
Audiência Pública na Câmara Federal:  

Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês 

 

Na manhã da segunda-feira, dia 05 de abril de 2021, a Deputada Janaina Paschoal 

participou da Audiência Pública organizada pela Comissão Externa de Políticas pela 

Primeira Infância da Câmara dos Deputados, evento coordenado pelos  Deputados 

Federais Paula Belmonte e Coronel Peternelli. 

O objetivo da audiência pública foi debater o Projeto de Lei nº 775/21, em trâmite na 

Câmara dos Deputados, inspirado no Projeto de Lei nº 755/20, em trâmite nesta 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

A Deputada Estadual Janaína Paschoal explicou que o processo de adoção, à revelia de 

todo o sistema jurídico vigente, não prioriza o melhor interesse da criança, mas o Sistema 

Nacional de Adoção, em sua frieza.  

O evento contou com a participação do Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Maurício José Silva Cunha e da Secretária Nacional de Assistência Social 

do Ministério da Cidadania, Maria Yvelonia dos Santos Araújo Barbosa, que sugeriram 

reuniões técnicas, com o fim de aprofundar a discussão do projeto.  

 

Também palestraram os magistrados Sérgio Luiz Ribeiro, da Coordenadoria Judiciária de 

Articulação das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, e Alexandre Chini, Juiz Auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça. Ambos ressaltaram a importância do Sistema Nacional de Adoção, consignando 

que mudanças processuais poderiam auxiliar na almejada celeridade dos processos de 

adoção de crianças e adolescentes.  

Diante das ponderações, os autores do Projeto de Lei concordaram com a possibilidade 

de alargar a proposta, haja vista que Parlamentares Federais possuem competência bem 

mais elástica que Parlamentares Estaduais. Não obstante, a Coordenadora da Frente 

Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês na Alesp já se voluntariou a participar 

de todas as reuniões técnicas, bem como de eventos abertos, visando evitar que as crianças 

envelheçam em abrigos, perdendo a chance de adoção.  



A esse respeito, imperioso consignar que especial preocupação surge com a aprovação do 

Projeto de Lei n. 8.219/14, que impõe mais etapas na busca pela família biológica de 

crianças e adolescentes, dificultando a destituição do pátrio poder, para fins de adoção.  

O Deputado Federal Zacharias Calil, cirurgião pediátrico, também fez uso da palavra e, 

além de abordar o tema propriamente, corroborou preocupação externada pela Deputada 

Janaina Paschoal, relativamente ao desmonte da Pediatria no Brasil.  Deputada Paula 

Belmonte comprometeu-se a voltar ao tema no futuro próximo.  

  

 

 


