
Adoção e antecipação 
de tutela  
ARRASTE PARA O LADO > > >



É a ação pela qual o Sistema de Justiça confia, mediante 
Termo de Responsabilidade, ao pretendente a adoção 
e/ou a guarda provisória de uma criança órfã, 
abandonada ou retirada dos seus pais por motivo grave. 

O que é antecipação
de tutela adotiva? 

 > > >



Depois de ouvir o Ministério Público, o juiz entrega a criança 
sob Termo de Responsabilidade ao primeiro pretendente da 
fila de adoção. Isso ocorre em uma situação de violação 
grave de direitos, com probabilidade remota de retorno 
familiar e indícios de que a criança será destinada à 
adoção. O pretendente fica com a criança enquanto o 
processo de destituição ou extinção do poder familiar da 
criança em relação à sua família de origem se conclui. 

Como funciona o
processo? 

 > > >



>  Casos de crianças expostas: encontradas em abandono 
criminoso nas ruas, lagos, latas de lixo ou locais ermos.
>  Casos de Entrega Legal: as mães, autoras das entregas, 
desapareceram depois da entrega e deixaram de comparecer à 
Justiça para confirmar a entrega em juízo.  

>  Casos de abandono não criminoso: hospitais, casas de 
terceiros, ou locais públicos em que os pais naturais são 
identificados, mas estão desaparecidos, não localizados, e que 
respondem ao processo por meio de Curador Especial.  

Quais casos práticos 
são mais indicados? 

 > > >



>  Casos de crianças retiradas do convívio dos pais ou 
de sua família ampliada que não recebem visita há mais 
de 90 dias.  

>  Casos de busca e apreensão de crianças menores de 
3 anos, encontradas nas mãos de burladores do Sistema 
Nacional de Adoção. 

Quais casos práticos 
são mais indicados? 

 > > >



Para as crianças: menor tempo de institucionalização, 
acesso imediato a uma família, com amor e respeito.  

Para os pretendentes: menor tempo de espera na fila do 
Sistema Nacional de Adoção, receber um filho com menos 
tempo de institucionalização. Sentir que pertence e que 
protagoniza o Processo Social Adotivo.  

 > > >
Quais as vantagens? 



Para a sociedade em geral: adoção como alternativa ao 
abandono de crianças e adolescentes; maior credibilidade 
do Sistema de Justiça por movimentar de forma eficiente a 
fila de adoção; redução do tempo de institucionalização de 
crianças; diminuição dos prazos processuais e dos custos; 
aumento do cooperativismo e da corresponsabilidade dos 
grupos de adoção e de pretendentes com o Sistema de 
Justiça e Proteção. 

 > > >
Quais as vantagens? 



Quando bem aplicada, ou seja, quando observadas as 
orientações técnicas apresentadas, os riscos de 
reversão da medida são praticamente nulos e estima-se 
que inferiores a 1% dos casos.  

 > > >Quais os riscos e 
prejuízos? 



Sensibilizar, capacitar e buscar comprometimento dos 
atores do Sistema de Justiça e Proteção, bem como de 
pretendentes à adoção para que sejam respeitados os 
prazos legais relativos aos processos das crianças em 
medida de antecipação de tutela adotiva, evitando 
inseguranças jurídicas e rompimento de vinculações 
consolidadas há longo tempo. 

 > > >Papel do Projeto Minha 
Cidade, Meu Abrigo  




