
Comarca de Aparecida de Goiânia
Juizado da Infância e Juventude

PORTARIA Nº 007/2009

DETERMINA  A  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS  CADASTRAIS  E  A  REALIZAÇÃO  DE 
ORIENTAÇÃO  PSICOSSOCIAL  E  JURÍDICA  DOS  PRETENDENTES  INSCRITOS  À  ADOÇÃO, 
CUJOS  DADOS  CADASTRAIS  ESTEJAM  DESATUALIZADOS  OU  EM  DESACORDO  COM  A 
RESOLUÇÃO  Nº  54  DO  CNJ  E  LEI  12010/2009,  E  AINDA,  ESTABELECE  CRITÉRIOS  PARA 
CONVOCAÇÃO DOS PRETENDENTES PARA A ADOÇÃO.

A Juíza de Direito do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca 

de Aparecida de Goiânia – Goiás, Dra. MARIA SOCORRO DE SOUSA 

AFONSO DA SILVA,  no uso de suas atribuições legais, em especial, 

nos termos da Lei n. 12.010/2009 em vigor a partir de  3/nov/2009.

CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 12.010/2009, que altera a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que tange à adoção e seu procedimento;

CONSIDERANDO que referida Lei estabelece que a inscrição de postulantes à adoção será 

precedida  de  um período de preparação  psicossocial  e  jurídica,  orientado  por  Equipe  Técnica  da 

Justiça da Infância e Juventude (§3º e ss. do art. 50, ECA);

CONSIDERANDO que, apenas excepcionalmente (nas hipóteses dos incisos I a III do § 13 do 

art,  50, ECA) será deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil  não cadastrado 

previamente nos termos da Lei;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter  o cadastro de pretendentes  à adoção com 

máxima  atualização  e  fidelidade,  a  fim  de  se  dar  maior  efetividade  aos  direitos  e  garantias 

estabelecidos na lei;  
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CONSIDERANDO a existência de inúmeros pretendentes já habilitados à adoção junto a este 

Juízo, cuja habilitação, entretanto, não foi precedida de preparação psicossocial e jurídica;

CONSIDERANDO, ainda, que muitos destes pretendentes já habilitados à adoção junto a este 

Juízo ou já adotaram, ou já não têm mais a pretensão de adotar, ou podem pretender alteração de 

dados cadastrais, inclusive quanto ao perfil da criança ou adolescente desejada;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 54, de 08 de maio de 2008, do Conselho Nacional de 

Justiça,  institui  o  Cadastro  Nacional  de  Adoção  e  estabelece  sistema  padronizado  de 

armazenamenmto de dados relativos a pretendentes à adoção;

CONSIDERANDO que o art. 6º da Lei nº 12.010/2009 determina que casais já inscritos nos 

cadastros de adoção  ficam obrigados a frequentar, no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir  

da vigência da mencionada Lei, a preparação psicossocial e jurídica a que se referem os §§ 3º e 4º do 

art. 50, da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO, por  fim,  que  a  Lei  nº  8.069/90,  Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente,  

mesmo  após  a  alteração  da  nova  legislação,  não  dispõe  sobre  critérios  para  convocação  dos 

pretendentes à adoção;

RESOLVE

Art.  1º.  A  inscrição  de  postulantes  à  adoção  será  precedida  de  curso  de  preparação 

psicossocial  e  jurídica,  orientado  pela  Equipe  Técnica  Multidisciplinar  do  Juizado  da  Infância  e 

Juventude de Aparecida de Goiânia – GO, nos termos do § 3º, art. 50, da Lei nº 8.069/90.

§ 1º – Os postulantes, além de apresentarem os documentos a que se refere o art. 197-A do  

ECA, deverão provar no pedido de habilitação que possuem domicílio em Aparecida de Goiânia – GO,  
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sob pena de indeferimento;

§ 2º – Sempre que possível  e recomendável,  após deliberação da Autoridade Judiciária,  a 

preparação jurídica e psicossocial acima referida incluirá o contato com crianças e adolescentes em 

Acolhimento Familiar  ou Institucional  em condições de serem adotados,  com o apoio dos técnicos  

responsáveis pelo programa de acolhimento  e pela Execução da Política Municipal de Garantia do 

Direito à Convivência Familiar;

§  3º  –  No prazo  de 48  horas  contados  do trânsito  em julgado   da  sentença  que habilita  

pretendentes à adoção, proceder-se-á ao seu cadastro junto ao sistema informatizado do Cadastro 

Nacional de Adoção, mantido pelo sítio virtual www.cjnj.jus.br;

§4º – Do requerimento de inscrição à adoção, far-se-á constar a opção dos pretendentes em 

participarem ou não de Programa de Acolhimento Familiar (PAF).

Art.  2º.  Proceder-se-á  ao  levantamento  de  todos  os  processos  de  inscrição  à  adoção 

exististentes no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO, que já 

possuem sentença de habilitação,  mas cujos dados cadastrais  encontram-se desatualizados e em 

desacordo com a Resolução nº 54 do Conselho Nacional de Justiça e Lei nº 12.010/2009, convocando-

se seus pretendentes para atualização cadastral e orientação psicossocial e jurídica junto à Equipe  

Técnica Multisiciplinar.

§ 1º -  Se da atualização e orientação psicossocial  e jurídica resultar  alteração do perfil  da 

criança ou adolescente desejada pelos pretendentes, ou for recomendável o seu contato com crianças 

e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, imediatamente será aberto vistas dos autos ao 

Ministério Público, para manifestação nos termos do art. 197-B, ECA (Lei nº 12.010/2009). 

  

§ 2º – Uma vez verificada a hipótese de que a pessoa ou casal pretendente à adoção não 

tenham mais interesse em adotar ou já tenha adotado, mediante certidão nos autos, será feira sua 

exclusão do cadastro. 

Art. 3º – Serão convocados à adoção, em ordem de prioridade:

a) os pretendentes inscritos na Comarca de Aparecida de Goiânia - GO, por ordem cronológica  

do trânsito em julgado da sentença de homologação da inscrição à adoção;

http://www.cjnj.jus.br/
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b) os pretendentes inscritos em outras Comarcas do Estado de Goiás, por ordem cronológica 

do trânsito em julgado da sentença de homologação da inscrição à adoção; 

c) os pretendentes inscritos em outras Comarcas de outros Estados da Federação, por ordem 

cronológica do trânsito em julgado da sentença de homologação da inscrição à adoção.

Parágrafo único – Como critério de desempate,  havendo mais de um pretendente ou casal 

pretendente  cuja  data  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  seja  a  mesma,  terão  prioridade  na 

convocação aqueles que não possuem filhos ou nunca adotaram; em seguida, o pretendente que seja  

estéril; e ainda, o pretendente que seja mais velho. 

4º – Pretendentes  residentes  ou domiciliados  no estrangeiro terão o pedido de inscrição à 

adoção  encaminhado  à  Autoridade  Central  em  matéria  de  adoção  internacional  e  atenderá  ao 

procedimento previsto nos arts. 51 e 52 e arts. 165 a 170 do ECA.

Publique-se no Diário Oficial de Justiça do Estado.  Remetam-se cópias: Ministério Público da 

Infância e Juventude desta Comarca, Conselho Municipal dos Direitos da Criança de Aparecida de 

Goiânia e do Adolescente, Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, CREAS, Secretaria de Ação 

Social, Abrigo Dom Fernando, Equipe Técnica Multidisciplinar, Coordenadoria de Agentes de Proteção 

de Aparecida de Goiânia, Outros e afixe-se.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aparecida  de Goiânia,  Estado de 

Goiás, Juizado da Infância e da Juventude, ao 12 dia de novembro de 2009

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva
Juíza de Direito da Infância e da Juventude

de Aparecida de Goiânia


