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Temos a honra de nos dirigir a V.Exa para

encaminharmos o trabalho em anexo para contribuição ao de

projeto lei, que trata da alteração do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Aproveitamos o ensejo para manifestarmos protestos

de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição

para qualquer informação complementar.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016,

Monica Labuto Fragoso Machado

Juíza da 3^ Vara d^rlnfàficia, da Juventude e do Idoso

\j\r<jú<X2

laP^a Amaro da Silveira

Juíza da 4^ Vara Cível de Florianópolis

Ao Exmo Sr Dr Ministro da Justiça Alexandre de Moraes
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DESTINATÁRIO: GA8IMETE DO EXMO. DR. MINISTRO
DA JUSTIÇA ALÍLXAIJDRE DE MORAES

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco
T, Ministério da Justiça, 4° andar,

Brasília, DF. CEP 73 )64-900.
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Juíza da 3^ Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro
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Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde,
inclusiveas unidades neonatais, de terapia intensiva e de
cuidados intermediários, deverão proporcionar condições
para a permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente. (Redação dada pela Lei n° 13.257. de 2016)

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 n° 13.010, de
20141

§ 1° 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 n° 13.257, de
20161

§ 2° Os serviços de saúde em suas diferentes portas de
entrada, os serviços de assistência social em ^seu
componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e os demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente deverão conferir máxima
prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da
primeira infância com suspeita ou confirmação de
violência de qualquer natureza, formulando projeto
terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se
necessário, acompanhamento domiciliar. (Incluído pela Lei
n° 13.257. de 20161

Não tem similar

Art 13. Caput mantido.
§1° As gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente
encaminhadas à Justiça da Infânciae da Juventude.
§1°A Considerado o disposto no § 1°, a Justiça da Infância
e da Juventude deverá intimar o suposto pai,
quando possível, conferindo—lhe a oportunidade de
manifestar, em 05 dias, se pretende comprovar a
patemidade e exercer o poder familiar, visando a
manutenção da criança na família natural;
§ 1°-B Considerado o disposto no § 1°, 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 efetividade, desde que não se
coloque em risco a integridade física e psíquica da
gestante ou da mãe.
§ 1°C Caso a genitora nãoindique a patemidade 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.
§ 1° D Expirado o prazo referido no § 1° C, a destituição
do poder familiar será deferida imediatamente e a criança
cadastrada para adoção
§ 1° E Serão cadastradas para adoção recém nascidos e
crianças acolhidas sem registro civil não reclamadas por
suas famílias no prazo de trinta dias.

Passar a ser o parágrafo 4° do artigo 11, que fala dos
cuidados de saúde da criança e do adolescente.

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, (mantera redação original)

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

Anós várias alterações do ECA observou-se que oartigo 13, §1° que fala da entrega pela gestante ou genitores de filhos para adoção não tem qualquer correlação com o
caput que fala de notificação de maus tratos ao CT edo §2° que também fala de suspeita ou confirmação de violência eanecessidade de atendimento prioritário na fa
Por'La^vezT'Sig!rí?pode ser incluído como §4° do artigo 11, que trata do acesso prioritário ao sistema único de saúde de crianças eadolescentes. Fazendo-se tal
alteração, oartigo 12 passaria aficar tão somente para agestante ou genitores eentrega dos filhos para a adoçao.

Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, eis que aPromotoria do Rio Grande do Sul propôs que oartigo 12 fosse
mantido e que o § primeiro doartigo 13fosse o artigo 19-A, da Lei.



Art.13

§ 1° 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, nncluído oela Lei n° 13.257, de 2016)

§1° As gestantes ou mães que manifestem interesse
em entregar seus filhos para adoçãoserão
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da
Infância e da Juventude.
§1°A Considerado o disposto no § 1°, a Justiça da
Infância e da Juventude deverá intimar osuposto
pai, quando possível, conferindo-lhe a oportunidade
de manifestar, em 05 dias, se pretende comprovar a
paternidade e exercer o poder familiar, visando a
manutenção da criança na família natural;
§ 1°-B Considerado o disposto no § 1°, 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 efetividade, desde que não se coloque em risco a
integridade física e psíquica da gestante ou da mãe.
§ 1° 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.
§ 1° D Expirado o prazo referido no § 1° C, a
destituição do poder familiar será deferida
imediatamente e a criança cadastrada para adoção
§ 1° E Serão cadastradas para adoção recém
nascidos e crianças acolhidas sem registro civil não
reclamadas por suas famílias no prazo de trinta dias.

Passará a ser o Art. 12 que cuidará apenas da
manifestação de vontade da gestante para entrega
do filho em adoção.
Art, 12

As gestantes ou genitores que manifestem interesse
em entregar seus filhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas, à Justiça da
Infância e da Juventude;
§ 1° As gestantes serão ouvidas pela equipe
interprofissional do Juízo, que apresentará reiatório
ao Juiz, o qual poderá determinar o
encaminhamento da gestante á rede pública de
saúde para atendimento psicoterápico, caso
entenda necessário e haja concordância da
gestante;
§ 2° Após o nascimento da criança, a vontade da
genitora ou, se for o caso, de ambos os genitores,
deve ser manifestada em audiência, perante o Juiz,
o Ministério Público e a Defesa Técnica, garantido o
sigilo sobre a entrega, observando-se o artigo 166
desta Lei;

§ 3° Havendo consentimento e indicação pela
genitora do pai ou família extensa em condições de
receber a criança, o Juízo da Infância realizará
estudo, por equipe interprofissional, para comprovar
a afetividade dos vínculos e as condições
necessárias para o exercício do poder familiar ou da
guarda; (alterado)
§4°- Havendo desistência da entrega da criança,
pelos genitores,, após o nascimento e manifestada
em audiência ou perante a equipe interprofissionai, a
criança será mantida com os pais e será determinado
pelo Juízo oacompanhamento familiar, peio prazo de
180 dias.

Oartigo 12 passa atratar somente da entrega áadoçao pela 9®®^® ° ser"ouvi'i'̂ pSrequipe interprofissional do juízo; c) Encaminhamento par
a) Aentrega será sempre á Vara da Infancia e da Juventude, b) No ca g . ^i^^diência somente após onascimento da criança e com a presença d
atendimento psicoterápico da gestante na rede publica caso ®®®®®® J ^ família extensa somente se houver indicação pela gestante de que possuem condiçoe
fet^rrniícíarsoLio econdições necessária para oexercício do poder familiar ou da guarda.
Unânime na audiência pública de São Pauio e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.



Art. 19. E direito da criança e do adolescente ser
criado e

educado no selo de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento Integral. (Redação dada pela Lei n°
13 ?57. de 2016)

§ 1°Toda criança ou adolescente que estiver Inserido em
programa de acolhimento familiar ou Institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses,
devendo a autoridade judiciária competente, com base
em relatório elaborado por equipe Interprofisslonal ou
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em
família substituta, em quaisquer das modalidades
previstas no art. 28 desta Lei. íincluído pela Lei n
12.010.de 2009)

2o A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento Institucional não se prolongará
por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior Interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 3° A manutenção ou a reintegração de criança
ou

adolescente à sua família terá preferência em relação a
qualquer outra providência, dcaso em que será esta
incluída em serviços e programas e proteção, apoio e
promoção, nos termos do § 1o do art. 23, dos Incisos Ie
IV do caput do art. 101 e dos Incisos Ia IV do caput do
art. 129 desta Lei. ÍRedacão dada pela Lei n° 13.257. de
2016)

§ 4° Será garantida a convivência da criança e
do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade,
por meio de visitas periódicas promovidas pelo
responsável ou, nas hipóteses de acolhimento
institucional, pela entidade responsável,
independentemente de autorização judicial. (Incluído
pela Lei n° 12.962. de 2014)

Art 19-A As crianças e adolescentes em programa
de

acolhimento Institucional poderão participar de programa de
apadrinhamento afetivo.
Art 19§1° O papel do padrinho ou da madrinha é
estabelecer e proporcionar aos afilhados vínculos externos
à Instituição,
tais como visitas, passeios nos fins de semaiia,
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 melo de cursos
profissionalizantes, estágios em Instituições, reforço
escolar, prática de esportes
entre outros.

Art 19§2° Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos
pessoas maiores de dezoito anos Inscritos ou não nos
cadastros de adoção
19§3° O apadrinhamento Independe do estado civil do
padrinho ou de parentesco com o afilhado, respeitada a
diferença de dez ano de idade entre afilhados e padrinhos e
madrinhas

19§4° Seráasseguradaprioridade paraapadrinhamento 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.
19§5° A pessoa Interessada deverá se cadastrar junto ao
programa ou serviço de apadrinhamento afetivo mediado
pelaJustiçada Infância e daJuventude.
19§6'' Os programas ouserviços de apadrinhamento afetivo
mediados pela Justiça da Infância e da Juventude
poderão .
ser executados pororganizações da sociedade civil.
19§7° A retirada do afilhado da Instituição de acolhimento
que estiver Inserido para realização de viagens para outras
cidades depende de autorização judicial que poderá ser
dada por período de um ano, prorrogável ã critério do juiz.
19§8° Ocorrendo violação das regras de apadrinhamento
afetivo, os responsáveis pelo programa ou pelos serviços de
acolhimento deverão Imediatamente notificar a autoridade
judicial competente_

Art. 19 É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no selo de uma família permanente, assegurada
a convivência familiar e comunitária ern ambiente que
garanta o seu desenvolvimento Integral, livre da preseriça
de pessoas dependentes de álcool ou substâncias
entorpecentes

§ 1°Toda criança ou adolescente que estiver Inserido em
programa deacolhimento familiar ou Institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses,
devendo a autoridade judiciária competente, com base
em relatório elaborado por equipe Interprofissional,
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou colocação em família substituta,
emquaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta
Lei;

2° A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento Institucional não se prolongará
por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridadé judiciária;
(manter redação original)

§3° artigo 19 parágrafo 3°- As crianças e adolescentes
com remota chance de reinserção familiar ou colocação
em família adotiva, que se encontrem em programa de
acolhimento Institucional ou familiar, poderão participar (
de programa de apadrinhamento afetivo, geridos pela
Justiça da Infância e Juventude, organizações da
sociedade civil ou porentidade do Poder Executivo,

§ 4° Será garantida a convivência da criança
do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade
por melo de visitas periódicas promovidas peld
responsável ou, nas hipóteses de acolhimento
Institucional, pela entidade responsável
Independentemente de autorização judicial; (manteil
redação original)

Aglande maioria dos acolhimentos tem decorrido em J^rú^rbusiv'» "Sr

no CMDCA, medeie oprograma e mantenha o§3° do PL.



Art. 23. Afalta ou a carência de recursos materiais
não constitui motivo suficiente para a perda ou a
^LHppnsã'̂ familiar (Fxpressão substituída
nela Lei n° 12.010. de 2009)

Não tem correspondente Art. 23. Afalta ou a carência de recursos materiais
não constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensãodo poder familiar; ( manter redação
original)
Manter o parágrafo 1° que passaraa ser parágrafo
único

§ 2° EXCLUIR

§ 2aA condenaçãocriminal do paiou da mãe não
implicará a destituição do poder familiar, exceto na
hipótese decondenação por crime doloso, sujeito à
pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha,
íincluído oela Lei n° 12.962, de 2014)

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar
serão decretadas judicialmente, em procedimento
contraditório, nos casos previstos na legislação civil,
bem como na hipótese de descumprimento
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o
art 22 (Exoressão substituída pela Lei n° 12.010, de

Não tem correspondente Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar
serão decretadas judicialmente, em procedimento
contraditório, nos casos previstos na legislação civil,
bem como na hipótese de descumprimento
injustificado dosdeveres e obrigações a que alude o
art. 22, sendo dispensada no caso de pais
ignorados.

2009)

Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.
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Art. 28

§ 4° Os grupos de irmãos serão colocados sob
adoção, tutela ou guarda da mesma família
substituta, ressalvada a comprovada existência de
risco de abuso ou outra situação que justifique
plenamente a excepcionalidade de solução diversa,
procurando-se, em qualquer caso, evitar o
rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 65 Em se tratando de criança ou adolescente
indígena ou proveniente de comunidade
remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
I.- que sejam consideradas e respeitadas sua
identidade social e cultural, os seus costumes e
tradições, bem como suas instituições, desde que
não sejam incompatíveis com os direitos
fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela
Constituição Federal; (Incluído pela Lei n° 12.010, de
2009^

II.- que a colocação familiar ocorra prioritariamente
no seio de sua comunidade ou junto a membros da
mesma etnia; (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
III.- a intervenção e oitiva de representantes do
órgão federal responsável pela política indigenista,
no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de
antropólogos, perante a equipe interprofissional ou
multidisciplinar que irá acompanhar o caso. (Incluído
nela Lei n° 12.010. de 2009)

Art.28

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

§ 4°. Os grupos de irmãos serão colocados sob
adoção, tutela ou guarda da mesma família,
ressalvada a comprovada existência de risco de
abuso, prole numerosa ou outra situação que
justifique plenamente a excepcionalidade de solução
diversa, procurando-se, em qualquer caso,
evitar o rompimento definitivo dos vínculos
fraternais.

Excluir o parágrafo 6°e incisos I, II e III, do artigo 28.

Existem qrupos de irmãos acolhidos que são de 8crianças, sendo impossível acolocação de todos em uma mesma família adotiva ou extensa, fazendo-se "^ssária a
inclusão da expressão "prole numerosa", observando-se anecessidade de se manter os vínculos fraternais através da visitaçao entre famílias adotivas ou extensa distintas
rreSo"do §6°'S LeiT20l"o/2S^q°uantoTnec^ de tratamento diverso para crianças eadolescentes indígenas eprovenientes de
é Siva eatrasaTm dérn^^^^^ de adoção. Aintervenção eoitiva do órgão federal responsável pela política indigenista, em tese, deveria ate atrai acompelia para â slíça Federai eis que aredaçlo não fala somente em oitiva esim de intervenção, sendo certo que se há intervenção de um orgao federal, a
pÍeT^"dtaTecesl^^^^^^ acompanhamento do caso, sendo que nenhum Tribunal de Justiça possui antropólogos no seus quadro funcional ou no
o'pL impha aredação para povo cigano, refugiados ecomunidade tradicionais, não explicando sequer oque éuma comunidade tradicional.
Necessária a supressão do § 6° na sua integralidade.

Unânime na audiência pública do Rio de Janeiro e, por maioria no que tange aexclusão do §6° da audiência publica de São Paulo.



Art 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o
responsável prestará compromisso de bem e
fielmente desempenhar o encargo, mediante termo
nos autos.

Nao tem correspondente

Necessária a inclusão em função de exigências do INSS, planos de saúde e da Receita Federal.

Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o
responsável prestará compromisso de bem e
fielmente desempenhar o encargo, mediante termo
nos autos, (mantida a redação original)
Parágrafo único. A guarda, inclusive deferia como
providência antecipada ou cautelar, confere à
criança ou adolescente a condição de dependente,
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários, de Imposto de Renda e de plano de
saúde, observada a carência do titular do plano de
saúde.

.V ;P'! ;•



Art. 34. O poder público estimulará, pormeiode
assistência jurídica, incentivos fiscaise subsídios, o
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente afastado do convívio familiar. (Redação
dada pela Lei n° 12.010, de 2009)
§ 1° A inclusão da criança ou adolescente em
programas de acolhimento familiar terá preferência
a seu acolhimento institucional, observado, em
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional
da medida, nos termos desta Lei (Incluído pela Lei
n° 1?.niQ. de 2009)

§ 2aNa hipótese do § 1"-deste artigo a pessoa ou
casal cadastrado no programa de acolhimento
familiar poderá receber a criançaou adolescente
mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28
a 33 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 12.010. de
2009(

§ 3aAUnião apoiará a implementação de serviços
de acolhimento em família acolhedora como política
pública, os quaisdeverãodispor de equipe que
organize o acolhimento temporário de crianças e de
adolescentes em residências de famílias
selecionadas, capacitadas e acompanhadas que
não estejam no cadastrode adoção.dncluído pela
Lei n° 13.257. de 2016)

§ 4aPoderão ser utilizados recursos federais,
estaduais, distritais e municipais para a manutenção
dos serviços de acolhimento em família acolhedora,
facultando-seo repasse de recursos para a própria
família annlhedora.dncluído pela Lei n° 13.257. de
2016)

Art. 34.

§5°As crianças de zero a seis anos são o público
prioritário de programas de acolhimento familiar

Manter a redação atual. Não incluir o parágrafo5°já
que o programa de acolhimento familiar já é
considerado prioritário de Oa 18 anos incompletos.

OECA lá determina a prioridade do programa de acolhimento familiar não havendo necessidade de se estabelecer uma prioridade de faixa etária para um prog^ma japrioSário Sbe ao Pode"SÍ vagas em acolhimento familiar para crianças eadolescentes. Temeroso amanutenção do S5-, pois em momenlo de crise
financeira estatal poderá ensejar o corte de acolhimento familiar para adolescente. ^

Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro.



Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito)
anos, independentemente do estado civil.
§ 3° O adotante tiá de ser, pelo menos, dezesseis
anos mais velho do que o adotando.
§ 62A adoção poderá ser deferida ao adotante que,
após inequívoca manifestação de vontade, vier a
falecer no curso do procedimento, antes de
prolatada a sentença.(Incluído pela Lei n° 12.010,
de 2009)

Não tem correspondente Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito)
anos, independentemente do estado civil, (mantida
a redação original)
§ 3° O adotante há de ter uma diferença mínima de
dezesseis anos e uma diferença máxima de 50 anos
de idade, do que o adotando, sendo que tal
obrigatoriedade é aplicável apenas a um dos
adotantes, em caso de casamento ou união estável;
§ 62A adoção poderá ser deferida ao adotante que,
após inequívoca manifestação de vontade,
comprovada por declaração deste ou através de
prova testemunhai, vier a falecer antes do
ajuizamento da demanda ou no curso da ação;
§7° No caso de adoção de grupos de irmãos, a
diferença mínima de 16 anos será observada em
relação à idade da criança ou adolescente, mais
novo do grupo. No caso da diferença máxima de 50
anos, será observada em reiação a criança ou
adolescente com maior idade do grupo;

Utilizou-se a regra das legislações dos países europeus quanto a diferença máxima de idade entre adotantes e adotados. Na legislação italiana o máximo é de 48 anos
sendo que se fixou 50 anos, em razão do aumento da expectativa de vida. Com tal restrição pretende-se aumentar o número de pretendentes para as adoções tardias
evitando-se que pessoas de 60 anos adotem bebês, incluiu-se uma exceção a esta regra, também aplicável para oscasos de diferença mínima de 16 anos, que seria o fat<
de 1 dos cônjuges ou companheiros estarem fora da faixa etária estabelecida.
No § 6° se admitiu a adoção após o óbito do adotante, mesmo que ofalecimento seja antes do curso do procedimento judicial, caso em que ossucessores ingressarão con
a ação representando os interesses do de cujus.

Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, já que alguns entenderam que há restrição da diferença máxima de 5(
anos seria inconstitucional.

O § 7° não foi levado à debate nas audiências públicas de SP e do RJ.



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.
§ 1° O estágio de convivência poderá ser
dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou
guarda legal do adotante durante tempo suficiente
para que seja possível avaliar a conveniência da
constituição do vínculo. (Redação dada pela Lei n°
12.010. de 2009Í

§ 2° A simples guarda de fato não autoriza, por si
só, a dispensa da realização do estágio de
convivência.(Redação dada pela Lei n° 12.010. de

20091

§ 3° Em caso de adoção por pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência, cumprido no território nacional, será
de, no mínimo, 30 (trinta) dias. (Incluído pela Lei n°
12.010. de 20091

§ 4°0 estágio de convivência será acompanhado
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude, preferencialmente com
apoio dos técnicos responsáveis pela execução da
política de garantia do direito à convivência familiar,
que apresentarão relatório minucioso acerca da
conveniência do deferimento da medida. (Incluído

pela Lei n° 12.010. de 20091

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.

§ 9° Sem correspondente

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

§3° O prazo máximo estabelecido no caput poderá
ser prorrogado por igual período, mediante decisão
fundamentada pela autoridade judiciária.
§5°Em caso de adoção por pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência, cumprido no território nacional,
preferencialmente na comarca de residência da
criança ou adolescente, ou em cidade limítrofe,
quando, por qualquer razão não puder ser realizada
na primeira, será de, no mínimo quinze e no máximo
quarenta e cinco dias, respeitada, em qualquer
hipótese, a competência do juízo da comarca de
residência da criança.
§6° O prazo previsto no §5° é improrrogável

devendo, ao seu final, ser apresentado laudo
fundamentado, pela equipe técnica mencionada no
§4° que deverá recomendar ou não à autoridade
judiciária o deferimento da adoção.
Observação: os parágrafos 1°, 2° e 4° devem ficar
com a redação original

Art 47

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

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

§1° e § 2° (manter redação original)

§ 3° O prazo máximo estabelecido no caput poderá ser
prorrogado, mediante decisão fundamentada pela
autoridade judiciária;

§ 4° (manter redação original)

§ 5° Em caso de adoção por pessoa ou casal residente
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência
cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30
(trinta) dias; (manter redação original)

Art 47

§9° Terão prioridade de tramitação os processos de
adoção em que o adotando for criança ou
adolescente com deficiência, doença crônica ou com
necessidades específicas de saúde, além de grupo
de irmãos, (redação do PL)

O Estágio de convivência não pode ter desconsiderada a sua importância e as singularidades de cada criança. A fixação de prazo, sem tais observâncias, prejudicará o
procedimento e, principalmente, a criança. A mudança de prazo prevista no PL para adoção internacional é prejudicial, pois poderá ser fixada até 45 dias, sendo
impossível para um residente de fora do país permanecer tanto tempo em estágio de convivência.

A audiência pública de São Paulo tinha aprovado por unanimidade o não estabelecimento de prazo para estágio de convivência, sendo que a audiência pública do Rio de
Janeiro achou que seria possível estabelecer o prazo de 90 dias, desde que não houvesse prazo máximo na prorrogação.
Quanto ao artigo 47, houve unanimidade nas duas audiências públicas. •



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 n° 12.010, de 2009)
§ 1° O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta
aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. ^
§ 2° Não será deferida a inscrição se o interessado não
satisfazer os requisitos legais, ou verificada qualquer das
tiipóteses previstasno art. 29.
§ 3°^^ inscrição de postulantes à adoção será precedida de
um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado
pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela
execução da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar. (Incluído oela Lei n° 12.010, de 2009)
§ 4° Sempre que possível e recomendável, a preparação
referida no § 3"deste artigo incluirá o contato com crianças e
adolescentes em acoltiimento 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 apoio dos técnicos
responsáveis pelo programa de acoltiimento e pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência
familiar. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 5°Serão criados e implementados cadastros estaduais e
nacional de crianças e adolescentes em condições de serem
adotados e de pessoas ou casais tiabilitados à adoção.
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 6° 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 § 5° deste artigo. (Incluído pela
I ei n° 12.010. de 2009j

§ 7° 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 oela Lei n° 12.010.de 2009)
§ 8°A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a inscrição das crianças _e
adolescentes em condições de serem adotados que não
tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das
pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à
adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 5°
deste artigo, sob pena de responsabilidade. (Incluído pela Lei
n" 12.010 de 2009)

§ 9°- Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela
manutenção e correta alimentação dos cadastros, com
posterior comunicação à Autoridade Central Federal
Brasileira. (Incluído oela Lei n° 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 nãono Brasil, respeito
o seguinte;
I.Os Cadastros locais e o Cadastro Nacional devem ser
integrados;
II. Observando-se o direito à convivência comunitária, os
cadastros locais devem prevalecer sobre o Cadastro Nacional
de adoção, salvo decisão fundamentada dojuízo
III.Na ausência de pretendentes habilitados residentes no
país com perfil compatível e interesse manifesto na adoção
decriança ou adolescente inscrito no cadastro, será realizado
o encaminhamento imediato da criança ou adolescente à
adoção internacional, independente de decisão judicial

§ 6° Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais
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
e adolescentes disponíveis para adoção pelas quais não
existe interesse manifesto pelos pretendentes habilitados.

§7° 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.

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarcaou
foro regional, um registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas
na adoção, (manter a redação original)
.Os Cadastros locais e o Cadastro Nacional devem ser

integrados; (manter o PL)
II. Observando-se o direito à convivência comunitana, os
cadastros locais devem prevalecer sobre o Cadastro Nacional de
adoção, salvo decisão fundamentada do juízo; (manter o PL)
III. Na ausência de pretendentes habilitados residentes no país
com perfil compatível e interesse manifesto naadoção de criança
ou adolescente inscrito no cadastro, será realizado o
encaminhamento imediato da criança ou adolescente ã adoção
internacional;

§ 1° O deferimento da inscrição dos pretendentes à adoçao dar-
se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos da Justiça da
Infancia, ouvido o Ministério Público;
§ 2°Não serádeferida a inscrição se o interessado não satisfazer
os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses
previstas noart. 29; (manter a redação original
§ 3?^ inscrição de postulantes à adoção será precedida de um
período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela
equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela
execução da política municipal de garantia do direito à
convivênciafamiliar; (manter a redação original)
§ 42 Sempre que possível e recomendável, a preparação referida
no § 32 deste artigo incluirá o contato com crianças e
adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em
condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação,
supervisão e avaliação da equipe técnica daJustiça da Infância e
da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo
programa de acolhimento e pela execução da política municipal
de garantia do direito à convivência familiar; (manter a redação
original) .
§ 52 Serão criados e implementados cadastros estaduais e
nacional de crianças e adolescentes em condições de serem
adotados e de pessoasou casais habilitados à adoção; (manter a
redação original)
§ 62 Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais
residentes fora do País, que somente serão consuítados na
inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros
mencionados no§ 52^ deste artigo; (manter a redação original)
§ 72 As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção
terão acesso integral aoscadastros, incumbindo-lhes a troca de
informações e a cooperação mútua, para melhoria do sistema;
(mantera redação original) m
§ 8° A autoridade judiciária providenciará, no prazo de ate JU
(dez dias), a inscrição das crianças e adolescentes em condições
de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca
de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua
habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos



§ 10. A adoção internacional somente será deferida se, após
consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à
adoção, mantido pela Justiça da infância e da Juventude na
comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional
referidos no § 5°deste artigo, não for encontrado interessado
com residência permanente no Brasil. (Incluído oeia Lei n°
12.010. de 2009)

§ 11.Enquanto não localizada pessoa ou casai interessado
em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que
possível e recomendável, será colocado sob guarda de
família cadastrada em programa de acolhimento familiar.
(Incluído oeia Lei n 12.010. de 2009)
§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa
dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério
Público.(incluído pela Lei n° 12.010, de 2009)
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de
candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente
nos termos desta Lei quando: (Incluído pela Lei n° 12.010, de
2009)

L- se tratar de pedido de adoção unilateral; (incluído pela Lei
n° 12.010. de 2009)
li. - for formulada por parente com o qual a criança ou
adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
iil.- oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legai
de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que
o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de
laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a
ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos
arts. 237 ou 238 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 12.010. de
2009)

§ 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 n° 12.010. de 2009)

Artigo 13:

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.

§14° nas hipóteses previstas no p. 13°, o candidato deverá
comprovar quando do ajuizamento do pedido que preenche
os requisitos exigidos na lei para a adoção, sendo submetido
aos procedimentos aplicáveis à habilitação de pretendentes

§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.

no § 5^ deste artigo, sob pena de responsabilidade;
§ 9B Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela
manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior
comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira; (manter a
redação originai)
§ 10. A adoção intemacionai somente será deferida se, após
consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção,
mantido pela Justiça da infância e da Juventude na comarca,
bem como aos cadastros estadual e nacional referidos no § 5°
deste artigo, não for encontrado interessado com residência
permanente no Brasil; (mantera redação original)
§ 11.Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em
sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e
recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada
em programa de acolhimento familiar; (manter a redação original)
§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos
postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público;
(manter a redação original)
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favorde candidato
domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos
desta Lei quando: (manter a redação original)
L- se tratar de pedido de adoção unilateral; (manter a redação
original)
II. - for formulada por parente com o qual a criança ou
adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade,
comprovadosatravés de estudo psicossocial;
IIL- oriundo o pedidode quem detéma tutelaou guarda legal ou
fática, de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde
que comprovada a convivência e a existência de laços de
afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má
fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238
desta Lei;
Não incluir o inciso IV

§ 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;
(manter a redação original)
§15° Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas
interessadas em adotar crianças e adolescentes com deficiência,
doença crônica oucom necessidades específicas de saúde, além
de grupo de irmãos; (redação do PL) .

OPL diz que deve ter em cada comarca ou fórum regional um cadastro de pessoas interessadas não residentes no Brasil, oque é impossível, já que ahabilitaçao efeitaestadu^ Devro capJmanter aredação originai. Os novos incisos 1, 2e3do PL são interessantes, sobretudo oinciso iil que fala do encaminhamento da criança aadoçao internacional.
caso não haja interessados no CNA.

AiterLin redYçS'do^ií^iL^^M^d?§°l^^^^^ apossibilidade de guarda fática de crianças maiores de 3anos, ou adolescentes, desde que comprovada aconvivência de laços de
Apresente o^PLo^ 13°,'̂ que^é a°bsurdo, pois prevê adesnecessidade de habilitação para crianças acima de 6anos eindicação de adotante pelos pais destituídos, quanto temos
centenas de casais com operfil de 6a8anos, inscritos no CNA eesperando anos em fila. Qual a idoneidade da família natural destituída em indicar uma família ado iva.
O§ 15° do PL é bom, pois prevê prioridade na adoção de crianças e adolescentes com problemas de saúde e grupos de irmqos.
Unânime na audiência pública de São Paulo e, por maioria, na audiência pública do Rio de Janeiro, já que um participante entendeu que deve ser mantida as 48 horas para
inscrição no Cadastro (§ 8°). No que tange ao artigo 50, §13°, iil, alguns entenderam, na audiência pública do Rio de Janeiro, que deveria ser retirada aexpressão guarda
fática". Já naaudiência pública deSão Paulo, alguns entenderam que deveria ser retirada a expressão "má fé".
Unanimidade nas duas audiências quanto a exclusão do artigo 50, § 3°, inciso iV.



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 Intemacional, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 1, de 14 de janeiro de 1999, e
promulgada pelo Decreto no 3.087. de 21 de iunho de
1999. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009)

§ I^A adoção internacional de criança ou adolescente
brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar
quando restar comprovado: (Redação dada pela Lei n°
12.Q10.de 20091

I.- que a colocação em família substituta é a solução
adequada ao caso concreto; (Incluído pela Lei n°
12.010. de 20091

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; (Incluido pela Lei n°
12.010. de 20091

III.- que, em se tratando de adoção de adolescente,
este foi consultado, por meios adequados ao seu
estágio de desenvolvimento, e que se encontra
preparado para a medida, mediante parecer elaborado
por equipe interprofissional, observado o disposto nos
§§ 1®e 2®^do art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei n°
12.010. de 20091

§ 2® Os brasileiros residentes no exterior terão
preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção
intemacional de criança ou adolescente brasileiro.
(Redação dada pela Lei n° 12.010. de 20091

§ 3S-A adoção internacional pressupõe a intervenção
das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em
matéria de adoção intemacional. (Redação dada pela
Lei n° 12.010. de 20091

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

§r

II- que foram esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em família
adotiva brasileira, após consulta aos cadastros
mencionados nesta lei, ou quando tiver transcorrido
prazo superior a um ano, contado da data da
destituição do poder familiar, sem que a criança tenha
sido vinculada a pretendente residente no Brasil"

Art. 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 n^^l, de 14 de janeiro de 1999, e
promulgada pelo Decreto N° 3087 de 21 de junho de
1999 e deseje adotar criança ou adolescente em outro
país ratificante do tratado.
§ 1° A adoção intemacional de criança ou adolescente
brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar
quando restar comprovado: (manter a redação original)
I - que a colocação em família substituta é a solução
adequada ao caso concreto; (manter a redação
original)
II.- verificada a inexistência de adotantes brasileiros,

devidamente habilitados, com o perfil compatível com a
criança ou adolescente apto para a adoção, após
consulta aos cadastros mencionados no artigo 50 desta
lei, devendo ser encaminhada documentação à CEJAI,
imediatamente;

III.- que, em se tratando de adoção de adolescente,
este foi consultado, por meios adequados ao seu
estágio de desenvolvimento, e que se encontra
preparado para a medida, mediante parecer elaborado
por equipe interprofissional, observado o disposto nos
§§ 1® e 2® do art. 28 desta Lei; (manter a redação
original)
§ 2® Os brasileiros residentes no exterior terão
preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção
intemacional de criança ou adolescente brasileiro;
(manter a redação original)
§ 32-A adoção internacional pressupõe a intervenção
das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em
matéria de adoção internacional; (manter a redação
original)

O que tange a adoção internacional, se faz necessária a alteração do caput e do inciso
muito ruim.

do artigo 51, para melhor compreensão, sendo que a redação do PL também é

Unânime na audiência públicade São Paulo e no Rio de Janeiro de que não deve ser mantida o prazo de 1 ano previsto no inciso II, do PL.



Art. 52. Aadoção internacional observará o procedimento
previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes
adaptações: (Redação dada pela Lei n° 12.010, de 2009) I
- a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar
criança ou adolescente brasileiro, deverá formular pedido
de habilitação á adoção perante a Autoridade Central em
matéria de adoção internacional no país de acolhida,
assim entendido aquele onde está situada sua residência
habitual; (Incluído oela Lei n°12.010, de 2009)
Mi - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o
relatório á Autoridade Central Estadual, com cópia para a
Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluído pela Lei n
12.010. de 2009)

VII - verificada, após estudo realizado pela Autondade
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; (Incluído pelaLei n°12.010. de 2009)
§ I^Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar,
admite-se que os pedidos de habilitação à
adoção internacional sejam intermediados por organismos
credenciados. (Incluído oela Lei n° 12.010, de 2009)

Art52

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 intemacional no país de acolhida, assim
entendido comoaquele de sua residência habitual; ...
III a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório a
Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autondade
Central Federal Brasileira, que tomará decisão quanto a
habilitação do interessado no prazo máximo de 60 dias,
procedendo a sua inscrição no cadastro de pretendentes
residentes fora do País; « * ,
VII verificada, após estudo realizado pela Autondade 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 intemacional, que terá validade de um ano
podendo ser renovado por igual período
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
artigo 197 A desta lei.
X.a autoridade judicial da comarca, a pedido do interessado,
remeterá os autos doprocesso de habilitação para a Autoridade
Central Estadual, com a indicação do país de origem da criança
ou adolescente;
XI. se a Autoridade Central Estadual considerar que os
soiicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um
relatório que contenha infoneações sobre a identidade, a
capacidade jurídica e adequação dos soiicitantes para adotar,
sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os
motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção
intemacional; i j j
XII.a Autoridade Central Estadual enviará relatóno à autondade
central federal, que adotará as providências para seu envio a
autoridade central do país de origem da criança ou adolescente,
com vistas à habilitação dopretendente noexterior;_
Xlil.o relatório será instruído com a documentação prevista no
artigo 197 Adesta Lei, aíém de estudo psicossocial elaborado
por equipe interprofissionaí habiiitada e cópia autenticada da
legislação pertinente acompanhada da respectiva prova de
vigência; _ ^ .j »
XIV.os documentos em vernáculos deverão ser devidamente
traduzidos, por tradutor público juramentado para o idioma do
país de origem, autenticados pela autoridade consular,
observadosos tratadose convenções internacionais."

Art. 52. A adoção intemacional observará o
procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Leh
com as seguintes adaptações; (manter a redação
original)
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
intemacional no país de acolhida, assim entendido
como aquele de sua residência habitual; (redação do
PL) ...
III - a Autoridade Central do país de acolhida enviara o
relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia
para a Autoridade Central Federal Brasileira; (manter a
redação original)
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 urn ano
podendo ser renovado por igual período; (redação do
PL)
§ 1® Se a legislação do país de acolhida assim o
autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à
adoção internacional sejam intermediados por
organismos credenciados; (manter a redação original)



§ 2?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. Mnciuido pela Lei n° .12,010, de
20091

§ 3° Somente será admissível o credenciamento de organismos que:
Incluído Dela I ei n*^ 12.010. de 2009'

i.- sejam'oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e
estejam devidamente credenciados peia Autoridade Central do pais onde
estiverem sediados e no país de acoihida do adotando para atuar em
adoção internacionai no Brasil; (Incluído pela Lei n° 12.010, de 2009)
II.- satisfizerem as condições de integridade morai, competência
profissionai, experiência e responsabilidade exigidas pelos países
respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluído peia Lei
n° 12.010. de 20091

III.- forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e
experiência para atuar naáreadeadoção internacional, (Incluído pela
n° 12.010. de2009i

Lei

II z-wv-».-/1 ... . .

IV.- cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e
pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira.
(incluído oela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 4?_0s organismos credenciados deverão ainda: (Incluído peia Lei n°
12.010. de 20091

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 seráencaminhada ao Departamento de Polícia Federai,(Inciuido peia
Lei n° 12.010. de 2009)

§ 5? A nãoapresentação dos relatórios referidos no § 4? deste artigo pelo
organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu
credenciamento. (Incluído oela Lein° 12.010, de 20091
§ 6?O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado
de intermediar pedidos de adoção intemacional terã validade de 2 (dois)
anos. (Incluído nela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 7; A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante
requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60
(sessenta) dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade.
(Inciuido nela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 82 Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção
intemacional, nãoserã permitida a saída do adotando do território nacional.
(Inciuido oela Lei n° 12.010. de 20091
§ 92 Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a
expedição dealvará com autorização deviagem, bem como para obtenção
de passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança
ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços
peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digitai do
seu poiegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da
decisãoe certidão de trânsito emjuigado. (inciuido peiaLei n°—12.010, de
20091

§ 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a quaiquer momento,
solicitar informações sobre a situação das crianças e adoiescentes
adotados. (Incluído nela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 11. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados, que
sejam considerados abusivos peia Autoridade Central Federai Brasileira e
que não estejam devidamente comprovados, é causa de seu
descredenciamento. (Incluído pela Lei n° 12,010, de 2009)
§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados
por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em
adoção internacionai. (Incluído peia Lei n° 12.010. de 2009)

Art. 52

§2° 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 sitio próprio da internet, vedada
a imposição de qualquer outro requisito adicional.
§2 A. O requerimento de credenciamento dos organismos
nacionais que desejem atuar em matéria de adoção
intemacional em outros países deverá ser dirigido à
autoridade central federal, observadas as exigências
estabelecidas nesta Lei.
Art 52 § 4°.

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

Art. 52 § 10 A Autoridade Central Federal Brasileira
poderá, a qualquer momento, solicitar informações 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.

_L

§2° 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; (redação do PL)
§2 A. O requerimento de credenciamento dos organismos
nacionais que desejem atuar em matéria de adoção internacional
em outros paises deverá ser dirigido à autoridade central federal,
observadas as exigências estabelecidas nesta Lei; (redação do

§ 3? Somente será admissível o credenciamento de organismos
que; (manter a redação original)
§ 4°Os organismos credenciados deverão ainda; (manter a
redação original e seus incisos, inclusive o IV, que o PL
apresenta com outra redação)
§ 5°-A não apresentação dos relatórios referidos no§ 4° - deste
artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão
de seu credenciamento: (manter a redação original)
§ 62 O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro
encarregado de intemnediar pedidos de adoção internacional terá
validadede 2 (dois)anos; (mantera redação original)
%7°- A renovação do credenciamento poderá ser concedida
mediante requerimento protocolado na Autoridade Central
Federal Brasileira nos 60 (sessenta) dias anteriores ao término
do respectivo prazo de validade, (manter a redação original)
§ 8= Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a
adoção intemacional, nãoserá permitida a saida do adotando do
território nacional; (manter a redação original)
§ 9" Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária
determinará a expedição de alvará com autorização de viagem,
bem como para obtenção de passaporte, constando,
obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente
adotado, como Idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços
peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão
digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia
autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado; (manter
a redação original)
§ 10 A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer
momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e
adolescentes adotados a quaisquer autoridades públicas
nacionais, órgãos da administração pública federal, estadual ou
municipal, a serem realizadas noBrasil ou no Exterior; (redação
doPL)
§ 11. A cobrança de valores por parte dos organismos
credenciados, que sejam considerados abusivos pela Autoridade
Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente
comprovados, é causa de seu descredenciamento; (manter a
redação original)
§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser
representados por mais de uma entidade credenciada para atuar
na cooperação em adoção internacional; (manter a redação
original)



§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou
domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 (um)
ano, podendo ser renovada. (Incluído pela Lei n° 12.010,
de 2009)

§ 14. É vedado o contato direto de representantes de
organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com
dirigentes de programas de acolhimento institucional ou
familiar, assim como com crianças e adolescentes ern
condições de serem adotados, sem a devida autorização
judicial. (Incluído pela Lei n° 12.010, de 2009)
§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá
limitar ou suspender a concessão de novos
credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante
ato administrativo fundamentado. (Incluído pela Lei—n^
12.010. de 2009)

Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e
descredenciamento, o repasse de recursos provenientes
de organismos estrangeiros encarregados de intermediar
pedidos de adoção intemacional a organismos nacionais
ou a pessoas físicas. (Incluído pela Lei n° 12.010, de
2009)

Parágrafo único. Eventuais repassessomente poderão ser
efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do
respectivo Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
Art. 52-B. Aadoção por brasileiro residente no exterior em
país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo
de adoção tenha sidoprocessado em conformidade com a
legislação vigente no país de residência e atendido o
disposto naAlínea "c" doArtigo 17da referida Convenção,
será automaticamente recepcionada com o
reingresso no Brasil. (Incluído pela Lei n° 12.010, de 2009)
§ loCaso não tenha sido atendido o disposto na Alínea
"c" do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença
ser" homologada pelo Superior Tribunal de
Justiça. (Incluído pela Lei n°12.010. de 2009)
§ 2° O pretendente brasileiro residente no exterior em país
não ratificante da Convenção de Haia, uma vez
reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação
da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.
(Inciuído pela Lei n° 12.010, de 2009)

§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou
domiciliado fora do Brasil terá validade máxima
de 1 (um) ano, podendoser renovada.
§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.
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 recepcionada com o reingresso
no Brasil, dispensando-se a homologação da
sentença estrangeira junto ao Superior Tribunal
de Justiça, sempre que esta tenha sido objeto de
comunicação ao consulado brasileiro com
jurisdição sobre o local onde a adoção for
defericia.

§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou
domiciliado fora do Brasil terá validade de 1 ano
podendo ser renovada; (redação do PL)
§ 14. É vedado o contato direto de representantes de
organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com
dirigentes de programas de acolhimento institucional ou
familiar, assim como com crianças e adolescentes em
condições de serem adotados, sem a devida
autorização judicial; (mantera redação original)
§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá
limitar ou suspender a concessão de novos
credenciamentos sempre que julgar necessário,
mediante ato administrativo fundamentado; (manter a
redação original)
§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;
(redação do PL)
Art. 52-B. Aadoção 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
recepcionada com o reingresso no Brasil, dispensando-
se a homologação da sentença estrangeira junto ao
Superior Tribunal de Justiça, sempre que esta tenha
sido objeto de comunicação ao consulado brasileiro
com jurisdição sobre o local onde a adoção for
deferida, (redação do PL)

OSTF já decidiu na Sumula 259 de 1963 que não precisa de tradução juramentada nem registro publico para documentos autenticados pela via consular. Eestes
órgãos centrais eqüivale àessa autenticação, razão da necessidade do §16 que esta no PL..



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 n° 12.010,
de 2009)

§ 1°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 n° 12.010, de 2009)

§ 2° Na hipótese de não reconhecimento da adoção,
prevista no § 1^ 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 n° 12.010.
de 2009)

Art. 52-D.Nas adoções intemacionais, quando o Brasil
for o país de acolhida e a adoção não tenha sido
deferida no país de origem porque a sua legislação a
delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de,
mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser
oriundo de país que não tenha aderido à Convenção
referida, o processo de adoção seguirá as regras da
adoção nacional (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)

Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o
Brasil for o país de acolhida, a sentença de
adoção proferida peia 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 Centrai 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.
§ ls A Autoridade Central Estadual, ouvido o
Ministério Púbiico, 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 não atende ao
interesse superior da criança ou do adolescente.
§ 25 Na hipótese prevista no p. 1° 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 á Autoridade Central Estadual,
que transmitirá a informação à Autoridade Central
Federal Brasileira e à Autoridade Central do país
de origem.

Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o
Brasil for o país de acolhida, a sentença de
adoção proferida peia autoridade competente do
país de origem da criança ou do adolescente será
informada á 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 á expedição do
Certificado de Naturaiização Provisório,
resguardando-se o direito da criança ou
adolescente optar pela nacionalidade brasileira
após completar dezoito anos, se cumpridos os
demais requisitos, (redação do PL)
§ 1® A Autoridade Central Estadual, ouvido o
Ministério Púbiico, somente deixará de adotar as
providências mencionadas no caput do art 52 C,
por decisão fundamentada, apenas se restar
demonstrado que a adoção é manifestamente
contrária á ordem pública ou não atende ao
interesse superior da criança ou do adolescente:
(redação do PL)
§ 2° Na hipótese prevista no p. 1° deste artigo, o
Ministério Público deverá imediatamente requerer
o que for de direito para resguardar os interesses
da criança ou do adoiescente, comunicando-se
as providências á Autoridade Central Estadual,
que transmitirá a informação à Autoridade Central
Federal Brasileira e à Autoridade Central do país
de origem; (redação do PL)

O PL apresenta melhor redação no artigo 52,1, VII, § 2° do inciso VII, § 2°-A do inciso VIII, § 10, § 13, § 16 e nos artigos 52-B, 52-C e § 1° e 2° do artigo 52-C.
Salvo estes artigos que estão melhores redigidos, os demais deverão manter a redação original.



Art. 92.As entidades que desenvolvam programas
de acolhimento familiar ou institucional deverão

adotar os seguintes princípios: (Redação dada pela
Lei n° 12.010.de 2009)

I.- preservação dos vínculos familiares e promoção
da reintegração familiar; (Redação dada pela Lei n°
12.010. de 2009)

II.- integração em família substituta, quando
esgotados os recursos de manutenção na família
natural ou extensa (Redação da pela Lei n° 12.010.

de 2009)

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei
aplicam-se subsidiariamente as normas gerais
previstas na legislação processual pertinente.
Parágrafo único. É assegurada, sob pena de
responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação
dos processos e procedimentos previstos nesta Lei,
assim como na execução dos atos e diligências
judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei n°
12.010. de 2009)

Art 92

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 efetividade, ou
quando a reintegração familiar se mostrar temerária,
inviável, impossível ou mesmo desaconselhável
para o bem estar da criança ou adolescente, ouvida
a equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e Juventude.

Sem correspondente

Art 92

I.- preservação dos vínculos familiares e promoção
da reintegração com os pais ou com a família
extensa, uma vez comprovado a existência de
vínculo de afinidade e efetividade ouvida a equipe
interprofissional;
II.- integração em família adotiva sempre que restar
evidenciado pela equipe interprofissional a serviço
da Justiça da Infância e Juventude que a
reintegração familiar se mostrar desaconselhável
para o superior interesse da criança ou adolescente;

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

Quanto ao artigo 92 é necessária a mudança de redação, seja do PL ou da redação dada pela Lei 12010/2009 para melhor explicação dos princípios que as entidades de
programas de acolhimento familiar ou institucional devam observar.

No artigo 152 se estabeleceu prazos contínuos e vedação de prazo em dobro para a Fazenda, Ministério Público e Defensoria Pública, a fim de agilizar os procedimentos.

Houve unanimidade na audiência pública de São Paulo e do Rio de Janeiro quanto a redação do artigo 92.

Quanto a redação do artigo 152, houve maioria na audiência pública, do Rio de Janeiro e de São Paulo, quanto aos prazos contínuos e, quanto ao prazo em dobro, houve
unanimidade na audiência pública de São Paulo e maioria na audiência pública do Rio de Janeiro, havendo sugestão da DPERJ de que a alteração deveria ser somente
para ações de matéria protetiva, mantendo-se o prazo em dobro para os adolescentes infratores, uma vez que mais benéficos aos mesmos.

íentia



Art. 155. 0 procedimento para a perda ou a
suspensão do poder familiar terá início por
provocação do Ministério Público ou de quem tenha
legítimo interesse. (Expressão substituída oela Lei
n° 12.010. de 20091

Sem correspondente Art. 155. A ação de perda ou de suspensão do poder
familiar terá início por provocação do
Ministério Público, da criança ou adolescente,
representados pela Curadoria Especial, ou de quem
tenha legítimo interesse na adoção.
Parágrafo único. Na inércia dos legitimados
previstos no caput, e encontrando-se a criança ou
adolescente em acolhimento familiar ou institucional,
há mais de 2 anos poderá a ação ser proposta por
qualquer pessoa que tenha interesse na proteção da
criança ou do adolescente , podendo o Ministério
Público aditar a inicial ou oferecer inicial substitutiva;

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade
judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a
suspensão do poder familiar, liminar ou
incidentalmente, até o julgamento definitivo da
causa, ficando a criança ou adolescente confiado a
pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.
(Exoressão substituída oela Lei n° 12.010. de 20091

Sem correspondente Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade
judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a
suspensão do poder familiar, liminar ou
incidentalmente, até o julgamento definitivo da
causa, ficando a criança ou adolescente confiado a
pessoa idônea, mediante termo
de responsabilidade, (mantida a redação original)
Parágrafo único. Com a decisão liminar de
suspensão do poder familiar, a criança ou o
adolescente poderá ser inserida no Cadastro
Nacional de Adoção, com a observação de que não
há sentença transitado em julgado;

Aumentou-seo rol de legitimados ativos para propositura da ação de perda do poder familiar, podendo a própria criança ou adolescente ingressar com ação através da
curadoria especial.
No caso de inércia dos legitimados se prevê a possibilidade de qualquer pessoa, com interesse na proteção da criança ou do adolescente, ingressar com a ação de
destituição do poder familiar, no caso de acolhimentos superiores a 2 anos, permitindo-se que o Ministério Público adite a inicial ou ofereça inicial substitutiva.
Permitiu-se com o parágrafo únicodo artigo 157 que criança e adolescentes, sem sentença de perda do poder familiar, transitado em julgado, ingressem-no cadastro
Nacional de Adoção.

Houve unanimidade na audiência pública de São Paulo na aprovação do artigo 155 e 157.

Na audiência pública do Rio de Janeiroo artigo 157foi aprovado porunanimidade e, o artigo 155, pormaioria, sendo que o Ministério Público requereu a inclusão da palavn
"omissão" para que o curador fosse reconhecido como legitimado em nome da criança ou adolescente



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

§ lí^A citação será pessoal, salvo se esgotados
todos os meios para sua realização. (Incluído pela
Lei n° 12.962. de 20141

§ 2^^ O requerido privado de liberdade deverá ser
citado pessoalmente. (Incluído pela Lei n° 12.962,
de 20141

Art 161

§ 4o É obrigatória a oitivados pais sempre que esses
forem identificados e estiverem em local conhecido.
(Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
Não tem parágrafo 6°.

Não há correspondente

§4° Sem correspondente

§6° Na ausência de servidores públicos integrantes do
Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos
psicossociais ou quaisquer outras espécies de avaliações
técnicas exigidas por esta Lei ou por determinação
judicial, poderá o magistrado proceder a nomeação de
pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que
tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do
exame.

Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de
dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as
provas a serem produzidas e oferecendo desde logo
o rol de testemunhas e documentos, sob pena de
preclusão.
§ 1°A citação será pessoal, por hora certa, ou por
edital, no prazo máximo de 20 dias, em publicação
única, no caso em que os pais estejam em local
incerto e não sabido, sendo dispensável o envio de
ofícios aos órgãos de praxe para localização dos
requeridos;
§ 2°-0 requerido privado de liberdade deverá ser
citado pessoalmente; (manter texto original)

Art 161

§ 4o É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses
forem identificados e estiverem em local conhecido, salvo
se revéis, caso em que será Julgado antecipadamente o
mérito;
§6° Na ausência ou Insuficiência de servidores públicos
integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela
realização dos estudos psicossociais ou quaisquer outras
espécies de avaliações técnicas exigidas por esta Lei ou
por determinação judicial, poderá o magistrado
proceder a nomeação de pessoa idônea, portadora de
diploma de curso superior preferencialmente na área
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica
relacionada com a natureza do exame, não eximindo os
Tribunais da realização de concurso público para o
preenchimento dos cargos técnicos;

Propõe-se que as provas deverão ser requeridas na inicial e na contestação, sob pena de preclusão, a fim de que não haja despachos do tipo às partes em provas .
Acitação por edital se daria no prazo máximo de 20 dias (CPC permite até 60 dias) em publicação única, sendo dispensável oenvio aos órgãos de praxe para a localização
dos requeridos, com o objetivo de redução dos prazos processuais e agilização dos processos. Omotivo do não envio de oficio e porque em mais de 90% dos casos, não
se localiza os pais nos endereços indicados pelos órgãos de praxe, atrasando os processos e gerando danos ao erário publico.
Sugere-se que não seja obrigatória a oitiva de pais revéis e que, neste caso, possa o juiz julgar antecipadamente o mérito.
O PL inclui o § 6°que é bom que seja mantido, sendo que foi acrescido que há de se fazer também concurso público para o
preenchimento dos cargos técnicos dos tribunais.

Na audiência pública de São Paulo houve aprovação pormaioria do artigo 158, e porunanimidade do artigo 161.
Na audiência pública do Rio de Janeirohouve aprovação porunanimidade dos dois artigos supramencionados.
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Art. 163. O prazo máximo para conclusão do
procedimento será de 120 (cento e vinte) dias.
(Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009)
Parágrafo único. A sentença que decretar a
perda ou a suspensão do poder familiar será
averbada à margem do registro de nascimento
da criança ou do adolescente. (Incluído pela
Lei n° 12.010. de 20091

Sem correspondente Art. 163. O prazo máximo para conclusão do
procedimento será de 120 (cento e vinte) dias.
(manter redação original)
§ 1°. A sentença que decretar a perda ou a
suspensão do poder familiar será averbada à
margem do registro de nascimento da criança
ou do adolescente: (manter redação original)
§ 2°. O trânsito em julgado da sentença que
decretar a perda ou suspensão do poder
familiar dos pais não obsta o pagamento de
alimentos, salvo se a criança ou adolescente for
incluído em família adotiva;

Aperda do poder familiar não pode obstruir o pagamento de alimentos pelos pais, até a inclusão da criança na família adotiva, havendo necessidade de
constar expressamente, uma vez que há divergência jurisprudencial.

Houve unanimidade na aprovação pela audiência pública de São Paulo e por maioria no Rio de Janeiro.



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 n° 12.010. de 20091

§ 1° 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 n° 12.010. de 2009)

§ 3° 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 n° 12.010. de 2009Í

§ 4° O consentimento prestado por escrito não terá
validade se não for ratificado na audiência a que se refere
o § 3°deste artigo. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009)
§ 5° Õ consentimento é retratável até a data da
publicação da sentença constitutiva da adoção. (Incluído
pela Lei n° 12.010. de 2009)

§ 62-0 consentimento somente terá valor se for dado após
o nascimento da criança. (Incluido pela Lei n° 12.010. de
2009)

§ 7° A família substituta receberá a devida orientação por
inteTmédio de equipe técnica interprofissional a serviço do
Poder Judiciário, preferencialmente com apoio dos
técnicos responsáveis pela execução da política municipal
de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela
Lei n° 12.010. de 2009)

Art 166

§ 15 Na hipótese de concordância dos pais, estes serão
ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do
Ministério Público, no momento da entrega ou do
ajuizamento da adoção ou no prazo máximo de 60 dias a
contar da data do ajuizamento da ação ou da entrega da
criança á justiça da infância e da Juventude, o que ocorrer
primeiro, tomando-se por termo as declarações, garantida
a livre manifestação de vontade
§ 5°O consentimento é retratável até a data da realização
da audiência especificada no p. 1° deste artigo.
§6° O consentimento somente produzirá efeitos se
ratificado após o nascimento da criança

Art 166. A petição de adoção será protocolada no
cartório, assinada pelos próprios requerentes e seu
advogado, ou, no caso de hipossuficiência, pelo Defensor
Público.

§ 1° Na hipótese de concordância dos pais, eles serão
ouvidos pela autoridade judiciária, devidamente assistidos
pela advogado, ou, no caso de hipossuficiência, pelo
Defensor Público, na presença do Ministério Público,
tomando-se por termo as declarações, no prazo máximo
de 10 dias, do protocolo da petição ou da entrega da
criança em juízo, declarando-se a extinção do poder
familiar;
§ 2° Será garantida a livre manifestação de vontade dos
detentores do poder familiar, bem como o direito ao sigilo
das informações;
§3°. O consentimento prestado por escrito não terá
validade se não for ratificado na audiência a que se refere
o § 1° deste artigo; (mantida a redação original)
§ 4°. O consentimento somente terá valor se for dado
após o nascimento da criança; (mantida a redação
original, sendo que passará a ser o §5° e não o 6°)
§ 5° A família natural ou adotiva receberá a devida

orientação por intermédio de equipe técnica
interprofissional a serviço do Poder Judiciário,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis
pela"execução da política municipal de garantia do direito
à convivência familiar; (a redação original só previa a
orientação da família substituta, sendo que a orientação
deve ser feita tanto para a família natural, quanto para
adotiva, razão pela qual se usou a expressão natural ou
adotiva e passou a ser o § 6° e não o 7°)

Um dos artigos maispolêmicos do ECA. Os pais não podemestar desassistidos juridicamente no momento da entrega de uma criançapara adoção e nem os adotantes, sendo que a redação
original viola o artigo 133 da Constituição Federal.
Necessária a fixação de prazo exíguo para a oitiva dos genitores.
O sigilo se impõe para se evitar que os genitores deixem as crianças nas ruas, colocando-se os nascituros em risco.
Aentrega voluntária deve importar em perda do poder familiar ao término da oitiva dos genitores,já que se assemelha ao abandono assistido e à renúnciaao poder familiar.
O suposto pai biológicoe a família extensa só devem ser contatados a pedido da genitora.
Somente o consentimento ratificadoem audiência, após o nascimento da criança, pode ter valor legal.
Por fim, alterou-se o antigo § 7° para que as orientações sejam fornecidas tanto á família natural quanto à família adotiva.

Houve aprovação por unanimidade na audiência pública de São Paulo,e, no Rio de Janeiro, havendo sugestão nesta última que seria o caso de extinçãodo poder familiar e não de perda do
poder familiar.



Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a
requerimento das partes ou do Ministério Público,
determinará a realização de estudo social ou, se
possível, perícia por equipe interprofissional,
decidindo sobre a concessão de guarda provisória,
bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de
convivência.

Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda
provisória ou do estágio de convivência, a criança ou
o adolescente será entregue ao interessado,
mediante termo de responsabilidade. (Incluído oela
Lei n° 12.010. de 2QQ9Í

Sem correspondente Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a
requerimento das partes ou do Ministério Público,
determinará a reaiização de estudo social ou, se
possível, perícia por equipe interprofissional,
decidindo sobre a concessão de guarda provisória,
bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de
convivência, (mantida a redação original)

Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda
provisória, a criança ou o adolescente será entregue
ao interessado, mediante termo de
responsabilidade, que conterá, obrigatoriamente, o
título "Guarda Provisória para fins de Adoção".

ídêS,^° ° ^ guarda ou tutela eos direitos previderrciários nào sí
Houve aprovação por unanimidade na audiência pública de São Paulo e no Rio de Janeiro.



Não há correspondente Art 170 A. O prazo máximo para conclusão da ação de
adoção será de cento e vinte dias, prorrogáveis por
igual período, mediante decisãofundamentada pela
autoridade judiciária.

Art 170 A. O prazo máximo para conclusão da ação de
adoção será de trezentos e sessenta e cinco dias,
salvo se houver necessidade excepcional de
prorrogação da guarda provisória, para fins de adoção,
a ser estabelecido por meio de decisão judicial
fundamentada^

Oprazo do PL é exíguo e igual ao da ação de perda do poder familiar que é muito mais urgente.
No caso de adoção de adolescente impossível uma conclusão açodada, pois não atende os interesses do próprio infante.

Houve unanimidade na aprovação na audiência pública de São Paulo e por maioria, no Rio deJaneiro.
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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 epn^pios desta Lei. (Incluído pela Lei n° 12.010, da
§ 15É 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 nela
Lei n° 12.010.de 2Q09Í —
§ Sempre que possível e recomendável, a etapa
obrigatória da preparação referida no § 1° 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 á convivência familiar
(Incluído pela Lei n° 1? nio. de Pnnd)

Ali 197-C
§1° Éobrigatória 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
estimulo a adoção inter-racial, de crianças maiores
ou de adolescentes, com necessidades específicas
de saúde ou com deficiências e de grupos de
irmãos.

§ 2-0 É r̂ecomendável na etapa obrigatória da
preparação referida no § 1p deste artigo a inclusão
das crianças e adolescentes em regime de
acolhimento familiar ou institucional em condições
de serem adotados, a ser realizado sob a
orientação, supemsão e avaliação da equipe técnica
da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio
dos técnicos responsáveis pelo programa de
acolhimento familiar ou institucional e pela execução
da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar e pelos grupos de apoio à
adoção devidamente habilitados pela Justiça da
Infância e da Juventude.

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente
equipe interprofissional a serviço da Justiça da'
Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo
técnico, 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.

§1° Éobrigatória 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 á adoção atuantes na
Comarca, que inclua preparação psicológica,
orientação e estímulo á adoção interétnico, de
crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com
deficiências e de gruposde irmãos;
§ 2® E recomendável que na etapa obrigatória da
preparaçao referida no § 1° deste artigo se inclua o
contato dos pretendentes à adoção com crianças e
adolescentes acolhidos , a ser realizado sob
supervisão da equipe técnica da Justiça da Infância
e da Juventude e com apoio dos técnicos dos
programas de acolhimento e dos grupos de apoio à
adoçao, devendo ser mantido ocontato mesmo após
o deferimento judicial da habilitação;

crianças e adolescentes
acolhidos institucionalmente, ou por família
acolhedora, sejam preparados por equipe
interprofissional antes da inclusão em famL
adotiva;.,, I adotiva;erou.se oproced.mento de habilitação para garanãr apresença dos grupos de apoio áadoção na preparação dos adotantes

unânime na audiência pública de São Paulo, sendo que oã3" foi incluído na audiência pública do Rio de Janeiro



Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será
inscrito nos cadastros referidos no art. 50desta Lei,
sendo a sua convocação para a adoção feita de
acordo com ordem cronológica de habilitação e
conforme a disponibilidade de crianças ou
adolescentes adotáveis. (Incluído pela Lei n°
1? mo. de 2009)

§ 1°^ Aordem cronológica das habilitações somente
poderá deixar de ser observada pela autoridade
judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50
desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor
solução no interesse do adotando. (Incluído pela Lei
n° 12 010. de 2009)

§ 2° A recusa sistemática na adoção das crianças
ou adolescentes indicados importará na reavaliação
da habilitação concedida. (Incluído pela Lei n°
1? 010. de 2009)

Não tem similar

Unânime na audiência pública de São Paulo ena audiência pública do Rio de Janeiro.

Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será
inscrito nos cadastros referidos no art. 50desta Lei,
sendo a sua convocação para a adoção feita de
acordocom ordem cronológica de habilitação e
conforme a disponibilidade de crianças ou
adolescentes adotáveis. (manter redação original)
§ I^^A ordem cronológica das habilitações somente
poderá deixar de ser observada pela autoridade
judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50
desta Lei, quando comprovado seressa a melhor
solução no interesse do adotando; (manter redação
original) . . , . i
§ 2'̂ Após no máximo três recusas, injustificadas, pelo
habilitado à adoção, de crianças ou adolescentes
indicados dentro do perfil escolhido, haverá
reavaliação da habilitação concedida,
§ 3«-A habilitação à adoção deverá ser renovada no
mínimo trienalmente mediante avaliação por equipe
interprofissional;
§ 4° Adesistência do adotante de guarda para tins
de adoção ou após a adoção transitado em julgado,
com devolução da criança ou do adolescente,
poderá importar em exclusão imediata do Cadastro
Nacional de Adoção e vedação de renovação da
habilitação, sem prejuízo das demais medidas para
responsabilização do habilitado ou adotante,



Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e
da Juventude, inclusive os relativos à execução das
medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal
da Lei no 5.869, de 11 de ianeiro de 1973 fCódioo de
Processo Civil), com as seguintes adaptações; (Redação
dada pela Lei n° 12.594. de 20121
I.- os recursos serão interpostos independentemente de
preparo;
II." em todos os recursos, salvo nos embargos de
declaração, o prazo para o Ministério Público e para a
defesa será sempre de 10 (dez) dias: (Redação dada nela
Lei n° 12.594. de 2012^
III. - os recursos terão preferência de julgamento e
dispensarão revisor;
IV.- (Revogado oeia Lei n° 12.010. de 20091
V.- (Revogado oela Lei n° 12.010. de 2009) Viaência
VI - (Revogado pela Lei n° 12.010. de 2009)
VIL- antes de determinar a remessa dos autos à superior
instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no
caso de agravo, a autoridade Judiciária proferirá despacho
fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no
prazo de cinco dias;
VIII.- mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão
remeterá os autos ou o instrumento à superior instância
dentro de vinte e quatro horas, independentemente de
novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos
autos dependerá de pedido expresso da parte interessada
ou do Ministério Público, no prazode cinco dias, contados
da intimação.

Não há correspondente

Estabeleceu-se prazos contínuos para os recursos eavedação de remessa de recursos intempestivos

Art^ 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á
0 sistema recursal da Lei no 13105 de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), com as
seguintes adaptações;

1- os recursos serão interpostos independentemente
de preparo; (manter redação originai);

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

li! - os recursos terão preferência de julgamento e
dispensarão revisor; (manter redação original)

IV - antes de determinar a remessa dos autos á
superior instância, no caso de apelação, o caso a
autoridade judiciária proferirá decisão
fundamentada, mantendo-a ou reformando-a, no
prazo de cinco dias, sendo vedada a remessa de
recurso intempestivo;

V - mantida a decisão apelada ou agravada, o
escrivão remeterá os autos à superior instância
dentro de vinte e quatro horas, independentemente
de novo pedido do recorrente, se a reformar, a
remessa dos autos dependerá de pedido expresso
da parte interessada ou do Ministério Público, no
prazo decinco dias, contados da intimação;



Não tem correspondente Art 2° -0 art 391 da Consolidação das Leis do
Trabalho, Decreto Lei n. 5452 de 1° de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 391-A A confirmação do estado de gravidez ou a
concessão de guarda provisória para fins de adoção
advindos do contrato de trabalho, ainda que durante
o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado,
garante à empregada gestante e ao empregado
adotante a estabilidade provisória prevista na alínea
b do inciso II do art 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Manter 0 PL

Art. 392-A. A empregada que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança será
concedida licença maternidade, nos termos do artigo
392 (Redação dada oela Lei 12873 de 2013t

Não tem correspondente Art. 392-A. A empregada ou o empregado que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de
adoção de criança ou adolescente será concedida
licença maternidade, nos termos do artigo 392

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

Manter 0 PL

Lei 8213 de 24 de julho de 1991.

Artigo 71-A. Ao segurado ou segurada da
Previdência Social que adotar ou obtiver guarda
para fins de adoção de criança é devido salário-
maternidade pelo período de 120 dias. Redação
dada oela Lei 12873 de 2013.

Não tem correspondente Lei 8213 de 24 de julho de 1991.
Artigo 71-A. Ao segurado ou segurada da
Previdência Social que adotar ou obtiver guarda
para fins de adoção de criança ou adolescente é
devido salário-maternidade pelo período de 120
dias. Redação dada oela Lei 12873 de 2013.

Aredação do PL é excelente quanto àgarantia de estabilidade ao adotante, bem como na substituição da expressão da familia substituta por família adotiva.
Incluímos uma alteração não prevista no PL do artigo 392-A para garantir a licença-maternidade aos adotantes que estão com guarda para fins de adoção de adolescente.
O mesmo se dáquanto à necessidade de alteração da Lei previdenciária para pagamento do salário-maternidade.
As alterações da CLT e da legislação previdenciária vão ao encontro as necessidades de adolescentes que precisam de maior tempo para adaptação na famflia adotiva,
tratando-se de parcela significativa das adoções necessárias formadas, basicamente por adolescente. Alicença-maternidade existe para benefício do adotando e não do
adotante. Restringir a licença-maternidade para a faixa etária de Oa 11 anos, não atende ao Maior Interesse da Criança e do Adolescente.



Não tem correspondente

'e 2002 oaq^ía o .,: "6 10 de janeirc
redação; ^ seguinte

^-^ifmorte ri"®"®"'® °pela morte dos pais ou do filho*

"' - pela maioridade;
" pela adoção;

11.638?' do artigc

'.reg:'v?u?,-°?pit' t
forma do artinn i«c _ adoção, ne

-^^-^n!3ojp6, da Lei 80fiQ/Qn

^—:? —

~X°o; cl?'
familia??pa?o?a'?â?qu?"'''™' °
-^^stigar (moderadamente ofilho*

enírega to °entrega-lo voluntariamente n
terceiros para fins de adoção;
bons?:'?;:'? -orate aos
IV.- Incidir, reiteradamente, nas faltas
etSaatasjoai^^rt^^bffisssísjSSSsS^

passana aser causa de extinção do poder S^fer



E

ã Q

y

Q

.c3KLí7(q

Amar©

J

r' •jífniÉW

\


