
 

 

 

 

NOTA TÉCNICA 

 

Projeto de Lei Federal nº 775/2021 e  

Projeto de Lei Estadual SP nº 755/2020 

 

 

   A Associação dos Magistrados Brasileiros torna pública a presente 

Nota Técnica contrária ao Projeto de Lei Federal nº 775/2021 e ao Projeto de Lei 

Estadual SP nº 755/2020, haja vista a potencialidade de graves prejuízos a direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes. 

   Antes de tudo, impõe-se destacar a flagrante incompetência legislativa 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para deliberar sobre a matéria.  

   O art. 22, I, da Constituição Federal, estatui que compete privativamente 

à União legislar sobre Direito Civil, disciplina em que está inserido o instituto da 

adoção. O Código Civil, a seu turno, é peremptório ao afirmar que “A adoção de 

crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei n o 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente” (art. 1.618). 

   A competência concorrente de todos os entes da federação para legislar 

sobre proteção à infância e à juventude deve ser exercida com a observância de que à 

União é reservada a edição de normas gerais, vale dizer, normas cogentes ou de 

observação obrigatória, que não podem ser desrespeitadas por estados, Distrito 

Federal e municípios. Todas as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente são 

normas gerais. 

   Não fosse assim, cada estado da federação, o Distrito Federal e cada um 

dos mais de cinco mil municípios do Brasil poderiam legislar de forma diversa sobre 



 

 

adoção, destituição do poder familiar, guarda, tutela etc. A hipótese é absurda, 

evidentemente.  

   O Projeto de Lei Estadual SP nº 755/2020 pretende, por exemplo, criar 

hipótese de desrespeito à ordem cronológica de habilitações para adoção não prevista 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não há qualquer respaldo na Constituição e 

na lei para essa atuação do legislativo estadual de São Paulo. 

   Os dois projetos de lei possuem conteúdo idêntico, que será analisado a 

seguir, artigo por artigo. 

 

“Artigo 1º. Toda família que se encontrar na fila para adoção poderá funcionar 

como família acolhedora, desde que seja cientificada da possibilidade de a criança 

ou adolescente acolhido voltar para a família biológica. 

 Parágrafo Único- No caso do “caput”, a família que funcionar como acolhedora 

terá prioridade na adoção da criança ou adolescente por ela acolhido.” 

   Inicialmente, cumpre esclarecer que o serviço de acolhimento de 

crianças e adolescentes pode se dar em duas modalidades: o acolhimento institucional 

(Abrigos) e o acolhimento familiar.  

   No acolhimento familiar, é possível dedicar atenção individualizada ao 

acolhido, razão pela qual ele é preferencial em relação ao acolhimento institucional, 

na forma do art. 34, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “§ 1 o 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”. 

   O acolhimento familiar é serviço de interesse público de natureza 

absolutamente diversa do instituto da adoção, o que não pode ser ignorado pelo 



 

 

legislador, daí o equívoco gravíssimo do art. 1º do PL. Vale destacar algumas das 

principais diferenças: 

a) O acolhimento familiar é serviço de interesse público e instrumento da 

política de assistência social; a adoção não é serviço público nem mesmo 

política de assistência social; 

b) O primeiro objetivo daqueles que integram o acolhimento familiar é auxiliar 

no trabalho de reintegração familiar, buscando a recuperação da família da 

criança ou adolescente. A adoção, a seu turno, acarreta a extinção do vínculo 

legal de filiação com os pais biológicos, e os adotantes visam a romper 

totalmente o poder familiar originário. O Código Civil prevê que a adoção é 

uma das causas da extinção do poder familiar (art. 1.635, IV); 

c) O acolhimento familiar é medida excepcional e temporária (Lei nº 8.069/90, 

art. 34, §1º), enquanto a adoção é irrevogável (art. 39, §1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

d) As famílias acolhedoras recebem capacitação técnica para o trabalho inerente 

a um serviço de acolhimento, mormente quanto à tentativa de manutenção da 

criança ou adolescente na família natural ou extensa. É um trabalho exercido 

com carinho, mas também com o preparo técnico para não se colocar no lugar 

de pai e mãe. Os adotantes são preparados, durante o indispensável processo 

de habilitação para adoção, para dedicarem amor maternal e paternal à 

criança ou ao adolescente adotados; 

e) A família acolhedora presta o serviço aguardando a decisão judicial de 

reintegração familiar ou de colocação em família substituta. Os adotantes 

somente têm interesse na colocação em família substituta de forma definitiva; 

f) O primeiro princípio a ser observado pela família acolhedora é o que 

determina a preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração 

familiar (art. 92, I, do Estatuto). Os adotantes, por óbvio, não priorizam tal 

princípio, haja vista a natureza do instituto da adoção, já explicitada; 



 

 

g) No acolhimento familiar, salvo determinação judicial em contrário, é 

estimulado o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes (Lei 

nº 8.069/90, art. 92, §4º). Na adoção, esses vínculos são extintos, e a regra é o 

rompimento absoluto de qualquer contato entre o adotado e a família natural 

ou extensa.  

 

  O parágrafo único do art. 1º do PL nº 775/21 é diametralmente contrário 

e prejudicial ao Sistema Nacional de Adoção. De acordo com o gizado no art. 197-E 

do Estatuto, a convocação para adoção é feita de acordo com a ordem cronológica de 

habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Essa 

ordem cronológica das habilitações somente pode deixar de ser observada nas 

hipóteses previstas no §13 do art. 50 da Lei nº 8.069/90. 

   O PL traz uma causa de inobservância da ordem cronológica de 

habilitação para adoção que desrespeita o Sistema Nacional de Adoção, com a 

potencialidade de causar perplexidade e indignação a todos os que respeitaram o 

devido processo legal para adoção.  

   Pensemos em um exemplo: de acordo com o PL, uma pessoa recém-

habilitada para adoção poderá atuar como acolhedora familiar. Ela irá a um Abrigo e 

escolherá uma criança dentro do seu perfil de adoção. Se for o perfil da maioria, ela 

escolherá uma criança de até três anos de idade, sem problemas de saúde e sem 

irmãos. Nesse perfil, há dezenas de milhares de pessoas que se habilitaram 

previamente e que aguardam o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao 

Sistema Nacional de Adoção.  

   Por evidente, esse habilitado à adoção que trabalha como família 

acolhedora não terá interesse na reintegração familiar da criança. Isso porque seu 

maior desejo será adotá-la, e a reintegração familiar causará a frustração desse 



 

 

intento. Decidindo o magistrado pela colocação em família substituta, esse recém-

habilitado para adoção passará a frente de milhares e milhares de pessoas habilitadas 

para o mesmo perfil, a maioria delas aguardando a convocação para adoção há vários 

anos. 

 

  “Artigo 2º. Salvo situação inequívoca de compra e venda ou de subtração, 

nenhuma criança ou adolescente será retirado de seus pais ou responsáveis, sob a 

alegação de irregularidade na adoção.” 

   O art. 2º do PL nº 775/21 escancara as portas da ilicitude para o processo 

de adoção, visando a regularizar o acesso direto a crianças sem o conhecimento da 

Justiça e em total desrespeito ao Sistema Nacional de Adoção.  

   Há décadas que se busca atribuir segurança jurídica ao processo de 

adoção, sendo imprescindível solidificar a cultura de que a entrega de crianças para 

adoção somente deve ocorrer em sede judicial. Infelizmente, ainda hoje há vários 

casos de venda de crianças. A exigência de prova inequívoca de compra e venda ou 

subtração visa, por evidente, a deixar intocadas as situações de acesso irregular aos 

infantes, tranquilizando aqueles que buscaram acesso direto às crianças para burlar a 

ordem cronológica das habilitações para adoção. Uma quebra sistêmica que não traz 

qualquer benefício às crianças e adolescentes.  

   Ademais, a retirada de crianças e adolescentes de seus pais ou 

responsáveis legais somente pode ocorrer por decisão judicial devidamente 

fundamentada. Como o vínculo legal de adoção somente é definitivamente formado 

com o trânsito em julgado da sentença de adoção, é totalmente incoerente o 

dispositivo. Os postulantes à adoção somente são pais legalmente após a prolação da 

sentença de adoção.  

 



 

 

    

  “Artigo 3º. Haverá busca ativa de famílias para as crianças e adolescentes 

que se encontrem na fila para adoção.  

  Parágrafo Único- A busca ativa também poderá ser feita relativamente a 

crianças e adolescentes que se encontrem acolhidos, porém ainda não cadastrados 

no sistema de adoção, seja nacional, seja estadual, ou mesmo regional.” 

   O art. 3º do PL nº 775/21 é totalmente desnecessário, porque a busca 

ativa de habilitados para adoção já é realizada, inclusive de forma automática no 

Sistema Nacional de Adoção, diariamente. Além disso, as Varas da Infância e 

Juventude costumam efetuar a busca ativa também com os grupos de apoio à adoção.  

   Mais uma vez, o PL nº 775/21 é atécnico ao extremo, evidenciando 

desconhecimento agudo da lei e do Sistema Nacional de Adoção. Note-se que o 

parágrafo único do art. 3º quer permitir a busca ativa (para adoção, evidentemente) 

para crianças e adolescentes acolhidos, mas não cadastrados no Sistema Nacional de 

Adoção. Ora, para inclusão no Sistema Nacional de Adoção é imprescindível decisão 

judicial. Se não há determinação judicial para colocação em família substituta, não 

pode haver busca ativa para adoção. Ressalte-se que mais de 70% das crianças e 

adolescentes acolhidos são reintegrados à família natural ou extensa, e em relação a 

eles não é prolatada qualquer decisão de colocação em família substituta, ainda que 

liminar.  

   A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) lançou a campanha de 

busca ativa chamada “O Ideal é Real”, com o apoio da Câmara dos Deputados, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos Ministérios do Desenvolvimento Social e 

dos Direitos Humanos. O incremento dessa campanha poderá trazer excelentes 

resultados para quase duas mil crianças e adolescentes que estão disponíveis para 

adoção, mas sem nenhum pretendente para o perfil. A mudança de perfil de cerca de 

7% dos habilitados à adoção fará cessar essa triste realidade. A campanha trata da 

busca ativa com estratégias que respeitem os princípios do superior interesse da 

criança e do adolescente e do devido processo legal. A visita preconizada no PL nº 

775/21 desrespeita frontalmente tais princípios.  



 

 

 

 

  “Artigo 4º. As famílias já habilitadas para adoção poderão visitar as 

instituições de acolhimento, com o fim de conhecer crianças e adolescentes que se 

encontrem aptos a serem adotados e, uma vez ocorrendo identidade entre as 

partes, será possível solicitar a adoção por afinidade ou “intuitu personae”.  

  Parágrafo Único. A adoção de que trata o Caput somente será deferida se não 

houver famílias interessadas no mesmo perfil de criança ou adolescente em 

posição mais favorável que a dos solicitantes na fila.” 

   Também o art. 4º do PL nº 775/21 se mostra prejudicial ao melhor 

interesse das crianças e adolescentes, além de desrespeitar a Resolução Conjunta nº 1, 

de 18 de junho de 2009, que aprovou o documento “Orientações Técnicas: Serviços 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, da lavra do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA.  

   O acolhimento institucional (em Abrigos ou Casas-Lares) deve respeitar 

a dinâmica de uma casa. Assim, o acesso de pessoas estranhas ao serviço de 

acolhimento não é impedido, mas deve ocorrer sempre na ótica do superior interesse 

das crianças e dos adolescentes. As visitas devem ser agendadas com as equipes 

técnicas desses serviços de acolhimento, e autorizadas somente se caracterizarem 

vantagens sob a ótica emocional para essas crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade.  

   O acesso indiscriminado de pessoas sem preparo e com o objetivo de 

escolher crianças para o acolhimento familiar e posterior adoção, por óbvio que 

atende aos interesses dos pretensos adotantes, mas nunca aos desses infantes. 

   A adoção “intuito personae” desrespeita o Sistema Nacional de Adoção e 

caracteriza agressão à ordem de habilitações para adoção, privilegiando aquelas 

pessoas que conseguem acesso às crianças fora do Sistema de Justiça, muitas vezes 

por meios espúrios.  

   O parágrafo único do art. 4º do PL nº 775/21 é ilógico quando 



 

 

comparado com o parágrafo único do art. 1º. Ao falar em prioridade, o PL quer 

atribuir a adoção da criança em acolhimento familiar para o acolhedor em detrimento 

de outras pessoas que lhe precedem. É a burla à ordem cronológica de habilitações 

para adoção. Não faz sentido o PL tratar de prioridade para adotar quando não há 

pretendente com habilitação em posição mais favorável que a do acolhedor familiar. 

Ora, se não há pretendente com habilitação anterior à do habilitado que é acolhedor 

familiar, isso denota que este é o primeiro da fila do Sistema Nacional de Adoção 

para aquele perfil específico. Totalmente desnecessária a previsão do parágrafo único 

do art. 4º do PL nº 775/21, então.  

 

   De tudo que foi exposto, constata-se que ambos os Projetos de Lei não 

irão agilizar em nada o processo de destituição do poder familiar nem mesmo o 

processo de adoção. A colocação liminar em família substituta com a concessão da 

guarda provisória para os primeiros habilitados à adoção, pela ordem cronológica de 

habilitações e com respeito ao Sistema Nacional de Adoção, já é realizada pelos 

magistrados, mas somente naqueles casos em que é cabível.  

   Por essas razões, a Associação dos Magistrados Brasileiros se 

posiciona tecnicamente contra a aprovação do Projeto de Lei Federal nº 775/2020 e 

ao Projeto de Lei Estadual SP nº 755/2020.  

 

   Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.  

 

 

 

Renata Gil de Alcantara Videira 

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 


