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PROVIMENTO  Nº 39/2008 

 

 

 

Ementa: dispõe sobre a 
obrigatoriedade da alimentação do 
Cadastro Nacional de Adoção por 
Juízes que possuem competência 
para a infância e juventude.  

 
 
 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Des. José Fernandes 

de Lemos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 

Considerando constituir atribuição da Corregedoria Geral da 

Justiça a edição de Aviso, com o escopo de esclarecer e orientar a 

execução dos serviços judiciais, consoante estabelece o art. 9o, 

inciso VI, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça; 

 

Considerando o teor do ofício nº 024/CNJ/COR/2008, no qual o 

Exmo. Sr. Corregedor Nacional da Justiça solicita o empenho da 

Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco no sentido de instar 

os magistrados de primeira instância, com competência para 

Infância e Juventude, a procederem com a inserção dos dados dos 

pretendentes à adoção, bem como das crianças e adolescentes 

envolvidos, que ainda não estejam constando do cadastro 

Nacional de Adoção; 

 

Considerando que a Resolução nº 54/2008-CNJ instituiu o Banco 

Nacional de Adoção, cuja finalidade consiste em consolidar dados 

de todas as comarcas das unidades da federação referentes a 

crianças e adolescentes disponíveis para adoção, após o trânsito 

em julgado dos respectivos processos, assim como dos 
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pretendentes à adoção domiciliados no Brasil e devidamente 

habilitados; 

 

Considerando que o artigo 3o da Resolução acima capitulada 

determinou que as Corregedorias dos Tribunais de Justiça devem 

funcionar como administradoras do sistema do respectivo Estado, 

e que terão a atribuição de cadastrar e liberar o acesso ao juiz 

competente de cada uma das comarcas, bem como zelar pela 

correta alimentação do sistema; 

 

Considerando que todos os Juízes Estaduais já receberam 

correspondência desta Corregedoria Geral da Justiça, com login e 

senha, para cadastramento e alimentação do Cadastro Nacional 

de Adoção, no prazo estipulado pela Resolução nº 54/2008-CNJ; 

 

Considerando que, apesar da providência registrada no 

parágrafo anterior, vários Juízes deste Estado ainda não 

atenderam ao comando do Conselho Nacional de Justiça, 

secundado por esta Corregedoria Geral da Justiça; 

  

RESOLVE: 

 

 

Art. 1o- Determinar aos Juízes de Direito da primeira instância do 

Estado de Pernambuco, que detenham competência para infância 

e juventude, que providenciem a imediata alimentação do 

Cadastro Nacional de Adoção. 

 

Art. 2o- A disposição contida no artigo anterior deve ser 

observada pelos Juízes, com competência para infância e 
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juventude, ainda que perante seus Juízos não haja crianças, 

adolescentes ou pretendentes à adoção. 

 

Parágrafo único- Para se desincumbir da prescrição do caput deste 

artigo, o Magistrado deve adotar o seguinte procedimento: 

 

I- acessar o sítio www.cnj.jus.br;  

II- clicar em “área restrita”;  

III- selecionar a opção “Cadastro Nacional de Adoção”;  

IV- informar o login e a senha fornecidos pela Corregedoria 

Geral da Justiça;  

V- clicar na opção: Inexistência de criança/pretendente.   

 

Art. 3o- Este Provimento entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário. 

 

Recife, 20 de novembro de 2008. 

 

         Des.  José Fernandes de Lemos 
          Corregedor Geral da Justiça 

 

 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, na sessão realizada em 20.11.2008. 

 
 


