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Ofício Circular n° M /2013-SEC

Goiânia.cJü de^CU^ de 2013.
Processo n° 4393465/201

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Orientação a respeito da adoção de crianças brasileiras a ser feita por

procedimento judicial e não por escritura pública (Ari. 39. do Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA)

Scnhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1873/2013 e das

informações n°s 146/2013 e 085/2013 da A.ssessoria de Orientação e Correição da

Corregedoria Geral da Justiça, para conhecimento próprio e dos titulares/respondentes dos

cartórios de registro civil de pessoas naturais, sob sua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

Desembareadora NELMA B
Coircgedora-Qvril da Justiça

ÍRREIRA PERILO

ofciiOSO RC

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
forreqsec(ôM oo.jus.br



, . PODER JUDICIÁRIO
COrregeClOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Juridica
do estado de goiás

Processo n°

Nome

Assunto

4393465/2013-Posse

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Posse

Solicita Providências

DESPACHO N° m3 /2013

Xv .o- >-.

Cuida-se de expediente através do qual o Juiz de Direito

Diretor do Foro em substituição na Comarca de Posse, Dr. Eduardo Perez Oliveira,

noticia a este Órgão Censor fato ocorrido no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Naturais e Tabelionato de Notas da referida Comarca, onde foi lavrada uma escritura

pública de autorização para adoção e transmissão dos direitos de uma menor, sem a

participação das autoridades competentes. Com a inicial vieram os documentos de

fs. 09/52.

Às fs. 59/60, informação da Assessora de Orientação e

Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, no sentido de que "(...) o Registro

Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Posse, na

pessoa de sua Titular, Sr3 Joanita Pereira dos Santos, cometeu infração disciplinar

prevista no artigo 31, I, da Lei federal n° 8.935/94, sujeita a apuração a ser

conduzida pelo Diretor do Foro, conforme prevê o artigo 31, I, 18 do COJEG(...)". Na

oportunidade, sugeriu fosse expedido ofício circular a todos os Tabeliães de Notas

deste Estado.

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio

Cézar P. Meneses, opinou pela remessa dos autos ao Juiz de Direito Diretor do Foro

da Comarca de Posse, com as devidas baixas nesta Corregedoria, e pela expedição

de ofício circular aos Tabeliães de Notas deste
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informação de fs. 59/60 (fs. 62/64).

Com efeito, razão assiste ao parecerista, porquanto, a

teor do disposto nos artigos 31, I, e 149 do Código de Organização Judiciária do

Estado de Goiás e no artigo 7o, § 1o, XVII da Consolidação dos Atos Normativos

desta Corregedoria-Geral, compete ao Juiz Diretor do Foro da Comarca instaurar e

julgar processos administrativos contra serventuários.

Nessa ordem, considerando que o Diretor do Foro da

Comarca de Posse é o corregedor natural e permanente dos serviços executados no

foro de sua jurisdição, acolho, em parte, o parecer lançado às fs. 62/64, subscrito

pelo Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, e determino o envio, por meio de

malote digital, de cópia integral dos presentes autos ao Dr. Eduardo Perez Oliveira,

ou a quem o substitua, para que tome as providências necessárias à apuração da

irregularidade e eventual responsabilização da serventuária. Ainda, expeça-se ofício

circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás, conforme sugerido na informação

de fs. 59/60. Após, arquivem-se os presentes autos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,03de maio de 201.3.

Desembargadora NEL NCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça
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INFORMAÇÃO N° 146 /2013

PROCESSO N°: 4393465

INTERESSADO: Juiz de Direito da Comarca de Posse

ASSUNTO : Solicitação Providências

COMARCA : Posse

Senhora Assessora,

Versam os presentes autos para solicitação de providências,

encaminhados a este Órgão Correicional para análise e pronunciamento, pelo Juiz

substituto e Diretor do Foro da Comarca de Posse - Go, Dr. Eduardo Peres Oliveira.

O MM Juiz, Dr. Eduardo Peres Oliveira, traz para conhecimento

desta corregedoria, fato ocorrido no dia 30/08/12 (trinta de agosto de dois mil e doze),

no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Posse, onde foi

lavrado, "Escritura Pública de Autorização para Adoção" pela Tabeliã, a Sra. Joanita

Pereira dos Santos (fls. 24/25), autorizando os genitores, Carla Caroline Alves de

Oliveira e Izaias Alves de Oliveira, transmissão dos direitos da menor, Hellen Vitória

Alves de Oliveira, nascida no dia 29/08/12 (vinte e nove de agosto do ano de dois mil e

doze), para Josemar Rodrigues de Andrade e Heienayza Miranda Silva, com a

finalidade de adotarem a criança, sem que no ato tenha sido envolvida qualquer

autoridade com competência sobre interesses de crianças e adolescentes.

Referida "transmissão" resultou no processo de n° 201300242153,

de destituição de pátrio poder familiar, em desfavor de Carla Caroline Alves de Oliveira

e Izaias Alves de Oliveira, pois a criança foi encontrada pelo Conselho Tutelar em

i
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Código de Organização Judiciária, o Juiz da Comarca como Diretor do Foro, tem a

prerrogativa de instaurar e presidir sindicâncias e processos administrativos em

desfavor de seus subordinados e juizes de paz.

Vejamos:

Art. 31- São atribuições administrativas dos Juizes de Direito:

I - como Diretor do Foro:

18 - Instaurar e presidir sindicâncias e processos administrativos

destinados a apurar faltas de seus subordinados e Juizes de Paz

No aguardo de novas determinações, estas são as informações

que conduzo a vossa apreciação.

ASSESSSORIA CORREICIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

- CORREGEDORIA - GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,

aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e treze (14.03.2013).

É a informação, S.M.J.

Ana Lúcia deJV|pura Ornelas

23a Assessora Correicional
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PROCESSO N°: 4393465/2013

NOME : Juiz de Direito e Diretor do Foro

ASSUNTO : Solicita Providências

COMARCA : Posse

INFORMAÇÃO N° 085/2013

Senhor 2o Juiz Auxiliar:

Tendo tomado conhecimento de que serviços notariais deste

Estado estão lavrando escrituras públicas de autorização para adoção, o Dr. Eduardo

Perez Oliveira, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Posse, encaminha

cópia de uma escritura lavrada pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato

de Notas daquela unidade judiciária e que foi utilizada para a "transmissão" dos direitos

sobre uma criança ainda de colo, sem que houvesse participação de qualquer

autoridade com competência sobre os interesses da criança.

Passo a informar:

O revogado Código Civil de 1916, regulava a adoção em

seus arts. 368 a 378, a qual era chamada de adoção simples pelos efeitos que gerava.

Nesse sistema, a adoção se dava através de escritura pública, sem interferência

judicial.

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em

seus arts. 39 a 50, foi determinado todo o procedimento para a adoção de crianças

brasileiras, seja por nacionais ou estrangeiros domiciliados e residentes em território

nacional.

Posteriormente, o Código Civil de 2002, em vigor, trouxe

uma novidade, mas presente no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e diz
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respeito a necessidade do contraditório na adoção, com sentença judicial, tornando-a

após o trânsito em julgado, irrevogável.

Dessa forma, foi abolida de vez do ordenamento jurídico, o

procedimento previsto no revogado Código Civil, que permitia que adoção se desse por

escritura pública.

Diante do exposto, temos que o Registro Civil das Pessoas

Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Posse, na pessoa de sua titular, Sra.

Joanita Pereira dos Santos, cometeu infração disciplinar prevista no artigo 31, I, da Lei

federal n° 8.935/94, sujeita a apuração a ser conduzida pelo Diretor do Foro, conforme

prevê o artigo 31, I, 18doCOJEG.

Com referência a sugestão feita pelo Dr. Eduardo Perez, no

sentido de orientar os tabeliães quanto à lavratura de tais escrituras, entendo ser

plausível esta iniciativa, razão pela qual, sugiro a expedição de ofício circular a ser

encaminhado a todos os tabeliães de Notas deste Estado.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 25 dias do mês de março

do ano de 2013.

Simone Bemardes Nascimento Ribeiro

ASSESSORA
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Corregedoria Geral da Justiça
Gabinete do 2Q Juiz Auxiliar
Processo n^ 4393465

CORREGEDORIA
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PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

PARECER N°

4393465

JD Diretor do Foro da Comarca de Posse

Solicita Providências

180/2013-2° JA

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se de Ofício n° 31/2013, encaminhado pelo juiz de

direito e Diretor do Foro em substituição na Comarca de Posse, no

qual noticia fato ocorrido no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de

Notas da referida Comarca.

Aduz que no serviço registrai acima mencionado foi lavrada

"escritura pública de autorização para adoção", que autoriza a

transmissão dos direitos de uma menor, sem que no ato tenha sido

envolvida qualquer autoridade com competência sobre interesses de

crianças e adolescentes (fls. 05/08).

Foram juntados os documento de fls. 09/52.

Instada a se manifestar, a Assessora de Orientação e

Correição desta Corregedoria informou que o referido serviço registrai,

na pessoa de sua titular, Sra. Joanita Pereira dos Santos, cometeu

infração disciplinar prevista no artigo 31, I, da Lei Federal n°8.935/94,

em razão da adoção não se proceder por meio da lavratura de

escritura pública e sim por procedimento judicial.

Sugeriu a expedição de ofício circular a ser encaminhado a

todos os tabeliães de Notas deste Estado, a fim de orientá-los a

respeito da lavratura de tais escrituras (59/60).

É o suficiente relato.

Passo à manifestação.

Necessário esclarecer, em proêmio, que o serviço notarial e

de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder

y^
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Corregedoria Geral da Justiça
Gabinete do 2o- Juiz Auxiliar FLQ
Processo n^ 4393465

Público; e fiscalizados pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 236,

§ 1o, da Constituição Federal.

Bem assim o disposto no artigo 31, inciso I, do Código de

Organização Judiciária e no artigo 7o, § 1o, da Consolidação dos Atos
Normativos desta Corregedoria Geral da Justiça deixa clara que a

função de corregedor natural e permanente dos serviços prestados no

foro de sua jurisdição cabe ao Diretor do Foro da respectiva Comarca.

Tratando-se de supostas irregularidades praticas por

serventuários da justiça, uma das atribuições do Diretor do Foro é

instaurar e presidir sindicâncias e processos administrativos

destinados a apurar as faltas funcionais, bem assim impor as sanções

disciplinares de sua competência.

Diante disso, inafastável é o encaminhamento destes autos

ao Diretor do Foro da Comarca de Posse, para que adote as

providências que entender cabíveis.

É que, não obstante a atribuição em questão ser também da
Corregedoria Geral da Justiça, a possibilidade de envio da

reclamação a outro órgão competente é autorizado pelo artigo 23,
inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, combinado com o artigo 27 da Lei n°. 9.129/81 (COJ do Estado
de Goiás).

A remessa nos moldes acima preconizados, com certeza,

fortalecerá e prestigiará as atribuições ligadas à direção dos serviços
forenses exercidas pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Além

disso, facilitará o atendimento das metas 10 e 15 do Plano de Gestão

da Corregedoria Geral da Justiça, na medida em que o procedimento

não congestionará o nosso sistema a espera de simples comunicação
das medidas adotadas.

Ademais, ao meu sentir, não haveria qualquer prejuízo às

pessoas interessadas, porquanto esta Corregedoria pode ser

acionada, em caso de omissão do Diretor do Foro ou méshib de

GMMC 2/3
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CORREGEDORIA
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decisão considerada inadequada para o caso.

Diante disso, respeitosamente, manifesto-me no sentido de

que os presentes autos sejam encaminhados ao Diretor do Foro da

Comarca de Posse, com as devidas baixas no sistema desta

Corregedoria Geral.

Manifesto-me, ainda, pela expedição de ofício-circular aos

tabeliães de Notas deste Estado, conforme sugerido pela Assessora

de Orientação e Correição à fl.60.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia. 02 de abril de 20)13. n
AP

Antônio Cézar P Meneses

2o Juiz Auxiliar - CGJ

•
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L8069 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

Subseção IV

Da Adoção

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. É vodada a adoção por procuração.

§ 1_ A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados
os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo
único do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 2° É vedada a adoção por procuração. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob
a guarda ou tutela dos adotantes.

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

§ 1o Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o
adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

§ 2o É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 4o grau, observada a ordem de vocação hereditária.

Art. A2. Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. (Redação
dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 1o Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

§ 2o A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha
completado vinte e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família.

§ 2- Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham
união estável, comprovada a estabilidade da família. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

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

§ 4o Os divorciados o os judicialmente separados podorõo adotar conjuntamente, contanto quo acordom
sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância
da sociedade conjugai.

§ 5? A adoção poderá sor deferida ao adotanto quo, após inequívoca manifestação do vontade, vier a
falocor no curso do procodimonto, antos do prolatada a sentença.

§ 4- Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente,
contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido
iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade
e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.
(Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 5° Nos casos do § 4° deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será
assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da Lei n° 10.406. de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 6f A 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)
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§ 6° A 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)
Vigência

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em
motivos legítimos.

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o
curador adotar o pupilo ou o curatelado.

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.

§ 1o. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam
desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder poder familiar. (Expressão substituída pela Lei n°
12.010. de 2009) Vigência

§ 2o. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu
consentimento.

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.

§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de idade
ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se
poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

§ 2o Em caso do adoção por ostrangoiro rosidonto ou domiciliado fora do País, o ostágio do convivência,
cumprido no território nacional, sorá do no mínimo quinzo dias para crianças do ató dois anos do idado, o do
no mínimo trinta dias quando so tratar do adotando acima do dois anos do idado.

§ 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 2009) Vigência

§ 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 2009) Vigência

§ 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 2009) Vigência

§ 4° O 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 2009) Vigência

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.

§ 1o A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2o O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado.

§ 3o Nenhuma observação sobro a origom do ato podorá constar nas cortidôos do registro.
§ 4o A critério da autoridade judiciária, poderá sor fornecida certidão para a salvaguarda do direitos.
§ 6o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotanto o, a podido dosto, podorá dotorminar a

modificação do pronomo.
§ 6o A adoção produz sous ofoitos a partir do trânsito em julgado da sentença, oxcoto na hipótese

prevista no art. 42, § 5o, caso om quo tora força retroativa à data do óbito.

§ 3° A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado noCartório do Registro Civil do Município
de sua residência. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 4° Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. (Redação
dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência
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§ 4" Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. (Redação
dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 5° A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá
determinar a modificação do prenome. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 6° Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando,
observado o disposto nos §§ 1_ e 2° do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009)
Vigência

§ 7° A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na
hipótese prevista no§ 6° do art. 42 desta Lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. (Incluído pela
Lein0 12.010. de 2009) Vigência

§ 8° O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo,
admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para
consulta a qualquer tempo. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

Art. 48. A adoção 6 irrevogável.

Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito
ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito)
anos. (Redação dada pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de
18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. (Incluído pela Lei
n° 12.010. de 2009) Vigência

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder poder familiar dos pais naturais.
(Expressão substituída pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

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) Vigência

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

§ 2o Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais, ou verificada
qualquer das hipóteses previstas no art. 29.

§ 3° Ainscrição 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 pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 4° Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3° 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 da Justiça 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. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 5° Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. (Incluído pela Lei n° 12.010. de
2009) Vigência

§ 6f 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 Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 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 pela Lei n°
12.010. de 2009) Vigência
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12.010. de 2009) Vigência

§ 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)
Vigência

§ 9° Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos
cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira. (Incluído pela Lei n° 12.010, de
2009) Vigência

§ 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 pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§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. (Incluído pela Lei n° 12.010. de 2009) Vigência

§ 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) Vigência

§ 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) Vigência

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei n° 12.010, de 2009) Vigência

II - 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) Vigência

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal 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) Vigência

§ 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) Vigência
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