
Provimento nº 221
O  Desembargador  Noeval  de  Quadros,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Estado  do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

considerando a edição da Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, que dispõe sobre 
adoção;
 
considerando o disposto na Instrução Normativa nº 03, de 03 de novembro de 2009, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que institui a guia única de acolhimento, familiar ou 
institucional,  de  crianças  e  adolescentes,  e  a  de  desligamento,  fixa  regras  para  o 
armazenamento permanente dos dados disponíveis em procedimentos de destituição ou 
suspensão do poder familiar;
 
considerando o contido no protocolado sob nº. 2009.0308690-5/000 da Corregedoria-
Geral; e
 
considerando a necessidade e conveniência de adequar as disposições do Código de 
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça às atualizações legislativas,

R E S O L V E  

Art. 1.º  Revogar, na íntegra, o atual “Capítulo 8” do Código de Normas, relativo ao 
“Ofício da Infância e da Juventude”.

Art.  2.°  Criar,  em substituição,  o  Capítulo  8 do Código de Normas,  que passará  a 
constar da seguinte forma:

CAPÍTULO 8

OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

SUMÁRIO
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SEÇÃO 1

LIVROS DO OFÍCIO

 
8.1.1 - São livros obrigatórios das Escrivanias da Infância e da Juventude:
I - Registro Geral de Feitos (Adendo 1-H);
II - Registro de Procedimentos Investigatórios (Adendo 2-H);
III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem (Adendo 3-H);
IV - Registro de Sentenças (Adendo 9-H);
V - Registro de Apreensões (Adendo 10-H);
VI - Registro de Adotandos (Adendo 13-H);
VII - Registro de Crianças e Adolescentes Acolhidos e Desligados (Adendo 16-H);
VIII - Registro de Pretendentes à Adoção (Adendo 14-H);
IX - Arquivo de Termos de Guarda e Tutela;
X - Arquivo de Alvarás (Adendo 11-H);
XI - Arquivo de Inscrições (Adendo 12-H);
XII - Registro de Portarias (Adendo 15-H);
XIII - Carga de Autos - Juiz (Adendo 4-H);
XIV - Carga de Autos - Promotor de Justiça (Adendo 5-H);
XV - Carga de Autos - Advogado (Adendo 6-H);
XVI - Carga de Autos - Equipe Técnica (Adendo 7-H);
XVII - Carga de Mandados - Oficiais de Justiça (Adendo 8-H).

8.1.2 -  Nos cartórios informatizados, os livros e documentos de controle poderão ser 
substituídos por registros eletrônicos.

8.1.3 - Na escrituração, guarda e conservação dos livros, assim como nos procedimentos 
da escrivania, serão observadas as normas gerais previstas no capítulo 2, bem como as 
normas específicas relativas ao ofício cível, contidas no capítulo 5 deste código.

8.1.4 -  Funcionando o Ofício da Infância  e Juventude anexado a outro, poderão ser 
utilizados para escrituração comum todos os livros destinados à carga de autos e de 
mandados.

8.1.5 - A escrivania deverá manter sistemas de controle de processos e procedimentos, 
nos  moldes  previstos  no  item  5.1.3  deste  CN  ou  por  meio  eletrônico,  no  caso  de 
comarcas informatizadas.

8.1.6 - As secretarias poderão abrir outros livros, além dos obrigatórios, desde que o 
movimento forense justifique.

8.1.7 -  No livro de Arquivo de Inscrições deve ser arquivada cópia do programa, bem 
como  do  regime  de  atendimento  de  todas  as  entidades  governamentais  e  não-
governamentais dos municípios que compõem a comarca.

• Ver art. 90, §1º, do ECA. 



8.1.8 -  Os procedimentos instaurados de colocação em Família Substituta, tais como 
pedidos de guarda, tutela, adoção, perda ou suspensão do poder familiar, destituição de 
tutela, dentre outros, serão registrados e autuados no livro de Registro Geral de Feitos, 
observando, no que forem compatíveis, as normas da seção 3 do capítulo 2 deste CN.

8.1.9 - Os pedidos de inscrição para adoção devem ser registrados no livro de Registro 
de Pretendentes à Adoção, observando-se o procedimento do art. 197-A e seguintes do 
ECA.

• Ver art. 50, do ECA. 

8.1.10 - No caso de crianças e adolescentes em condições de serem adotados, o registro 
deverá ser efetuado no livro de Registro de Adotandos.

• Ver art. 50, do ECA. 

8.1.11 -  As peças informativas, autos de infração às normas de proteção, boletins de 
ocorrência, relatórios policiais, auto de apreensão em flagrante, pedidos de providência 
e procedimentos investigatórios, entre outros que objetivem a investigação de infrações 
às medidas de proteção ou apuração de ato infracional, serão registrados e autuados no 
livro de Registro de Procedimentos Investigatórios.

8.1.11.1 -  No caso de representação,  pela prática  de ato infracional  ou decisão pela 
instauração de ação ou procedimento específico, proceder-se-á ao registro e autuação na 
forma prevista no item 8.1.8 deste CN.

8.1.12  -  O  registro  de  Termo  de  Compromisso  dos  comissários  da  infância  e  da 
juventude e dos agentes voluntários de proteção deverá ser lavrado em livro próprio da 
direção do fórum.

• Ver art. 194, do ECA. 
• Ver CN, Modelo 25. 

SEÇÃO 2

FAMÍLIA SUBSTITUTA

 
8.2.1 - O pedido de colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e poderá ser formulado cumulativamente com 
a destituição da tutela, perda ou suspensão do pátrio poder.

• Ver art. 28 do ECA. 

8.2.2  - Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido 
por  equipe  interprofissional,  respeitado  seu  estágio  de  desenvolvimento  e  grau  de 
compreensão  sobre  as  implicações  da  medida  e  terá  sua  opinião  devidamente 
considerada.



• Ver art. 28 do ECA. 

8.2.2.1  -  Tratando-se  de  maior  de  doze  (12)  anos  de  idade,  será  necessário  seu 
consentimento, colhido em audiência.

• Ver art. 28, §2º do ECA. 

8.2.3 - Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da 
medida.

• Ver art. 28, §3º do ECA. 

8.2.4 - Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma 
família  substituta,  ressalvada  a  comprovada  existência  de  risco  de  abuso  ou  outra 
situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-
se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.

• Ver art. 28, §4º do ECA. 

8.2.5 - A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de 
sua  preparação  gradativa  e  acompanhamento  posterior,  realizados  pela  equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente, com 
o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 
direito à convivência familiar.

• Ver art. 28, §5º do ECA. 

8.2.6  - Em  se  tratando  de  criança  ou  adolescente  indígena  ou  proveniente  de 
comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:
I  - que  sejam  consideradas  e  respeitadas  sua  identidade  social  e  cultural,  os  seus 
costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis 
com os direitos fundamentais reconhecidos pelo ECA e pela Constituição Federal;
II - que a colocação familiar  ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou 
junto a membros da mesma etnia;
III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política 
indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a 
equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.

• Ver art. 28, §6º do ECA. 

8.2.7  - Sendo o pedido formulado pelo Ministério Público,  o interessado na guarda, 
tutela ou adoção poderá assinar conjuntamente a inicial.

8.2.8  -  A colocação  em família  substituta  não  admitirá  transferência  da  criança  ou 
adolescente  a  terceiros,  ou a  entidades  governamentais  ou não-governamentais,  sem 
autorização judicial.

• Ver art. 30 do ECA. 



8.2.9 - Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.

• Ver art. 32 do ECA. 

8.2.10 - A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar 
ou incidentalmente,  nos procedimentos  de tutela  e adoção,  exceto no de adoção por 
estrangeiros.

• Ver art. 33, §1º do ECA. 

8.2.10.1  - Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, 
para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 
podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

• Ver art. 33, §2º do ECA. 

8.2.10.2  - A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para 
todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

• Ver art. 33, §3º do ECA. 

8.2.10.3  -  Salvo expressa e fundamentada  determinação em contrário,  da autoridade 
judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o 
deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do 
direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto 
de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.

• Ver art. 33, §4º do ECA. 

8.2.11 -  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 do ECA. Nessa hipótese, a pessoa ou 
casal  cadastrado  no  programa  de  acolhimento  familiar  poderá  receber  a  criança  ou 
adolescente, mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 do ECA.

• Ver art. 34, §§1º e 2º, do ECA. 

8.2.12 - A guarda, como forma de colocação em família substituta, poderá ser revogada 
a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

• Ver art. 35 do ECA. 

8.2.13 - A tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até dezoito (18) anos 
incompletos.

• Ver art. 36 do ECA. 

8.2.13.1 - O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão 
do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.



• Ver arts. 24 e 38, do ECA. 

8.2.13.2 - O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme 
previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, deverá, no prazo de trinta (30) dias após a abertura da sucessão, ingressar 
com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto 
nos arts. 165 a 170 do ECA.

• Ver art. 37 do ECA. 

8.2.13.3 - Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts. 28 
e 29 do ECA, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última 
vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe 
outra pessoa em melhores condições de assumi-la.

• Ver art. 37, parágrafo único, do ECA. 

8.2.13.4 - Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24 do ECA.

• Ver art. 38 do ECA. 

8.2.14 - 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 do ECA.

• Ver art. 39, § 1º, do ECA. 

8.2.15 - É vedada a adoção por procuração.

• Ver art.39, §2º, do ECA. 

8.2.16  -  A  inscrição  de  pretendentes  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.

• Ver art. 50, §3º do ECA. 
• Ver art. 197-C, do ECA. 

8.2.16.1 -  O deferimento da inscrição de pretendentes à adoção dar-se-á após prévia 
consulta aos órgãos técnicos da Justiça da Infância e da Juventude, ouvido o Ministério 
Público.

8.2.16.2 -  Não será deferida a inscrição se o pretendente não satisfizer os requisitos 
legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29 do ECA.

• Ver art. 50, §2º, do ECA. 

8.2.17 - A autoridade judiciária manterá, obrigatoriamente, na comarca ou foro regional, 
um cadastro de crianças e adolescentes aptos a serem adotados e outro de pessoas ou 



casais  habilitados  à  adoção,  bem  como  de  crianças  e  adolescentes  em  regime  de 
acolhimento institucional ou familiar, sob pena de responsabilidade.

• Ver art. 50, §§ 5º e 8º, do ECA. 
• Ver art. 258, parágrafo único do ECA. 

8.2.17.1 - Igualmente, providenciará no prazo de quarenta e oito (48) horas, a inscrição 
das crianças e adolescentes em situação jurídica de inserção em família substituta, que 
não tiveram colocação familiar,  na comarca de origem, e das pessoas ou casais  que 
tiveram  deferida  sua  habilitação  à  adoção  no  Cadastro  Estadual  de  Adoção  e  no 
Cadastro Nacional de Adoção, sob pena de responsabilidade.

• Ver art. 50, §8º, do ECA. 
• Ver art. 258, parágrafo único, do ECA. 
• Ver Resolução nº. 54 do CNJ. 

8.2.18 -  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no 
Brasil não cadastrado previamente nos termos do ECA, quando:

• Ver art. 50, §13, do ECA. 

I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos 
de afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de  três 
(3) 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 do ECA.

8.2.19  -  Compete  à  Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção  (Autoridade  Central 
Estadual)  zelar  pela  manutenção  e  correta  alimentação  dos  cadastros,  com posterior 
comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira.

• Ver art. 50, §9º, do ECA. 

8.2.20 - O acesso ao Cadastro Nacional de Adoção, ao Cadastro Nacional de Crianças 
Acolhidas e de Adolescentes em Conflito com a Lei, dar-se-á mediante uso de senha 
pessoal.

• Ver art. 50, §7º, do ECA. 

8.2.21 -  Sempre  que  possível,  é  recomendável  a  preparação  psicossocial  e  jurídica, 
realizada pelos órgãos técnicos competentes em sede de colocação familiar, referida no 
art.  50  do  ECA,  incluindo  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.

• Ver arts. 50, §4º e 197-C, §1º do ECA. 



8.2.22 - O adotando deve contar com, no máximo, dezoito (18) anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

• Ver art. 40 do ECA. 

8.2.23  - Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente de estado 
civil.

• Ver art. 42 do ECA. 

8.2.24  - O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis (16) anos mais velho do que o 
adotando.

• Ver art. 42, §3º, do ECA. 

8.2.25  -  Para  adoção  conjunta,  é  indispensável  que  os  adotantes  sejam  casados 
civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

• Ver art. 42, §2º, do ECA. 

8.2.26 - 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.

• Ver art. 42, §4º, do ECA. 

8.2.26.1 -  Nos casos de adoção conjunta entre divorciados, judicialmente separados e 
ex-companheiros,  desde  que  demonstrado  efetivo  benefício  ao  adotando,  será 
assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

• Ver art. 42, §5º, do ECA. 

8.2.27 - 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.

• Ver art. 42, §6º, do ECA. 

8.2.28  -  A adoção depende do consentimento dos pais  ou do representante  legal  do 
adotando.

• Ver art. 45, do ECA. 

8.2.28.1 - Na hipótese de concordância dos pais, estes serão ouvidos pela autoridade 
judiciária  e  pelo  representante  do  Ministério  Público,  tomando-se  por  termo  as 
declarações.

• Ver art. 166 e parágrafos do ECA. 



8.2.28.2 - O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado 
na audiência a que se refere o item anterior.

8.2.28.3 - O consentimento é retratável até a data da sentença constitutiva da adoção, e 
não será objeto de homologação anterior a esta.

8.2.28.4 - O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos 
pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar.

• Ver art. 45, parágrafo único, do ECA. 

8.2.28.5 - Em se tratando de adotando maior de doze (12) anos de idade, será também 
necessário o seu consentimento.

• Ver art. 45, §2º, do ECA. 

8.2.29  -  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.

• Ver art. 46 do ECA. 

8.2.29.1 - 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.

• Ver art. 46, §1º do ECA. 

8.2.29.2 - A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do 
estágio de convivência.

• Ver art. 46, §2º do ECA. 

8.2.29.3 - 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, trinta 
(30) dias.

• Ver art. 46, §3º do ECA. 

8.2.29.4 -  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 convivência do deferimento da 
medida.

• Ver art. 46, §4º do ECA. 

8.2.30  - O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial,  que será inscrita no 
registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão.



• Ver art. 47, do ECA. 

8.2.30.1 - A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome 
de seus ascendentes.

• Ver art. 47, §1º do ECA. 

8.2.30.2  -  O mandado  judicial,  que será  arquivado,  cancelará  o  registro  original  do 
adotado.

• Ver art. 47, §2º do ECA. 

8.2.30.3 -  A pedido do adotante,  o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do 
Registro Civil do Município de sua residência.

• Ver art. 47, §3º do ECA. 

8.2.30.4 - Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 
registro. 

• Ver art. 47, §4º do ECA. 

8.2.31 - A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer 
deles, poderá determinar a modificação do prenome.

• Ver art. 47, §5º do ECA. 

8.2.31.1 - Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a 
oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 do ECA.

• Ver art. 47, §6º do ECA. 

8.2.32  -  A adoção  produz seus  efeitos,  a  partir  do  trânsito  em julgado da  sentença 
constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 42 do ECA, caso em que terá 
força retroativa à data do óbito.

• Ver art. 47, §7º do ECA. 

8.2.33 -  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, garantindo-se a sua conservação para consulta a qualquer tempo.

• Ver art. 47, §8º e 48, parágrafo único, do ECA. 
• Ver Instrução Normativa nº 03/09 do CNJ. 

8.2.33.1 - O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter 
acesso restrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, 
após completar dezoito (18) anos.

• Ver art. 48, do ECA. 



8.2.33.2 -  O acesso ao processo de adoção poderá ser  também deferido ao adotado 
menor de dezoito (18) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e 
psicológica.

• Ver art. 48, parágrafo único, do ECA. 

8.2.34  -  A  sentença  judicial  de  adoção  será  inscrita  no  ofício  de  registro  civil  da 
comarca  onde  tramitou  o  processo,  no  livro  "A",  com  observância  do  art.  47  e 
parágrafos do ECA, cancelando-se o registro anterior.

8.2.34.1  - Se o assento original do adotado houver sido lavrado em cartório de outra 
comarca,  o  juízo  que  conceder  a  adoção  fará  expedir  mandado  cancelatório  àquela 
serventia, cujo oficial procederá à averbação.

8.2.34.2  -  Tratando-se  de  ordem  oriunda  de  outro  Estado,  antes  de  proceder  à 
averbação, o oficial obterá o "cumpra-se" do juiz da infância e da juventude no próprio 
mandado.

8.2.34.3  - O registro de adoção será efetivado como se tratasse de lavratura fora de 
prazo,  sem  pagamento,  porém,  da  multa  prevista  no  art.  46  da  Lei  dos  Registros 
Públicos.

8.2.34.4 - Quando o adotando estiver em idade escolar, o juiz fará consignar na sentença 
a ordem para que sejam feitas as devidas retificações nos assentos escolares, mandando 
oficiar à direção do estabelecimento de ensino ou expedir mandado, neles constando a 
observação de que, salvo expressa determinação judicial, nenhuma informação poderá 
ser prestada acerca dos dados até então existentes em relação àquele aluno.

 

SEÇÃO 3

ADOÇÃO INTERNACIONAL

 
8.3.1 - Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é 
residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no artigo 2º da Convenção 
de Haia, de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em 
matéria  de Adoção Internacional,  aprovada pelo Decreto  Legislativo  nº  1,  de 14 de 
janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999. 

• Ver art. 51, do ECA. 

8.3.2  -  A colocação  em família  substituta  estrangeira  constitui  medida  excepcional, 
somente admissível na modalidade de adoção e, desde que esgotadas as possibilidades 
de adoção da criança ou adolescente por nacionais ou estrangeiros residentes no país, 
após  efetiva  consulta  ao  Cadastro  Estadual  de  Adoção  e  ao  Cadastro  Nacional  de 
Adoção.

• Ver art. 51, §1º, incisos I, II e III, do ECA. 
• Ver art. 50, §10, do ECA. 



8.3.3  -  A  adoção  internacional  está  condicionada  ao  estudo  prévio  e  análise  da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção - CEJA, que expedirá laudo de habilitação, 
com validade em todo o território paranaense, às pessoas estrangeiras interessadas na 
adoção,  que  tenham seus  pedidos  acolhidos  pela  referida  comissão,  para  instruir  o 
processo competente.

• Ver art. 4º do Dec. Presidencial nº. 3.174, de 16/09/99. 
• Ver Convenção de Haia de 29 de maio de 1993 - Decreto nº. 3.087/99 e Decreto 

Legislativo nº 01/99. 

8.3.4 - A CEJA deverá manter para uso de todas as comarcas do Estado:
I - cadastro centralizado e unificado das pessoas estrangeiras e nacionais residentes no 
Exterior,  interessadas  na  adoção  de  crianças  e  adolescentes  brasileiros  no  Estado, 
devidamente inscritos e habilitados perante a comissão;
II  -  cadastro  de crianças  e  adolescentes  em condições  de serem adotados,  que  não 
obtiveram colocação em família substituta nacional ou estrangeira residente no país.

8.3.5 - Não existindo candidatos brasileiros na comarca, no Cadastro Estadual, nem no 
Cadastro  Nacional  de  Adoção,  o  juízo  remeterá  à  CEJA  relatório  circunstanciado, 
acompanhado do formulário exposto no modelo 26 deste CN, com os dados mínimos 
disponíveis  a  respeito  da  criança  ou  do  adolescente  e  sua  família  de  origem, 
acompanhado dos documentos enumerados no Provimento nº. 41/2002. 

8.3.6 - Em se tratando de adoção internacional de adolescente, deve restar comprovado 
que o adotando foi consultado por equipe interprofissional, através de meios adequados 
ao seu estágio de desenvolvimento, que atestará mediante parecer à sua preparação para 
a adoção, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28, do ECA.

• Ver art. 51, §1º, inciso III, do ECA. 

8.3.7  -  A  competência  para  a  realização  do  estágio  de  convivência  é  do  juízo  da 
comarca de origem da criança ou adolescente.

8.3.7.1  -  Entretanto,  o  estágio  de  convivência  poderá  ser  realizado  pela  equipe 
interprofissional da 2ª Vara da Infância e da Juventude, do Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, ainda que a criança seja oriunda de uma comarca do 
Interior,  mediante  delegação  da  autoridade  judiciária  da  comarca  de  origem  do 
adotando.

8.3.8 - Os brasileiros residentes no Exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos 
de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.

• Ver art. 51, §2º, do ECA. 

8.3.9  -  A  habilitação  de  postulante  estrangeiro  ou  domiciliado  fora  do  Brasil  terá 
validade máxima de um (1) ano, podendo ser renovada.

• Ver art. 52, §13, do ECA. 



8.3.10 - A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 
do ECA.

8.3.11  -  A  adoção  internacional  pressupõe  a  intervenção  das  Autoridades  Centrais 
Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional.

• Ver art. 51, §3º, do ECA. 

8.3.12 - Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos 
de  habilitação  à  adoção  internacional  sejam  intermediados  por  organismos 
credenciados.

• Ver art. 52, §1º, do ECA. 

8.3.12.1  -  Incumbe  à  Autoridade  Central  Federal  Brasileira  o  credenciamento  de 
organismos nacionais e estrangeiros, encarregados de intermediar pedidos de habilitação 
à adoção internacional, com posterior comunicação às Autoridades Centrais Estaduais e 
publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet.

• Ver art. 52, §§ 2º, 3º a 7º, 10 a 12, 14 e 15, do ECA. 
• Ver art. 52-A, do ECA. 
• Ver Convenção de Haia de 29 de maio de 1993 – Dec.  nº 3.087/99 e  Dec.  

Legislativo nº 01/99. 

8.3.13 - Antes de transitada em julgado a decisão, que concedeu a adoção internacional, 
não será permitida a saída do adotando do território nacional. 

• Ver art. 52, §8º, do ECA. 

8.3.13.1  -  Transitada  em  julgado  a  decisão,  a  autoridade  judiciária  determinará  a 
expedição  de  alvará  com  autorização  de  viagem,  bem  como  para  obtenção  de 
passaporte,  constando,  obrigatoriamente,  as características  da criança  ou adolescente 
adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto 
recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento 
com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. 

• Ver art. 52, §9º, do ECA. 

8.3.14 - A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar 
informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados.

• Ver art. 52, §10, do ECA. 

8.3.15  -  A cobrança  de  valores,  por  parte  dos  organismos  credenciados,  que  sejam 
considerados abusivos pela  Autoridade Central  Federal  Brasileira  e que não estejam 
devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento.

• Ver art. 52, §11, do ECA. 



8.3.16 - Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de 
uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional.

• Ver art. 52, §12, do ECA. 

8.3.17 - É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais 
ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, 
assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida 
autorização judicial.

• Ver art. 52, §14, do ECA. 

8.3.18  -  A  Autoridade  Central  Federal  Brasileira  poderá  limitar  ou  suspender  a 
concessão  de  novos  credenciamentos,  sempre  que  julgar  necessário,  mediante  ato 
administrativo fundamentado.

• Ver art. 52, §15, do ECA. 

8.3.18.1 -  É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de 
recursos, provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos 
de adoção internacional e organismos nacionais ou a pessoas físicas. Todavia, eventuais 
repasses  somente  poderão  ser  efetuados  via  Fundo  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente.

• Ver art. 52-A, do ECA. 

8.3.19 - A adoção por brasileiro residente no Exterior, em país ratificante da Convenção 
de  Haia,  cujo  processo  de  adoção  tenha  sido  processado  em  conformidade  com  a 
legislação vigente no país de residência e, atendido o disposto na alínea “c” do artigo 17 
da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil.

• Ver art. 52-B, do ECA. 

8.3.20  -  O  pretendente  brasileiro  residente  no  Exterior,  em  país  não  ratificante  da 
Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da 
sentença estrangeira pelo Supremo Tribunal de Justiça.

• Ver art. 52-B, §2º, do ECA. 

8.3.21 - Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da 
autoridade competente, do país de origem da criança ou do adolescente, será conhecida 
pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais 
adotivos,  que  comunicará  o  fato  à  Autoridade  Central  Federal  e  determinará  as 
providências necessárias à expedição do Certificado de Naturalização Provisório.

• Ver art. 52-C, do ECA. 

8.3.22 - Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção 
não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de 



acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser 
oriundo de país  que não tenha aderido à Convenção referida,  o processo de adoção 
seguirá as regras da adoção nacional.

• Ver art. 52-D, do ECA. 

8.3.23 – Os estrangeiros beneficiados com o visto temporário, previsto nos incisos I, IV, 
V, VI e VII do artigo 13 da Lei nº 6.815, de 19.08.1980, assim como os estrangeiros 
portadores de visto diplomático, oficial ou de cortesia, candidatos à adoção, submeter-
se-ão  ao  pedido  de  habilitação  perante  a  CEJA e  processo  judicial  de  adoção,  que 
seguirá o mesmo procedimento destinado às adoções internacionais.

• Ver art.  1º  do Provimento  nº  42/2002 que fixou  critérios  de prioridade dos  
pretendentes estrangeiros para adoção de criança e adolescentes nacionais. 

8.3.24 - Os pedidos de inscrição para adoção, formulados por estrangeiros residentes no 
Brasil com visto permanente, deverão estar instruídos com os documentos exigidos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, com observância do art. 52, do ECA. 

• Ver arts. 165 a 170, do ECA. 

8.3.24.1 -  Os pedidos acima serão apresentados diretamente ao juízo da infância e da 
juventude e submeter-se-ão a estudo psicossocial por equipe interprofissional, devendo 
o  respectivo  juízo,  depois  de  cadastrado  em  livro  próprio,  remetê-lo  à  CEJA  em 
quarenta e oito (48) horas.

8.3.24.2 - O processamento de qualquer pedido de adoção, formulado por estrangeiro 
residente no Brasil, deve ser instruído com o estudo prévio e análise da CEJA.

8.3.25 -  O estudo psicossocial dos interessados na adoção, se residentes em Curitiba, 
serão realizados  por equipe técnica da 2ª.  Vara da Infância e da Juventude do Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

8.3.25.1 -  Se residentes  em comarcas  do Interior  do Estado do Paraná,  pela  equipe 
técnica do juízo da infância e da juventude. Em não havendo, a autoridade judiciária 
poderá  valer-se  de  profissionais  da  comarca  contígua  da  região  do  domicílio  do 
interessado, ou do apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal 
de garantia do direito à convivência familiar. 

• Ver CN, 8.7.3 e 8.7.3.1. 
• Ver arts. 28, §5º e 46, §4º, do ECA. 

8.3.25.2 -  Se residentes em outro Estado da Federação, por equipe técnica do juízo da 
infância e da juventude do domicílio do interessado.

8.3.26  -  O candidato  à  adoção  deverá  comprovar,  perante  a  CEJA,  quando  de  sua 
habilitação,  mediante  documento expedido pela autoridade competente  do respectivo 
domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as leis do seu país, bem 
como apresentar estudo psicossocial, elaborado por agência especializada e credenciada 
no país de origem.



• Ver art. 52 e incisos do ECA. 

SEÇÃO 4

ENTIDADES DE ATENDIMENTO

 
8.4.1 - As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder à inscrição 
de  seus  programas,  especificando  os  regimes  de  atendimento  junto  ao  Conselho 
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  manterá  registro  das 
inscrições  e  de  suas  alterações,  do  que  fará  comunicação  ao  Conselho  Tutelar  e  à 
autoridade judiciária.

• Ver arts. 90, §1º e 91, do ECA. 

8.4.2  -  As  entidades  não-governamentais  somente  poderão  funcionar  depois  de 
registradas  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  que 
comunicará  o  registro  ao  Conselho  Tutelar  e  à  autoridade  judiciária  da  respectiva 
localidade.

• Ver art. 91, do ECA. 

8.4.3 - Será negado o registro à entidade que:

• Ver art. 91,§1º, do ECA. 

I  - não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança;
II  -  não apresente  plano de trabalho  compatível  com os princípios  preconizados  no 
Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - esteja irregularmente constituída;
IV - tenha em seus quadros pessoas inidôneas;
V -  não  se  adequar  ou  deixar  de  cumprir  as  resoluções  e  deliberações  relativas  à 
modalidade de atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança 
e do Adolescente, em todos os níveis.

8.4.3.1 -  O registro  terá validade  máxima de quatro (4) anos,  cabendo ao Conselho 
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  periodicamente,  reavaliar  o 
cabimento de sua renovação, observado o disposto no item anterior.

• Ver art. 91, §2º, do ECA. 

8.4.4 - O dirigente de entidade, que desenvolve programa de acolhimento institucional, 
é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.

• Ver art. 92, §1º, do ECA. 

8.4.4.1  -  Os  dirigentes  de  entidades,  que  desenvolvem  programas  de  acolhimento 
familiar ou institucional, remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada seis (6) 



meses,  relatório  circunstanciado  acerca  da  situação  de  cada  criança  ou  adolescente 
acolhido e sua família, para fins de reavaliação prevista no § 1º do art. 19 do ECA.

• Ver art. 92, §2º, do ECA. 

8.4.5  -  Os  entes  federados,  por  intermédio  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário, 
promoverão,  conjuntamente,  a  permanente  qualificação  dos  profissionais  que atuam, 
direta  ou  indiretamente,  em programas  de  acolhimento  institucional  e  destinados  à 
colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Conselho Tutelar.

• Ver art. 92, §3º, do ECA. 

8.4.6  -  Salvo  determinação  em  contrário  da  autoridade  judiciária  competente,  as 
entidades  que  desenvolvem  programas  de  acolhimento  familiar  ou  institucional,  se 
necessário,  com  o  auxílio  do  Conselho  Tutelar  e  dos  órgãos  de  assistência  social, 
estimularão  o  contato  da  criança  ou  adolescente  com  seus  pais  e  parentes,  em 
cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput do artigo 92 do ECA.

• Ver art. 92, §4º, do ECA. 

8.4.7 -  O descumprimento  das  disposições  do ECA, pelo  dirigente  de  entidade  que 
desenvolve  programas  de  acolhimento  familiar  ou  institucional,  é  causa  de  sua 
destituição,  sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa,  civil  e 
criminal.

• Ver art. 92, §6º, do ECA. 

8.4.8 -  As entidades que mantenham programas de acolhimento institucional poderão, 
em caráter  excepcional  e  de  urgência,  acolher  crianças  e  adolescentes,  sem prévia 
determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até vinte e 
quatro (24) horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade.

• Ver art. 93, do ECA. 

8.4.8.1 - Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público 
e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias 
para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por 
qualquer  razão,  não for isso possível  ou recomendável,  para  seu encaminhamento  a 
programa de acolhimento  familiar,  institucional  ou a família  substituta,  observado o 
disposto no §2º do art. 101 do ECA.

• Ver art. 93, parágrafo único, do ECA. 

8.4.9 - As entidades governamentais e não-governamentais, referidas no art. 90 do ECA, 
serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares, 
e estarão sujeitas às medidas previstas no art. 198 do ECA.

• Ver art. 95, do ECA. 



SEÇÃO 5

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

 
8.5.1 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente 
poderá aplicar, dentre outras, as medidas previstas no art. 101, ambos do ECA.

8.5.1.1 - As medidas previstas no Título II, Capítulo II, do ECA, poderão ser aplicadas, 
isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

• Ver art. 99 do ECA. 

8.5.2  - Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, 
preferindo-se  aquelas  que  visem  ao  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e 
comunitários.

• Ver art. 100, parágrafo único, do ECA. 

8.5.3 - O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 
excepcionais,  utilizáveis  como forma de transição para reintegração familiar  ou, não 
sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade.

• Ver art. 101, VII, VIII e 1º, do ECA. 

8.5.4 - A aplicação de medida de acolhimento institucional de crianças e adolescentes 
somente será executada mediante a expedição de Guia Nacional de Acolhimento e de 
Guia Nacional de Desligamento, expedida pela autoridade judiciária competente, com 
observância dos requisitos do art. 101, §3º, I a IV do ECA e as diretrizes da Instrução 
Normativa da Corregedoria Nacional de Justiça nº 3 de 3/11/2009, bem assim para o 
desligamento.

8.5.5 -  Excepcionalmente,  para  os casos de urgência  e  fazer  cessar violência  contra 
crianças e adolescentes, conforme § 2º, do artigo 101, do ECA, ou fora do expediente 
forense,  a  autoridade  judiciária  poderá  permitir  que  o  procedimento  da  guia  de 
acolhimento  se  faça  através  de  terceiros,  por  ela  autorizados,  desde  que  mantenha 
referido controle quantitativo atualizado e que efetue a convalidação de reformulação da 
medida de proteção aplicada,  no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas de sua 
efetivação.

• Ver Instrução Normativa nº 03/09 do CNJ. 

8.5.6 -  A autoridade judiciária deverá armazenar, eletronicamente, as guias expedidas, 
distinguindo  os  acolhimentos  institucionais  e  os  familiares,  assim  como  daquelas 
crianças e adolescentes sobre as quais não se disponha de informação específica sobre 
sua origem.

• Ver Instrução Normativa nº 03/09 do CNJ. 



8.5.6.1 - Na hipótese da parte final do item anterior, a autoridade judiciária velará para 
que  seja  incluída  fotografia  recente  e  todos  os  dados  e  demais  características 
disponíveis, divulgando as informações entre os órgãos de proteção das diversas esferas 
do governo, na tentativa de identificação dos genitores.

• Ver Instrução Normativa nº 03/09 do CNJ. 

8.5.6.2 -  Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade 
responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano 
individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de 
ordem escrita e fundamentada, em contrário, de autoridade judiciária competente, caso 
em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as 
regras e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

• Ver art. 101, §4º, do ECA. 

8.5.7 - O plano individual será elaborado, sob a responsabilidade da equipe técnica do 
respectivo programa de atendimento, e levará em consideração a opinião da criança ou 
do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável.

• Ver art. 101, §§ 5º e 6º, do ECA. 

8.5.8  -  O  acolhimento  familiar  ou  institucional  ocorrerá  no  local  mais  próximo  à 
residência  dos  pais  ou  do  responsável  e,  como  parte  do  processo  de  reintegração 
familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em 
programas oficiais  de orientação,  de apoio e de promoção social,  sendo facilitado e 
estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido.

• Ver art. 101, §7º, do ECA. 

8.5.9 - Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa 
de  acolhimento  familiar  ou  institucional  fará  imediata  comunicação  à  autoridade 
judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de cinco (5) dias, decidindo 
em igual prazo.

• Ver art. 101, §8º, do ECA. 

8.5.9.1  -  Em sendo  constatada  a  impossibilidade  de  reintegração  da  criança  ou  do 
adolescente  à  família  de origem,  após seu encaminhamento  a  programas oficiais  ou 
comunitários  de  orientação,  apoio  e  promoção  social,  será  enviado  relatório 
fundamentado ao Ministério  Público,  no qual  conste  a descrição  pormenorizada  das 
providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade 
ou  responsáveis  pela  execução  da  política  municipal  de  garantia  do  direito  à 
convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou 
guarda.

• Ver art. 101, §9º, do ECA. 

8.5.10 - Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de trinta (30) dias para o 
ingresso com a ação de destituição do poder familiar,  salvo se entender necessária a 



realização  de  estudos  complementares  ou  outras  providências  que  entender 
indispensáveis ao ajuizamento da demanda.

• Ver art. 101, §10, do ECA. 

8.5.11 -  A autoridade  judiciária  manterá,  na comarca  ou foro regional,  um cadastro 
contendo  informações  atualizadas  sobre  as  crianças  e  adolescentes  em  regime  de 
acolhimento  familiar  e  institucional  sob  sua  responsabilidade,  com  informações 
pormenorizadas  sobre  a  situação  jurídica  de  cada  um,  bem  como  as  providências 
tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer 
das modalidades previstas no art. 28 do ECA.

• Ver art. 101, §11, do ECA. 

8.5.12 -  Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão 
gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente  e  da  Assistência  Social,  aos  quais  incumbe  deliberar  sobre  a 
implementação  de  políticas  públicas,  que  permitam reduzir  o  número  de  crianças  e 
adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em 
programa de acolhimento.

• Ver art. 101, §12, do ECA. 

8.5.13 - Toda criança ou adolescente, que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional, terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis (6) meses, 
devendo  a  autoridade  judiciária  competente,  com  base  em  relatório  elaborado  por 
equipe  interprofissional  ou  multidisciplinar,  decidir  de  forma  fundamentada  pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer 
das modalidades previstas no art. 28 do ECA.

• Ver art. 19, §1º, do ECA. 

8.5.14  -  A permanência  da  criança  e  do  adolescente,  em programa  de  acolhimento 
institucional,  não  se  prolongará  por  mais  de  dois  (2)  anos,  salvo  comprovada 
necessidade  que  atenda  ao  seu  superior  interesse,  devidamente  fundamentada  pela 
autoridade judiciária.

• Ver art. 19, §2º, do ECA. 

8.5.15 -  A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família  terá 
preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será essa incluída em 
programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, incisos I e 
IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 do ECA.

• Ver art. 19, §3º, do ECA. 

8.5.16 -  Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, do ECA, a autoridade 
competente poderá determinar, dependendo do caso concreto, as medidas previstas no 
art. 101, do ECA.



8.5.17  -  Recomenda-se  ao  juiz  delegar  a  execução  de  medidas  de  proteção  ou 
socioeducativas à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do 
local onde sediar-se a entidade que acolher a criança ou adolescente.

• Ver arts. 101, 112 e 147, §2º, do ECA. 

8.5.17.1 - Deverão acompanhar o encaminhamento da criança ou do adolescente, dentre 
outros documentos, os seguintes:
I - cópia dos autos do procedimento;
II - cópia da certidão de nascimento;
III - cópia do(s) estudo(s) técnico(s) e histórico escolar, se existentes;
IV - guia de acolhimento e informação a respeito do cadastro da criança ou adolescente 
no CNCA; 
V  -  ofício  endereçado  ao  juízo  da  infância  e  juventude  competente  e  a  entidade 
respectiva.

8.5.18  - As medidas de proteção de que trata o Título II, Capítulo II, do ECA serão 
acompanhadas da regularização do registro civil.

• Ver art. 102, §1º, do ECA. 

8.5.19 - O procedimento para a regularização do registro civil de criança e adolescente, 
nas situações previstas no art. 98 da Lei nº. 8.069/90, poderá ser iniciado de ofício, por 
provocação do Ministério Público ou por iniciativa de terceiro.

8.5.19.1 - Para a instrução do procedimento, nas hipóteses de inexistência de registro de 
nascimento anterior (“registro de nascimento tardio”),  deverá o juiz da infância e da 
juventude realizar brevíssima averiguação, utilizando-se dos elementos disponíveis, tais 
como requisição de ficha clínica hospitalar e realização de E.V.I. (exame de verificação 
de idade) e realização de prova oral, se necessário, em audiência, observado o disposto 
no art. 102 e parágrafos do ECA.

8.5.19.2 -  Nas hipóteses de pais desconhecidos ou que residam em local incerto, será 
determinada a realização prévia de estudo social, em prazo assinalado pela autoridade 
judiciária.

8.5.19.3 -  Encerrada a instrução, o juiz da infância e da juventude prolatará decisão 
fundamentada, determinando o suprimento do registro de nascimento.

8.5.19.4  -  Na  ausência  de  outros  elementos  disponíveis,  constarão  da  certidão  de 
nascimento apenas o nome e a data, mesmo que provável, de nascimento da criança ou 
adolescente.

8.5.19.5 - Os registros e certidões são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando 
de absoluta prioridade.

• Ver art. 102, §5º, do ECA. 



8.5.19.6  -  Caso  ainda  não  definida  a  paternidade,  será  deflagrado  procedimento 
específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei nº 8.560, de 29 de 
dezembro de 1992.

• Ver art. 102, §3º, do ECA. 

8.5.19.7 - Nas hipóteses previstas no item anterior, é dispensável o ajuizamento de ação 
de investigação de paternidade, pelo Ministério Público se, após o não comparecimento 
ou a  recusa do suposto pai  em assumir  a  paternidade  a  ele  atribuída,  a  criança  for 
encaminhada para adoção.

• Ver art. 102, §4º, do ECA. 

8.5.20  -  No  caso  de  sentença  de  suspensão  ou  destituição  do  poder  familiar,  a 
averbação, no assento de nascimento da criança ou adolescente, deve ser realizada na 
circunscrição respectiva,  expedindo-se nova certidão, na qual devem ser mantidos os 
nomes dos pais biológicos.

• Ver art. 163, parágrafo único, do ECA. 
• Ver art. 102, da Lei nº 6015/73. 

SEÇÃO 6

REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DE MEDIDA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 
OU INSTITUCIONAL APLICADA

 
8.6.1 - Toda criança ou adolescente, que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional, terá sua situação reavaliada, no máximo a cada seis (6) meses, 
devendo  a  autoridade  judiciária  competente,  com  base  em  relatório  elaborado  por 
equipe técnica,  decidir  de forma fundamentada sobre a possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta.

·         Ver art. 19, § 1º, do ECA.

8.6.2 - O trabalho de reavaliação de medida de acolhimento institucional ou familiar 
pressupõe  a  atualização  dos  dados,  constantes  do  Cadastro  Nacional  de  Crianças  e 
Adolescentes Acolhidos (CNCA), com observância das normas pertinentes.

8.6.3 - Para a reavaliação prevista no item 8.6.1, deverá o magistrado realizar audiências 
concentradas, preferencialmente na própria entidade de acolhimento, nos meses de abril 
e outubro de cada ano, com observância dos passos seguintes.

·         Ver Instrução Normativa nº 02/10, do CNJ.

8.6.3.1  - Até trinta (30) dias antes da data designada para a audiência concentrada, a 
equipe técnica interdisciplinar visitará a instituição de acolhimento, para: 
I - comunicar a data da audiência concentrada; 
II -  solicitar  que  a  instituição  de  acolhimento  promova  a  convocação  dos  pais  ou 
responsáveis pelos acolhidos para comparecerem à audiência de reavaliação; 



III - solicitar a atualização do PIA (Plano Individual de Atendimento Individualizado) e 
seu encaminhamento, no prazo máximo de quinze (15) dias, ao juiz, com cópia à equipe 
técnica do juízo e ao Ministério Público, bem como providências para a inserção de seus 
dados no CNCA e nos autos do processo virtual ou físico.

8.6.3.2 - Imediatamente após o recebimento do PIA, a equipe técnica do juízo procederá 
ao estudo do caso, incluindo análise da possibilidade de desacolhimento e apresentação 
de sugestões, cujo relatório será juntado aos autos respectivos até três (3) dias antes da 
audiência concentrada.

8.6.3.3 - Serão intimados a comparecer na audiência o Promotor de Justiça, o Defensor 
Público, os procuradores constituídos, se houver, o Conselho Tutelar e representantes 
das  Secretarias  Municipais  de  Assistência  Social,  Saúde,  Educação,  Habitação  e 
Trabalho (ou similar), bem como órgãos do SUAS, existentes na comarca.

8.6.3.4 -  Na audiência  concentrada,  os pais, familiares  e responsáveis dos acolhidos 
serão ouvidos pelo juiz, assim como a criança ou o adolescente, se necessário.

8.6.3.5 - A regularização do registro civil precederá ou será concomitante a qualquer 
outra medida aplicada.

8.6.3.6 - Dos atos praticados, será lavrada ata, conforme modelo constante do anexo.

8.6.3.7 - Concluídas as audiências concentradas do semestre na comarca, será elaborado 
relatório conciso, a ser enviado à Corregedoria-Geral da Justiça e ao CONSIJ, conforme 
modelo constante do anexo.

SEÇÃO 7

SERVIÇO AUXILIAR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

8.7.1  -  Os  Serviços  Auxiliares  da  Infância  e  da  Juventude  (SAI),  subordinados  à 
Corregedoria-Geral da Justiça, objetivam, primordialmente, atender ao juiz de direito 
competente, no desempenho de suas funções e atribuições preconizadas no art. 151, do 
ECA, prestar  auxílio,  orientação,  emitir  parecer  mediante  laudo ou verbalmente,  em 
audiência e, quando necessário ou conveniente, às varas de família acumuladas com a 
da infância e da juventude.

• Ver Dec. Judiciário nº 1.057 de 09.12.1991. 
• Ver art. 151, do ECA. 

8.7.2 - O prazo processual para a conclusão de perícias, laudos e pareceres técnicos, 
pela equipe interprofissional, será em regra de trinta (30) dias, ressalvado o disposto no 
item 8.7.2.2. Não sendo o prazo suficiente para o cumprimento do estudo técnico,  o 
profissional poderá requerer dilação de prazo, cujo deferimento fica ao prudente arbítrio 
da autoridade judiciária.

• Ver arts. 212, §1º e 152, do ECA. 
• Ver arts. 432 e 433 do CPC. 



8.7.2.1 - Quando se tratar de casos graves e de urgência, inclusive nos processos em que 
houver internação provisória ou descumprimento de medida,  os prazos serão fixados 
pela autoridade judiciária, consoante a situação exigir.

• Ver art. 108, do ECA. 
• Ver art. 122, §1º, do ECA. 
• Ver art. 177, segunda parte, do CPC. 

8.7.2.2 –  Na hipótese de destituição do poder familiar e em outros atos judiciais, que 
ensejem a designação de audiência, o estudo técnico determinado deve ser concluído e 
anexado aos autos até cinco (5) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

• Ver art. 162, §1º, do ECA. 

8.7.3 - Os juizados da infância e da juventude, especialmente os que não disponham do 
Serviço  Auxiliar  da  Infância  e  da  Juventude  -  SAI,  poderão  valer-se  desse  serviço, 
quando existente em comarca contígua, desde que seja previamente autorizado e viável.

• Ver arts. 19, §1; 28, §5º; 46, §4º; 50, §§3º e 4º; 52, IV; 88, VI; 150; 151; 161,  
§§1º e 2º; 166, §7º; 167 e 197-C, §§ 1º e 2º, do ECA. 

8.7.3.1 - Não sendo possível, poderão valer-se dos técnicos responsáveis pela execução 
da  política  municipal  de  garantia  do  direito  e  convivência  familiar,  devidamente 
orientados e supervisionados pela Coordenadoria da Infância e da Juventude - CIJ, para 
a realização das atividades preconizadas pelo art. 151 do ECA.

• Ver Dec. Judiciário nº 1.057, de 09.12.1991. 
• Ver art. 28, §5º, do ECA. 

8.7.4 - À equipe interprofissional do Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude – SAI 
incumbe o cumprimento das disposições elencadas em regulamento próprio. 

• Ver Dec. Judiciário nº 1.057, de 09.12.1991. 

SEÇÃO 8

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E EXPEDIÇÃO DE PORTARIAS

 
8.8.1  - Os requerimentos de autorização para viagem dispensam registro e atuação e 
deverão ser arquivados, juntamente com os documentos que os instruírem, no Arquivo 
de Alvarás ou por meio eletrônico, no caso de comarcas informatizadas.

• Ver CN, 8.1.2. 

8.8.2  - As autorizações de viagem às crianças, nos limites do território nacional e de 
criança ou adolescente ao Exterior, serão efetuadas, à vista de requerimento dos pais ou 
responsável,  devidamente  instruído  com  os  documentos  necessários,  mediante  a 
expedição da ficha de autorização de viagem ou alvará, conforme o caso.



8.8.3  -  Nenhuma  criança  poderá  viajar  para  fora  da  comarca  onde  reside, 
desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

• Ver art. 83 do ECA. 

8.8.3.1 - A autorização não será exigida quando:

• Ver art. 83, §§ 1º e 2º, do ECA. 

I  - tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da 
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
II - a criança estiver acompanhada:
a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente 
o parentesco;
b) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

8.8.4  - Sem prévia e expressa autorização judicial,  nenhuma criança ou adolescente, 
nascido  em  território  nacional,  poderá  sair  do  País  em  companhia  de  estrangeiro 
residente ou domiciliado no Exterior.

• Ver art. 85 do ECA. 

8.8.4.1  -  Quando se tratar  de viagem ao Exterior,  a autorização  é  dispensável,  se a 
criança ou adolescente:

• Ver art. 84, do ECA. 
• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

I  -  estiver  acompanhado  de  ambos  os  pais  ou  responsável;
II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através 
de documento com firma reconhecida por autêntica ou verdadeira;

• Ver CN, 11.6.3 e 11.2.1,VI. 

III  -  viajar  sozinho  ou  em  companhia  de  terceiros  maiores  e  capazes,  desde  que 
autorizados por ambos os genitores,  ou pelos responsáveis,  por documento escrito e 
com firma reconhecida por autêntica ou verdadeira;

• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

IV - viajar sozinho ou em companhia de terceiros maiores e capazes, quando estiverem 
retornando para a sua residência no Exterior, desde que autorizadas por seus pais ou 
responsáveis, residentes no Exterior, mediante documento autêntico.

• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

8.8.4.2  -  Para  fins  do  item anterior,  considera-se  responsável  pela  criança  ou  pelo 
adolescente aquele que detém a sua guarda ou tutela.



• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

8.8.4.3 - O documento de autorização, mencionado nos incisos do item 8.8.4.1, além de 
firma reconhecida por autêntica ou verdadeira, deverá conter fotografia da criança ou 
adolescente,  prazo de validade,  a ser  fixado pelos  genitores  ou responsáveis,  e  será 
elaborado em duas vias: uma deverá ser retida pelo agente de fiscalização da Polícia 
Federal, no momento do embarque, e a outra deverá permanecer com a criança ou o 
adolescente ou o terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem.

• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

8.8.5  -  A autoridade  judiciária  poderá,  a  pedido  dos  pais  ou  responsável,  conceder 
autorização válida por dois (2) anos.

• Ver art. 83, §2º, do ECA. 

8.8.6  -  Ao documento  de  autorização,  a  ser  retido  pela  Polícia  Federal,  deverá  ser 
anexada cópia de documento de identificação da criança ou do adolescente, bem como, 
se for o caso, do termo de guarda ou tutela.

• Ver Resolução 131/11 do CNJ. 

8.8.7 - É obrigatória a apreciação dos pedidos de autorização de viagem pelos plantões 
judiciais.

• Ver Resolução nº 06/05 de 22/04/05, do TJ/PR. 

8.8.8  -  É expressamente  vedada  a  cobrança  de custas para expedição  de alvarás  ou 
autorização de viagens.

8.8.9 - Os demais pedidos de alvarás, tais como, entrada e permanência em espetáculos 
públicos e participação em eventos públicos, deverão ser registrados e autuados.

8.8.10 - Compete à autoridade judiciária disciplinar, por meio de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 
responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo; bailes ou promoções dançantes; 
boate ou congêneres; casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; estúdios 
cinematográficos, de teatro, rádio e televisão;
II - a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e 
certames de beleza.

• Ver art. 149, do ECA. 

8.8.11 - As portarias, expedidas pela autoridade judiciária, bem como as autorizações 
concedidas  por  meio  de  alvarás,  para  fins  do  art.  149,  do  ECA,  deverão  ser 
fundamentadas, vedadas determinações de caráter geral.

• Ver art. 149, §2º, do ECA. 



SEÇÃO 9

APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

8.9.1 - A criança a que se atribua a autoria de ato infracional deverá ser encaminhada ao 
Conselho Tutelar e, à sua falta, à autoridade judiciária. A ocorrência do ato infracional 
deverá ser registrada na delegacia de polícia, sem a presença da criança, observado o 

necessário sigilo.

• Ver arts. 105, 136, I e 262 do ECA. 

8.9.2 -  Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

• Ver art. 106, do ECA. 

8.9.2.1 -  Na apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, não se procederá à 
instauração  de  inquérito  policial,  devendo  a  autoridade  remeter  apenas  peças  de 
informações (relatórios, autos, resultados de exames ou perícias, termos de declarações, 
etc.), as quais deverão ser previamente autuadas pelo cartório judicial.

• Ver art. 179, do ECA. 

8.9.2.2 - Em se tratando de ato infracional praticado por adolescente em coautoria com 
pessoa maior de dezoito (18) anos, a autoridade policial procederá à lavratura de um 
único auto de prisão em flagrante e de apreensão.

• Ver art. 172, do ECA. 

8.9.2.3 - Quando não se tratar de ato infracional, cometido mediante violência ou grave 
ameaça à pessoa, a lavratura de auto de apreensão em flagrante poderá ser substituída 
por boletim de ocorrência circunstanciado.

• Ver art. 173, do ECA. 

8.9.2.4 -  O adolescente a que se atribua a prática de ato infracional,  apreendido por 
ordem judicial, será, desde logo, apresentado à autoridade judiciária ou encaminhado à 
entidade constante do mandado, devendo, nesse caso, ser feita imediata comunicação ao 
juízo competente.

• Ver art. 171, do ECA. 

8.9.2.5 - O adolescente apreendido, quando for o caso, poderá ser entregue ao dirigente 
ou representante da entidade a que se encontrar submetida a medida de acolhimento 
institucional, equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito.

• Ver art. 92, parágrafo único e 174, do ECA. 



8.9.2.6 -  A pauta  poderá  estabelecer  dias  específicos  para que  a  autoridade  policial 
agende as audiências de oitiva informal dos adolescentes, que forem liberados na forma 
do artigo 174, 1ª parte, do ECA.

8.9.2.7  - Ao  receber  as  peças  de  informações,  o  cartório  certificará  o  histórico 
infracional  do  adolescente  e  fará  vista  ao  Promotor  de  Justiça,  em  tempo  hábil  à 
realização da audiência de oitiva informal, previamente agendada.

8.9.2.8 -  Ocorrendo a concessão de remissão (8.9.6) e sendo possível, logo após será 
esta homologada; havendo aplicação de medida socioeducativa, se realizará audiência 
admonitória, na presença do adolescente e seus pais.

8.9.2.9 - Todos os atos praticados  poderão constar de um único termo de audiência 
preliminar,  do  qual  será  entregue  uma  cópia  ao  adolescente,  a  fim  de  com  ela 
comparecer, quando for o caso, ao respectivo programa, encarregado da execução da 
medida socioeducativa aplicada.

8.9.3 - Advindo a representação, em face da não-concessão da remissão ou por não ser 
caso de arquivamento,  proceder-se-á ao seu registro e autuação no livro de Registro 
Geral de Feitos, fazendo-se conclusão ao juiz.

• Ver art. 182, do ECA. 

8.9.3.1  -  Em  havendo  representação,  a  escrivania  deverá  comunicar  ao  cartório 
distribuidor, para as devidas anotações.

8.9.3.2  -  A  representação  contra  o  adolescente  a  que  se  atribua  a  autoria  de  ato 
infracional será liminarmente rejeitada quando:
I  -  desatender  aos  requisitos  formais  do  art.  182,  §  1º,  do  ECA,  desde  que  não 
emendada;
II - o autor do ato infracional tiver 21 anos de idade completos;

• Ver art. 2º, parágrafo único c/c o art. 121, § 5º, do ECA. 

III - a ação ou omissão manifestamente não constituir ato infracional.

8.9.3.3 - Não caberá representação quando for formulada em relação a ato infracional 
praticado por criança.

• Ver art. 105 c/c os art. 171 a 190, todos do ECA. 

8.9.4  -  Nas  hipóteses  de  aplicação  de  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade  e 
internação, a autoridade judiciária deverá determinar a realização de estudo social, após 
a oitiva dos pais ou responsável na audiência de apresentação.

• Ver Decreto Judiciário n. º 1.057, de 09/12/1991. 
• Ver arts. 184 e 186, do ECA. 

8.9.5 - O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o 
adolescente  internado provisoriamente,  é  de quarenta  e cinco (45) dias,  contados  da 



apreensão do adolescente, seja ela originária de flagrante, seja decorrente de decisão 
judicial.

• Ver arts. 108 e 183, do ECA. 

8.9.6  - Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o 
representante  do  Ministério  Público  poderá  conceder  a  remissão,  como  forma  de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto 
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no 
ato infracional.

• Ver art. 126, do ECA. 

8.9.6.1 - Iniciado o procedimento, a concessão da remissão, pela autoridade judiciária 
importará na suspensão ou extinção do processo.

• Ver art. 126, parágrafo único, do ECA. 

8.9.6.2 - A remissão não implica, necessariamente, o reconhecimento ou comprovação 
da  responsabilidade,  nem  prevalece  para  efeito  de  antecedentes,  podendo  incluir, 
eventualmente,  a  aplicação  de  qualquer  das  medidas  previstas  em  lei,  exceto  a 
colocação em regime de semiliberdade e a internação.

• Ver art. 127, do ECA. 

8.9.6.3 - A medida, aplicada por força da remissão, poderá ser revista judicialmente, a 
qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, 
ou do Ministério Público.

• Ver art. 128, do ECA. 

8.9.7 - A escrivania não poderá fornecer o histórico infracional alusivo à criança ou 
adolescente, salvo mediante requisição judicial.

SEÇÃO 10

EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

 
8.10.1 -  O  juízo  competente  para  processar  e  acompanhar  a  execução  da  medida 
socioeducativa privativa de liberdade, inclusive provisória, é o da jurisdição da unidade 
de seu cumprimento.

8.10.1.1 - O juízo do processo de conhecimento permanecerá competente para decidir 
pela  manutenção  ou  revogação  da  internação  provisória,  e  deverá  informar, 
imediatamente, ao juízo da execução toda e qualquer decisão que interfira na privação 
de liberdade.

8.10.2 - As medidas em meio aberto deverão ser executadas no juízo do domicílio do 
adolescente.



  
8.10.2.1 - As medidas socioeducativas de reparação de danos e de advertência deverão 
ser executadas pelo juízo do processo de conhecimento, nos próprios autos.

8.10.3 - A execução de medida socioeducativa de internação, provisória ou definitiva, 
deverá se processar em autos próprios, formados pela Guia de Execução de Internação e 
documentos que a acompanham.

8.10.3.1 -  Quando se  tratar  de  execução  definitiva,  expedida  a  guia,  o  processo de 
conhecimento deverá ser arquivado.

8.10.4 -  O  adolescente  deverá  cumprir  a  medida  de  internação  na  unidade 
socioeducativa mais próxima de seu domicílio.

• Ver art. 124, VI, do ECA. 

8.10.4.1 - O cumprimento da medida de internação em unidade que não seja a mais 
próxima do domicílio do adolescente, dependerá de autorização judicial.

8.10.5 - O adolescente ingressará na unidade mediante Guia de Execução de Internação, 
devidamente instruída e remetida ao juízo competente, onde será autuada.

8.10.5.1 - Será expedida uma Guia de Execução para cada adolescente.

8.10.5.2 - Caso já existam autos de execução, serão remetidos ao juízo competente (item 
8.10.1), via Projudi, imediatamente após a transferência ou ingresso do adolescente na 
unidade de internação.

8.10.6 - A Guia de Execução de Internação Provisória será instruída, obrigatoriamente, 
com os seguintes documentos: 
I - cópia da representação e (ou) do pedido de internação provisória;
II - cópia da decisão que determinou a internação;
III - cópia de documento de identificação do adolescente; 
IV - cópia de documento que comprove a data da apreensão; 
V - certidão atualizada de antecedentes; 
VI - cópia de estudos técnicos e histórico escolar, se existentes.

8.10.6.1 - Prolatada a sentença e permanecendo internado o adolescente, deverá o juízo 
de conhecimento informar, incontinenti, ao juízo da unidade de internação, remetendo 
eventuais documentos complementares. 

8.10.7 -  A Guia de Execução de Internação Definitiva deverá conter os documentos 
mencionados no item 8.10.6, acrescidos da cópia da sentença e do acórdão, se houver, e 
certidão do trânsito em julgado.

8.10.7.1 - A Guia de Execução de Internação Provisória será convertida em Guia de 
Execução  de  Internação  Definitiva,  mediante  simples  comunicação  do  juízo  de 
conhecimento, acompanhada dos documentos necessários.



8.10.8 - Para efeito da reavaliação prevista no art. 121, § 2º, do ECA, a contagem do 
prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente.

8.10.9 - O juízo da execução definitiva deverá proferir decisão de reavaliação da medida 
socioeducativa, mantendo a internação, progredindo-a para medida menos gravosa ou 
extinguindo-a, fundamentadamente, no máximo a cada seis (6) meses.

8.10.9.1 -  O disposto neste item aplica-se, no que couber,  à execução de internação 
provisória.

• Ver art. 121, § 2º, do ECA. 

8.10.10 -  Antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa,  é necessária  a 
oitiva do adolescente.

• Ver Súmula nº 265/STJ. 

SEÇÃO 11

RECURSOS

8.11.1 - Nos procedimentos, afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplicam-se as 
normas do sistema recursal do Código de Processo Civil e suas alterações posteriores, 
com as adaptações previstas no art. 198 e seguintes do ECA.

• Ver art. 198, do ECA. 

8.11.2 - Em todos os recursos, salvo o de embargos de declaração, o prazo para interpor 
e para responder será sempre de dez (10) dias.

• Ver art. 198, II, do ECA. 

8.11.3  -  Antes  de  determinar  a  remessa  dos  autos  à  superior  instância,  no  caso  de 
apelação,  a  autoridade  judiciária  proferirá  despacho  fundamentado,  mantendo  ou 
reformando a decisão, no prazo de cinco (5) dias;

• Ver art. 198, VII, do ECA. 

8.11.3.1 - Mantida a decisão apelada, o escrivão remeterá os autos à superior instância, 
dentro de vinte e quatro (24) horas, independentemente de novo pedido do recorrente. 
Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada 
ou do Ministério Público, no prazo de cinco (5) dias, contados da intimação.

• Ver art. 198, VIII, do ECA. 

8.11.4 - Os recursos serão interpostos, independentemente de preparo, terão prioridade 
absoluta na tramitação, preferência de julgamento e dispensarão revisor.



• Ver art. 199-C, do ECA. 

8.11.5 -  Os recursos, nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, 
em  face  da  relevância  das  questões,  serão  processados  com  prioridade  absoluta, 
devendo ser imediatamente distribuídos,  ficando vedado que aguardem, em qualquer 
situação, oportuna distribuição e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão 
e com parecer urgente do Ministério Público.

• Ver art. 199-C, do ECA. 

8.11.6  -  O  relator  deverá  colocar  o  processo  em  mesa  para  julgamento,  no  prazo 
máximo de sessenta (60) dias, contado da sua conclusão.

• Ver art. 199-D, do ECA. 

8.11.7 - As partes e o Ministério Público serão intimados da data do julgamento e esse 
último poderá, na sessão, apresentar oralmente seu parecer, se entender necessário.

• Ver art. 199-D, parágrafo único, do ECA. 

8.11.8 -  A sentença que destituir ambos, ou qualquer dos genitores do poder familiar, 
fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.

• Ver art. 199-D, do ECA. 

8.11.9  - A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à 
apelação,  que  será  recebida,  exclusivamente,  no  efeito  devolutivo.  Tratando-se  de 
adoção internacional, bem assim na hipótese do art. 42, § 6º, do ECA ou, se houver 
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando, o recurso de apelação 
será recebido em ambos os efeitos.

• Ver art. 199-A, do ECA. 
• Ver art. 47, § 7º, do ECA. 

8.11.10 -  O Ministério  Público poderá requerer a instauração de procedimento,  para 
apuração de responsabilidades, se constatar o descumprimento das providências e dos 
prazos previstos nos artigos anteriores.

• Ver art. 199-E, do ECA. 

8.11.11  -  Caberá  recurso  de  apelação  contra  as  decisões  proferidas  pela  autoridade 
judiciária, que venham a disciplinar, através de portarias, ou autorizar, mediante alvará, 
quaisquer das situações elencadas no art. 149, do ECA. 

• Ver art. 149 e 199 do ECA. 

 
Art. 3.°  Dar nova redação à Seção 16 (Registro de Adoção) do Capítulo 15 (Registro 



Civil  de  Pessoas  Naturais)  do  Código  de  Normas,  na  forma  que  segue:
 

 
CAPÍTULO 15

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

SEÇÃO 16

REGISTRO DE ADOÇÃO

 
15.16.1 -  A  adoção  de  qualquer  pessoa,  menor  ou  maior,  dependerá  de  sentença 
constitutiva.

            • Ver art. 1623 do Código Civil.
            • Ver CN 8.4.17 e seguintes.

15.16.2 - A sentença de adoção será assentada através de mandado judicial, no Livro A 
do Serviço do Registro Civil da Comarca em que tramitou o processo, dando origem a 
um novo registro, com o cancelamento do originário.

15.16.3  - A pedido  do  adotante,  o  novo registro  poderá  ser  lavrado  no  Serviço  de 
Registro Civil da circunscrição de sua residência, devendo, em tais hipóteses, haver a 
expedição de mandado de cancelamento do registro originário à serventia competente.

            • Ver art. 47, §§ 2º e 3º, do ECA.

15.16.4 - A sentença que decretar a adoção de maior será averbada, mediante mandado, 
à margem dos assentos de nascimento e de casamento. 

15.16.5 - Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 
registro.  A autoridade  judiciária  poderá autorizar  o  fornecimento  de certidão  para a 
salvaguarda de direitos.

            • Ver art. 47, § 4º, do ECA.

Art. 4.° Revogar o item 2.8.4.2 do Código de Normas.

Art. 5.° Revogar o “Adendo 9-H” (Registro de Sentenças) do Código de Normas.
 
Art. 6.° Dar nova redação ao “Adendo 14-H” (Registro de Pretendentes à Adoção) do 
Código de Normas:

 

ADENDO 14-H

Registro de Pretendentes à Adoção

 



Nº de Ordem Numeração 
Única

Nome dos 
Pretendentes Residência Data da 

Sentença
Trânsito em 
Julgado

Idade Cor Sexo Data da 
Indicação

Indicação 
Autos nº Obs.

 
Finalidade:  este  livro  é  destinado  ao  registro  e  armazenamento  eletrônico  de 
pretendentes à adoção.
Nº de Ordem: corresponde ao número de ordem sequencial e renovável anualmente, 
referente ao registro no livro das petições e feitos apresentados no ofício.
Numeração  Única:  corresponde  ao  número  do  processo  gerado  pelo  sistema 
informatizado  de  numeração  única,  instituído  pela  Resolução  nº.  65  do  Conselho 
Nacional de Justiça.
Ver: artigos 50 e 197-E, do ECA, e item 8.1.2 do CN.
 
Art.  7.° Criar  o  “Modelo  41”  (Registro  de  Crianças  e  Adolescentes  Acolhidos  e 
Desligados) ao Código de Normas:

Modelo 41

REGISTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E 
DESLIGADOS

 
Finalidade:  destina-se ao registro  eletrônico  de crianças  e  adolescentes  acolhidos  e 
desligados, pelo juiz da infância e da juventude.

Características: a autoridade judiciária deverá registrar e armazenar, eletronicamente, 
os  acolhimentos  institucionais  e  os  familiares,  assim  como  daquelas  crianças  e 
adolescentes sobre as quais não se disponha de informação específica sobre sua origem. 
Nessa última hipótese, velará para que seja incluída fotografia recente de todos os dados 
e  demais  características  disponíveis,  divulgando  as  informações  entre  os  órgãos  de 
proteção das diversas esferas do governo, na tentativa de identificação dos genitores.

Ver:  artigo 101, § 3°, incisos I a IV, do ECA; Instrução Normativa da Corregedoria 
Nacional de Justiça n° 3, de 3.11.2009; e item 8.1.2 do CN.
 
REGISTRO DE ACOLHIMENTO:

INSTITUCIONAL         (           )
FAMILIAR                    (           )
N°:  
NOME DA CRIANÇA/ADOLESCENTE:
SEXO:            (           ) MASCULINO                        (           ) FEMININO
DATA  DE  NASCIMENTO:                                         IDADE  PRESUMIDA:  
NOME DA MÃE:    
  
NOME DO PAI:         
RESPONSÁVEL, CASO NÃO VIVA COM OS PAIS: 
ENDEREÇO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL: 
RUA/AV:                                                                    N°.:      



CEP.                                                                          BAIRRO:
APTO.:                                                                      EDIFÍCIO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
FONE RESIDENCIAL:                                              CELULAR:
 
DADOS DO ACOLHIMENTO:
LOCAL:
DATA:             HORA:
INTEGRA GRUPO DE IRMÃOS?     SIM (    )           NÃO (   ) 
SE SIM, QUANTOS?
ALGUM ACOLHIDO?                         SIM (    )           NÃO (  )
SE SIM, LOCAL (IS) DE ACOLHIMENTO:
RECEBIDO POR:
NOME DO FUNCIONÁRIO - ASSINATURA:
MEDIDA(S) PROTETIVA(S) APLICADA(S):
CRIANÇA (     )                      ADOLESCENTE (      ):
À FAMÍLIA (     ):
DOCUMENTAÇÃO, SE SIM ESPECIFICAR:
(           ) DNV; (           ) CERT. NASC.;         (           ) B. O.;
(           ) CART. IDENT.         (           ) CART. VACINA; (     ) ATEND. MÉDICO;
(           ) CRECHE;     (           ) ESCOLA;     (           ) ENCAMINHAMENTO CONS. 
TUTELAR;    (           )  OUTROS.
FAZ  USO  DE  MEDICAMENTOS:      (           )  SIM               (           )  NÃO
SE SIM, QUAL (IS):
 
PARENTES OU TERCEIROS INTERESSADOS EM TÊ-LOS SOB GUARDA:
NOME:
RUA/AV:                                                                    N°.:      
CEP.                                                                          BAIRRO:
APTO.:                                                                                  EDIFÍCIO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
FONE RESIDENCIAL:                                              CELULAR:
 
NOME:
RUA/AV:                                                                    N°.:      
CEP.                                                                          BAIRRO:
APTO.:                                                                                  EDIFÍCIO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
FONE RESIDENCIAL:                                              CELULAR:
 
MOTIVOS DA RETIRADA OU DA NÃO REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO 
FAMILIAR:
 
SOLICITANTE  DO  ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  OU  FAMILIAR:
RELATÓRIO/DOCUMENTOS ANEXADOS: (         ) SIM     (           ) NÃO               
N° FL:
 
PARECER DA EQUIPE TÉCNICA:
RESPONSÁVEL PELO PARECER:                        MAT.:



RELATÓRIO/DOCUMENTOS ANEXADOS: (         ) SIM     (           ) NÃO               
N° FL:
 
DADOS DO DESLIGAMENTO:
LOCAL:
DATA:             HORA:
DESLIGADO POR:
NOME DO FUNCIONÁRIO - ASSINATURA:
 
MOTIVO DO DESLIGAMENTO:
(           ) RETORNO À FAMÍLIA NATURAL
(           ) INSERÇÃO EM FAMÍLIA EXTENSA
(           ) INSERÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA
(           ) EVASÃO
(           ) FALECIMENTO

DESCRITIVO:
 
DESPACHO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA:
 
LOCAL E DATA:
 
JUIZ:
 
 
Art. 8.º O presente Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

 

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se. 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2011. 


