
ESTADO DE RONDÓNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL, instituída 

pela Portaria n-Q 403/93, de 16.04.93, do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, nos termos do seu Artigo 4Q, reuni 

da em sessão de 31 de agosto de 1993, edita o seu 

REGIMENTO INTERNO 

Art. 19 - A Comissão, órgão diretamente vincu-

lado à Presidência do Tribunal de Justiça, compete a análise pré-

via dos pedidos de habilitação de pessoas estrangeiras, residentes 

e domiciliadas no Pais ou fora dele, interessadas na 	adoção de 

crianças e adolescentes brasileiros. 

S 19 - A Comissão poderá convocar técnicos, As 

sistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, ou solici 

'-;-lcs Ao outros órn;fle Mfln 4 ^ 4 ,=c, Estaduais e Federais, bem co-

mo determinar diligencias para o completo estudo desses pedidos. 

S 29 - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, 

nas primeiras 	sextas-feiras de cada mês e, extraordinariamente, 

por convocação do Presidente. 

S 39 - A Comissão decidirá os pedidos com a 

presença dos seus 03 (três) membros, sendo as decisões tomadas por 

maioria de votos. 
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íntegra do texto de legislação sobre a ado 

ção do País de origem; 

prova de vigência da legislação; 

fotografias dos requerentes, de sua residên-

cia e de seus familiares; 

1) autorização específica para atuação de seu 

representante no Estado de Rondônia e peran 

te a CEJAI; 

planilha fornecida pela CEJAI inteiramen-

te preenchida; 

declaração de ciência de que a adoção e to-

talmente gratuita; 

5 14 - Todos os documentos devem ser apresenta-

dos no original, como regra, entretanto, em caso de necessidade 

justificada, serão aceitas cópias devidamente autenticadas; 

$ 29 - Os documentos estrangeiros, exceto có-

pias de passaporte, deverão estar autenticados pela autoridade con 

sular brasileira acreditada no País de origem; 

s 3Q - Os documentos deverão estar traduzidos 

por tradutor público juramentado,do País de origem ou do Brasil, en 

tretanto, se a tradução vier do País de origem sem a subscrição 

do tradutor juramentado, deverá estar acompanhada de: 

I - justiticativa a respeito do fato; e 

II - declaração de responsabilização, para efei-

tos penais, pela veracidade da tradução. 
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S 4Q - No exercício de suas funções, a Comis-

são poderá manter relacionamento com autoridades e entidades, brasi 

leiras ou de outros países, que atuem no campo de adoção internacio 

nal. 

Art. 20 - O pedido de habilitação, que conterá 

a qualificação completa dos requerentes, idade e número de fi-

lhos, se os tiverem, será instruído com os seguintes documentos, 

referentes aos interessados e ao ambiente familiar: 

a) estudos social e psicológico, 	elaborados 

por: 

agencia especializada e credenciada 	no 

País de origem, com a comprovação de estar 

autorizada para essa atividade; ou 

Órgão oficial; ou 

agencia nomeada pelo Tribunal ou Órgão que 

tenha autorizado a pretensão da adoção; 

b) atestados de sanidade física e mental; 

c) atestado de antecedentes criminais; 

d) atestado de residência expedido por Órgão o-

ficial; 

e) declaração de rendimentos com a conversão pa 

ra dólar americano; 

f) certidão de casamento ou nascimento, se sol-

teiro; 

g) cópia de passaporte; 

h) autorização, expedida no País de origem, pa-

ra a realização de adoção de brasileiro; 
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Art. 39 - As pessoas físicas que desejarem repre 

sentar estrangeiros interessados em adoção deverão habilitarem-se na 

CEJAI, apresentando o seguinte: 

a) histórico curricular, contendo: 

qualificação ampla, completa e documentada; 

atividades desenvolvidas no campo de ado 

cão e fora dele; 

forma pela qual desenvolverá suas ativida-

des em adoção; 

indicação de ligação/vinculação a 	alguma 

entidade atuante na área; 

remuneração de seus serviços; 

b) atestado de residência no Estado de Rondônia; 

c) certidões dos distribuidores cíveis e crimi 

nais das Justiças Estaduais e Federal, bem co 

mo de antecedentes criminais, expedidas pelas 

Policia Estadual e Federal, tanto da Comarca 

da Capital quanto, se for o caso, da Comarca 

de sua residência,  

d) duas fotografias 3 x 4; 

e) indicação de três pessoas residentes no Esta- 

do de Rondônia, como fontes de referencia 	a 

seu respeito; 

f) declaração que conhece as exigências e os do- 

cumentos necessários para a habilitação 	de 

seus representantes perante a CEJAI-RO. 
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Art. 49 - Protocolizado e autuado o pedido, inde 

pendente de despacho, será o processo encaminhado para parecer, 	em 

cinco dias, de Assistente Social e de Psicólogo e, em seguida, 	será 

remetido ao representante do Ministério Público, que se manifestará 

no mesmo prazo. 

Parágrafo único O Relator sorteado, após os pa 

receres, poderá determinar outras providências para esclarecimentos 

complementares. 

Art. 59 - O Relator, após todas as diligências, 

apresentará o caso em sessão da Comissão para a decisão, que será pu-

blicada, para efeito de intimação dos interessados, no Diário da Jus-

tiça do Estado de Rondónia, cientificado por ofício o Ministério Pú-

blico. 

Art. 60 - O processo respectivo, com o certifica 

do de habilitação será entregue aos interessados e com todas as fo-

lhas numeradas e certidão de encerramento e entrega, permanecendo, na 

Comissão, as cópias que forem julgadas convenientes. 

Parágrafo único - A ficha de andamento do pedido 

e cópia do certificado de habilitação, se deferido, ficarão na Comis-

são, em arquivo centralizado, ao qual só terão acesso as autoridades 

judiciárias, por autorização de seu Presidente. 

Art. 70 O Certificado terá validade por 180 (cen 

to e oitenta) dias, podendo ser prorrogada por igual período por deci 

são da Comissão, desde que os pretendentes a requeiram, e deverá ser 

apresentado ã Vara da Infância e da Juventude do Estado perante 	o 

qual se habilitarem os pretendentes. 
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Art. 89 - Os Juizes da Infância e da Juventude do 

Estado comunicarão à Comissão todas as adoções por estrangeiros que fo 

rem deferidas sob sua jurisdição, até 15 (quinze) dias após o trânsito 

em julgado da decisão. 

Art. 9v - Da decisão da Comissão caberá pedido de 

reexame no prazo de 05 (cinco) dias, ouvido o Ministério Público, 	e 

que será relatado pelo Presidente. 

Art. 10 - Este Regimento entrará em vigor na data 

de sua publicação, cabendo ao Presidente da Comissão a decisão dos ca-

sos omissos. 

Porto Velho/R0,30 desetembr de 19993. 

pese 	ga or DIMAS RI IRO DA FONSECA 

Presidente 

Juiz R DE OLIVEIRA 

Secretário 

cs-7 
Juiz PAULO ROBERTO PEREIRA 

Membro 
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