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Prevê que famílias habilitadas para adotar terão prioridade para 

receber a guarda de crianças ou adolescentes, com reduzidas chances de 

retornar ao seio de suas famílias biológicas, além de outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - No Estado de São Paulo, as famílias habilitadas para adotar terão 

prioridade para receber a guarda de criança ou adolescente, que tenha reduzidas chances 

de retornar ao seio de suas famílias biológicas. 

Parágrafo Único - No caso do “caput”, uma vez solucionada a situação 

jurídica da criança ou adolescente, com a definitiva destituição do poder familiar, a 

família que recebeu a guarda terá prioridade na sua adoção. 

 

Artigo 2º - No Estado de São Paulo, considerando o superior interesse das 

crianças e adolescentes, salvo situação de maus tratos, subtração ou compra e venda, 

nenhuma criança ou adolescente será retirado de seus pais, responsáveis ou guardiões de 

fato, sob a alegação de burla ao cadastro de adotantes ou irregularidade na adoção. 

 

Artigo 3º - No Estado de São Paulo, haverá busca ativa de famílias para as 

crianças e adolescentes que se encontrem na fila para adoção. 
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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. 

 

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”. 

§1º - As visitas de que trata o “caput” serão organizadas pelas próprias 

instituições de acolhimento, que determinarão horários e duração, respeitando a rotina 

dos acolhidos, que não poderão ser fotografados ou expostos durante referidas visitas. 

§2º - 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. 

 

Artigo 5º - À luz do disposto no artigo 227 da Constituição Federal, no 

Estado de São Paulo, fica assegurada absoluta prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos referentes à adoção. 

 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 27/5/2022. 

 

 


