Provisório a 
que se refere o art. 52-C do ECA é concedido a 
somente crianças estrangeiras admitidas com até 05 
anos de idade! De maneira que não há previsão legal 
para quem é adotado acima desta idade. 
 
Parece-nos conveniente a mudança da redação, com 
inclusive a modificação da lei 6.815/80 para 
contemplar a possibilidade da naturalização e aquisição 
da nacionalidade brasileira a crianças estrangeiras 
adotadas por nacionais. 
 

§ 1o A Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério 
Público, somente deixará de reconhecer os efeitos 
daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é 
manifestamente contrária à ordem pública ou não 
atende ao interesse superior da criança ou do 
adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)     

§ 1º A Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério 
Público, somente deixará de adotar as providências 
mencionadas no caput  do artigo 52-C, por decisão 
fundamentada, apenas se restar demonstrado que a 
adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou 
que não atende ao interesse superior da criança ou do 
adolescente. 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
 
OBSERVAÇÃO: Diz o artigo 24, da Convenção Relativa à 
Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29 de 
maio de 1993, 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: 
 
“O reconhecimento de uma adoção só poderá ser 
recusado em um Estado Contratante se a adoção for 
manifestamente contrária à sua ordem pública, 
levando em consideração o interesse superior da 
criança.” 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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§ 2o  Na hipótese de não reconhecimento da adoção, 
prevista no § 1o deste artigo, o Ministério Público 
deverá imediatamente requerer o que for de direito 
para resguardar os interesses da criança ou do 
adolescente, comunicando-se as providências à 
Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à 
Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade 
Central do país de origem. (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009)   
 

§ 2º Na hipótese prevista no §1º deste artigo, o 
Ministério Público deverá imediatamente requerer o 
que for de direito para resguardar os interesses da 
criança ou do adolescente, comunicando-se as 
providências à Autoridade Central Estadual, que 
transmitirá a informação à Autoridade Central Federal 
Brasileira e à Autoridade Central do país de origem.    
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

Art. 92.  As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 
2009)   
 

II - integração em família substituta, quando esgotados 
os recursos de manutenção na família natural ou 
extensa; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  

II – integração em família substituta ou adotiva, 
quando esgotados os recursos de manutenção na 
família natural ou extensa, desde que presente o 
vínculo comprovado de afinidade e afetividade, ou 
quando a reintegração familiar se mostrar opção 
temerária, inviável, impossível ou mesmo 
desaconselhável para o bem-estar da criança ou 
adolescente, ouvida a equipe interprofissional a serviço 
da Justiça da Infância e da Juventude;  
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, decidindo 
em igual prazo. 
 

 § 6º Na ausência de servidores públicos integrantes do 
Poder Judiciário responsáveis pela realização dos 
estudos psicossociais ou quaisquer outras espécies de 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 6º Na ausência de servidores públicos integrantes 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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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.    
 

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, 
preferencialmente técnicos responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito 
à convivência familiar.” 
 
JUSTIFICATIVA: A introdução do texto 
“preferencialmente técnicos responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar” está conforme a orientação do 
próprio ECA em diversos artigos tais como art. 28, § 5º; 
art. 46, § 4º; art. 50, §§ 3º e 4º; art. 101, § 9º; art. 166, 
§ 7º; art. 197-C, §§ 1º e 2º. 
 

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 ser 
formulado diretamente em cartório, em petição 
assinada pelos próprios requerentes, dispensada a 
assistência de advogado. (Redação dada pela Lei nº 
12.010, de 2009)  
 

Sem correspondente no APL/MJ Pela modificação do texto do ECA: 
 
“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 ser 
formulado diretamente em cartório, em petição 
assinada pelos próprios requerentes e pelo advogado 
ou, em caso de hipossuficiência, pelo Defensor 
Público.” 
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JUSTIFICATIVA: A modificação com a inclusão do 
Advogado ou Defensor Público, atende ao preceito 
constitucional do artigo 166 da Constituição Federal: 
 
“Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei.” 
 
Especificamente na Constituição Estado de São Paulo, 
se faz a mesma referência, com observância às causas 
de infância e juventude: 
 
“Artigo 104 - O advogado é indispensável à 
administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável 
por seus atos e manifestações, no exercício da 
profissão.  
Parágrafo único - É obrigatório o patrocínio das partes 
por advogados, em qualquer juízo ou tribunal, 
inclusive nos juizados de menores, nos juizados 
previstos nos incisos VIII e IX do art. 54 e junto às 
turmas de recursos, ressalvadas as exceções legais.” 
(grifos nossos) 
 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

§ 1º Na hipótese de concordância dos pais, estes serão 
ouvidos em audiência pela autoridade judiciária e pelo 
representante do Ministério Público no prazo máximo 
de sessenta dias a contar do ajuizamento da ação de 
adoção ou da entrega da criança à Justiça da Infância e 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 1º Na hipótese de concordância dos pais, com a 
entrega da criança a uma família específica e 
determinada, serão ouvidos em audiência pela 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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da Juventude, o que ocorrer primeiro, tomando-se por 
termo as declarações, garantida a livre manifestação 
de vontade. 
 

autoridade judiciária e pelo representante do 
Ministério Público no prazo máximo de quinze dias a 
contar do ajuizamento da ação de adoção ou da 
entrega da criança à Justiça da Infância e da 
Juventude, o que ocorrer primeiro, tomando-se por 
termo as declarações, garantida a livre manifestação 
de vontade.” 
 
JUSTIFICATIVA: Com a introdução da expressão “com a 
entrega da criança a uma família específica e 
determinada” espera-se, estará assegurado aos pais o 
direito de escolha, sem prejuízo, por evidente, do 
direito/dever do Estado de verificar se a escolha 
atende ao superior interesse da criança. 
 
Todos sabemos que, em muitos casos, os pais 
biológicos (ou apenas a mãe) deseja saber com quem o 
seu filho vai ficar. Isso é fato da vida, que deve ser 
levado em conta no momento da apreciação judicial.  
 
Embora o Estado não esteja adstrito a respeitar essa 
vontade, não pode simplesmente desprezá-la com base 
em argumentos preconceituosos e ilações indevidas e 
precipitadas – como infelizmente acontece!.... 
 
O tempo de quinze é tempo razoável, conforme 
proposta de redação do art. 13, § 1º-C. A mãe ou pai, 
ou ambos, que entregam voluntariamente seu filho, 
certamente, já vem amadurecendo sozinhos ou com o 
apoio da família (ou do Poder Público) a sua decisão 



 [Digite aqui] 

 

               

 

 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ANTEPROJETO DE LEI DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA APRESENTADO PARA CONSULTA PÚBLICA 

 

Comissão  
Especial de Direito à Adoção 

durante – até mesmo – a gestação. 
 

§ 5o O consentimento é retratável até a data da 
publicação da sentença constitutiva da 
adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
 

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

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

§ 6o O consentimento somente terá valor se for dado 
após o nascimento da criança. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) 
 

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

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

SEM CORRESPONDENTE NO ECA 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.    
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

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. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009)    

§ 1o  É obrigatória a participação dos postulantes em 
programa oferecido pela Justiça da Infância e da 
Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar e grupos de 
apoio à adoção devidamente habilitados pela Justiça da 
Infância e da Juventude, que inclua preparação 
psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, 
de crianças ou de adolescentes, com necessidades 
específicas de saúde, com deficiências e de grupos de 
irmãos. 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 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 credenciados pela 
Justiça da Infância e da Juventude, que inclua 
preparação psicológica, orientação e estímulo à 
adoção inter-racial, de crianças ou de adolescentes, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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 com necessidades específicas de saúde, com 
deficiências e de grupos de irmãos.” 
 
JUSTIFICATIVA: Não nos parece adequado, ao se referir 
aos GAAs a expressão “devidamente habilitados” pelo 
que sugerimos sua substituição por “devidamente 
credenciados”.  
 
Neste sentido, importante passo já foi dado pelo TJSP, 
com o Provimento CG nº 36/2014 (DOJ 16/12/2014), 
que aqui se transcreve, em parte: 
 
“... 
CONSIDERANDO a importância dos cursos de 
preparação para os pretendentes à doação, assim 
como os grupos de apoio à adoção; 
... 
Artigo 5º - Serão os cursos para pretendentes à adoção 
realizados pelo Juízo da Infância e da Juventude e por 
suas Seções Técnicas de Serviço Social e Psicologia, com 
a possibilidade de parceria com a rede de atendimento 
responsável pela implementação do Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária, grupos de apoio à 
adoção, profissionais especializados e universidades, 
sendo vedado delegar esta atribuição a outros órgãos 
ou serviços. 
... 
Artigo 8º - Os grupos de apoio à adoção são pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos que visam a garantia do 
direito à convivência familiar e, quando não for possível 
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o retorno à família biológica ou a colocação em família 
extensa, fomentar a adoção, apoiando as famílias 
adotivas e orientando os pretendentes à adoção. 
 
Parágrafo único: Os grupos de apoio à adoção deverão 
firmar parceria com o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, por si ou por associações representativas dos 
grupos de apoio à adoção, para poderem atuar em 
atividades promovidas pelas Varas da Infância e da 
Juventude.” (grifos nossos). 
 

§ 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. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
 

§ 2o  É recomendável na etapa obrigatória da 
preparação referida no § 1o deste artigo a inclusão  das 
crianças e adolescentes, em regime de acolhimento 
familiar ou institucional em condições de serem 
adotados, nos procedimentos preparatórios à adoção, 
a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação 
da equipe técnica da Justiça da Infância e da 
Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo 
programa de acolhimento familiar ou institucional, pela 
execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar e pelos grupos de apoio à adoção 
devidamente habilitados pela Justiça da Infância e da 
Juventude.    
 

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“§ 2o  É recomendável na etapa obrigatória da 
preparação referida no § 1o deste artigo a inclusão  
das crianças e adolescentes, em regime de 
acolhimento familiar ou institucional em condições de 
serem adotados, nos procedimentos preparatórios à 
adoção, a ser realizado sob a orientação, supervisão e 
avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da 
Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis 
pelo programa de acolhimento familiar ou 
institucional, pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar e pelos 
grupos de apoio à adoção devidamente credenciados 
pela Justiça da Infância e da Juventude.” 
 
JUSTIFICATIVA: Vide motivações pelo modificação do 
parágrafo anterior. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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SEM CORRESPONDENTE NO ECA Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no ECA do artigo 197-F e parágrafo 
único: 
 
“Art. 197-F. O prazo máximo para a conclusão da 
habilitação de pretendentes à adoção será de 120 
dias, prorrogáveis por sessenta dias, mediante 
decisão fundamentada pela autoridade judiciária. 
 
Parágrafo único: Terão prioridade de tramitação os 
processos de habilitação à adoção em que os 
pretendentes se disponham a adotar criança acima de 
oito anos de idade ou adolescentes, com deficiência, 
doença crônica, ou com necessidades específicas de 
saúde, além de grupo de irmãos.” 
 
JUSTIFICATIVA: A tramitação do processo de 
habilitação não tem previsão de prazo no ECA, exceto 
os já dispostos nos artigos 197-A, 197-B, 197-D e § 
único, totalizando cerca de 19/20 dias. 
 
Entretanto, é de bom alvitre e ótima oportunidade que 
no momento em que se dispõe sobre prazos de estágio 
de convivência (90) dias e processamento da adoção 
(120 dias), também reflitamos sobre a necessidade de 
estipular prazo para a habilitação, neste caso de 120 
dias prorrogáveis por mais 60 dias. 
 
Quanto à prioridade de tratamento aos pretendentes 
para as adoções mais difíceis, responde às prioridades 
já estabelecidas pelo ECA para o atendimento daqueles 
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grupos de crianças cuja colocação não é a opção 
primeira de mais de 95% dos pretendentes. 
 

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

Pela modificação do texto do APL/MJ: 
 
“Art. 2º Os artigos seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passam a vigorar com a seguinte redação:” 
 
JUSTIFICATIVA: Necessidade de equiparação dos 
institutos, já que ambos levam à filiação. 
 

 Art. 3º Artigo 113, da Lei 6.815, de 19 de agosto de 
1980, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 113. O prazo de residência fixado no artigo 112, 
item III, poderá ser reduzido se o naturalizando 
preencher quaisquer das seguintes condições:  
I - ter filho ou cônjuge brasileiro; 
II - ser filho de brasileiro; 
III - haver prestado ou poder prestar serviços 
relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça; 
IV - recomendar-se por sua capacidade profissional, 
científica ou artística; ou 
V - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo 
valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o Maior Valor 
de Referência; ou ser industrial que disponha de 
fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações 
integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em 
sociedade comercial ou civil, destinada, principal e 

Pela inclusão do Art. 3º no APL, com a sua 
renumeração: 
 
JUSTIFICATIVA: Inclusão do § 2º, renumerando aquele 
que era o Parágrafo único, com a inserção da 
concessão de visto permanente no caso de adoção de 
criança estrangeira por pessoa brasileira, com a 
finalidade de sanar a irregularidade do artigo 52-C 
(visto provisório). 
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permanentemente, à exploração de atividade industrial 
ou agrícola. 
§1º. A residência será, no mínimo, de um ano, nos 
casos dos itens I a III; de dois anos, no do item IV; e de 
três anos, no do item V. 
§ 2º. Não será exigido o prazo previsto no caput no 
caso de criança ou de adolescente adotado por 
brasileiro, sendo concedido imediatamente o visto 
permanente. 
 

SEÇÃO V 
DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE 

Sem correspondente no APL/MJ SEÇÃO V 
DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À ADOÇÃO 

 

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades 
estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 
 

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa 
do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez, salvo quando a 
natureza da atividade seja notória e publicamente 
incompatível; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“II - recusar emprego, promoção ou motivar a 
dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar, estado de gravidez ou adoção, salvo 
quando a natureza da atividade seja notória e 
publicamente incompatível;” 
 
JUSTIFICATIVA: Necessidade de equiparação da adoção 
ao estado de gravidez, pois também passará a ser uma 
causa de estabilidade e com isso alguns empregadores 
podem passar a recusar emprego ou realizar a dispensa 
de forma discriminatória. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm#art1
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Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do 
contrato de trabalho da mulher o fato de haver 
contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado 
de gravidez. 
 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão 
do contrato de trabalho da mulher o fato de haver 
contraído matrimônio, de encontrar-se em estado de 
gravidez, ou encontrar-se em processo de adoção de 
criança ou adolescente.” 
 
JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de inclusão da 
adoção neste artigo para evitar a dispensa 
discriminatória do adotante. 
 

Parágrafo único - Não serão permitidos em 
regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos 
ou individuais de trabalho, restrições ao direito da 
mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou 
de gravidez. 
 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“Parágrafo único - Não serão permitidos em 
regulamentos de qualquer natureza contratos 
coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao 
direito da pessoa ao seu emprego, por motivo de 
casamento, de gravidez, ou adoção.” 
 
JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de inclusão da 
adoção neste artigo para evitar a dispensa 
discriminatória do adotante. 
 

Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez 
advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que 
durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou 

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez ou a 
concessão de guarda provisória para fins de adoção 
advindos no curso do contrato de trabalho, ainda que 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
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indenizado, garante à empregada gestante a 
estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II 
do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013) 
 

durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou 
indenizado, garante à empregada gestante e ao 
empregado adotante a estabilidade provisória prevista 
na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

Sem correspondente na CLT Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL e inclusão na CLT: 
 
“Parágrafo único. A pessoa adotante, e em sendo um 
casal aquela que fizer a opção, terá estabilidade no 
emprego desde a concessão da guarda para fins de 
adoção até o término da licença maternidade- 
adotante, desde que comprovado que deu ciência da 
guarda ao seu empregador.” 
 
JUSTIFICATIVA: Necessidade de atribuição de 
estabilidade à pessoa adotante durante o período 
entre a guarda e o término da licença maternidade. 
Este é o período em que a pessoa adotante necessita 
de tranquilidade para criação de vínculos afetivos com 
a criança. 
 
No mais, também se garante as condições de existência 
mínimas da criança ou adolescente que passa a 
integrar o novo lar.  
 
Optou-se pela alteração para inserir a palavra “pessoa” 
e não apenas “mulher”, pois a adoção pode se dar por 
diversos arranjos familiares e a todos deve ser 
estendido o direito, já que na adoção se prima pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12812.htm
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maior interesse da criança. 
 
Contudo, para fazer jus ao direito deve a pessoa 
comprovar o início da guarda judicial ao seu 
empregador, pois este não teria como saber que a 
pessoa se encontra em estabilidade se não 
previamente avisado. 
 

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança será concedida 
licença-maternidade nos termos do art. 392 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“Art. 392-A. À pessoa que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança ou adolescente 
será concedida licença maternidade-adotante nos 
termos do art. 392.” 
 
JUSTIFICATIVA: A alteração de “a empregada” para “a 
pessoa” se faz necessária ante a realidade atual em 
que encontramos a adoção como instituto aberto a 
casais do mesmo sexo ou a uma única pessoa do sexo 
masculino. 
 
A inclusão do “adolescente” no texto de lei também se 
faz necessária já que a sua adoção também enseja o 
direito à licença maternidade. 
 

Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este 
complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, 
durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos 
especiais, de meia hora cada um. 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“Art. 396 - Para amamentar seu filho, inclusive se 
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advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) 
meses de idade, a mulher terá direito, durante a 
jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de 
meia hora cada um.” 
 
JUSTIFICATIVA: É necessária a adequação da lei a atual 
realidade, já que as mulheres que adotam criança 
podem se utilizar de fármacos ou até mesmo de forma 
natural passar a amamentar seu filho advindo de 
adoção. 
 
A palavra “próprio” foi suprimida, pois enseja de certa 
forma uma leitura discriminatória aos filhos adotivos. 
 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
 

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no 
decorrer da primeira semana; (Inciso incluído pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

Sem correspondente no APL/MJ Pela inclusão no texto do APL para modificação na 
CLT: 
 
“III - por 5 dias, em caso de nascimento de filho, ou 
guarda para fins de adoção, no decorrer da primeira 
semana;”  
 
JUSTIFICATIVA: Necessidade de dar nova vigência de 
acordo com as regras atuais e incluir a guarda para fins 
de adoção retirando qualquer espécie de discriminação 
em relação ao nascimento de filho biológico. 
 

 Art. 4º A expressão família substituta contida no art. 
19, caput e §1º; art. 28, caput e §§4º e 5º; arts. 29, 30 e 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ANTEPROJETO DE LEI DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA APRESENTADO PARA CONSULTA PÚBLICA 

 

Comissão  
Especial de Direito à Adoção 

31; incisos I e II do §1º do art. 5;, inciso II do art. 92, 
parágrafo único do art. 93; inciso X do parágrafo único 
do art. 100, § 1º  do art. 101, da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, fica substituída pela expressão  família 
adotiva . 
 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009)    
 

Art. 6º Fica revogado o § 3º do art. 166 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990. 

OK. PELA MANUTENÇÃO DO TEXTO DO APL/MJ 
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