
 

 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná 
Poder Judiciário 

Ofício-Circular nº 202/2014 Curitiba, 17 de novembro de 2014 

Assunto: 
Livro - Infância e Juventude - Relação de crianças e jovens em situação de colocação 
em família substituta e de interessados em adotar. 

Ementa: 
Manutenção de relação de crianças e jovens em situação de colocação em família 
substituta e de interessados em adoção (cadastrados), devidamente atualizada e 
organizada por ordem cronológica. 

Referências: 
Código de Normas - CAPÍTULO 8 - OFÍCIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Senhores Magistrados com atuação na área de Infância e Juventude e servidores 
responsáveis pelas correspondentes Serventias/Secretarias. 

A Corregedoria, no uso de suas atribuições voltadas para a orientação dos 
magistrados e servidores, obriga-se a formatar algumas condutas organizacionais 
visando atribuir maior efetividade aos procedimentos de adoção no Estado do Paraná. 

O art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) prevê que a 
autoridade judiciária manterá “em cada comarca ou foro regional” um registro de crianças 
e jovens disponíveis para adoção e outro de interessados em adotar. Por sua vez, o 
Código de Normas prevê no item 8.1.1, incisos VI e VII, a necessidade de manutenção 
obrigatória de livros nas Serventias/Secretarias da Infância e da Juventude que registrem 
adolescentes e infantes em situação de adoção e pretendentes em adotar. 

Dessa forma, recomenda-se aos Magistrados do Paraná com atuação na área e 
aos servidores responsáveis, sem prejuízo do devido preenchimento do Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA) e demais cadastros atinentes ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que se atentem aos devidos cuidados na manutenção, organização e 
atualização dos livros obrigatórios de Registro de Adotandos e de Registro de 
Pretendentes à Adoção na Comarca ou Foro Regional. 

As referidas unidades judiciais que, por ventura, não mantenham os mencionados 
livros deverão providenciar a imediata reabertura, uma vez que tais registros são 
obrigatórios pela legislação pátria vigente e objeto de constante fiscalização por esta 
Corregedoria. 

Recomenda-se, igualmente que, no sentido de atribuir maior controle sobre as 
regras objetivas previstas na legislação, em especial no que tange as do art. 29 do ECA, 
que referidos livros sejam disponibilizados aos Promotores de Justiças competentes, ao 
menos semestralmente. 

Atenciosamente, 

EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTI 
Corregedor-Geral da Justiça 


