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Of. Circular CEJAI/GO nº 12/2008      Goiânia, 23 de setembro de 
2008.

Senhor(a) Juiz(a),

Cumprimentando Vossa Excelência, e em atenção ao 
Ofício  nº  583/2008 –  ACAF/SEDH/PR,  comunico  que  os  membros  da 
CEJAI-GO, em Sessão Ordinária do dia 29/08/08, às 9h, resolveram em 
unânimidade  de  votos  suspender  temporariamente  todos  os  pedidos  de 
Habilitação de Adoção para os Estados Unidos até nova comunicação por 
parte da Autoridade Central Administrativa Federal.

Senhores(as) magistrados(as) responsáveis pela Vara 
da Infância e da Juventude deste Estado, favor verificar a  Resolução nº 
08/2004,  do  Conselho  das  Autoridades  Centrais  Brasileiras,  a  qual 
estabelece  que:  “A  apresentação  do  pedido  de  habilitação  por 
pretendentes estrangeiros somente poderá ocorrer junto as CEJAIs”.

A  observação  de  recomendar  Vossa  Excelência  à 
verificar  a Resolução nº 08/2004, visa garantir o controle e a segurança do 
sistema  de  adoções  internacionais,  evitando  que  sejam  iniciados 
procedimentos  judiciais  sem  a  estrita  observância  dos  princípios 
estabelecidos  pela  Convenção  de  Haia  de  1993,  fato  que  poderia 
inviabilizar  o  posterior  ingresso  da  criança  no  país  de  acolhida,  ou  a 
concessão da cidadania estrangeira.



Informo  ainda,  que  a  legislação   norte-americana 
não 
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reconhece adoções internacionais realizadas por um dos cônjuges isoladamente. Isso 
significa  que se cidadão brasileiro/a  casado com cônjuge norte-americano vier  ao 
Brasil e adotar sozinho, a adoção não será reconhecida e não poderá ser homologada 
posteriormente,  podendo inclusive,  haver impedimento  para o ingresso da criança 
naquele país.

Na  certeza  de  contar  com  a  colaboração  de  Vossa 
Excelência, em relação ao presente assunto, subscrevo-me.

Respeitosamente,

DESEMBARGADOR FLORIANO GOMES 
   Corregedor-Geral da Justiça e Presidente da CEJAI-GO

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Dr(a) Juiz(a) de Direito da Comarca de
________________________________GO.
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