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Principais Características (CNA 

antigo): 
 

1. Possibilitava o cadastramento apenas 
de pretendentes Nacionais. 

 
2. Possibilitava a comarca de origem do 
pretendente vincular a 
criança/adolescente por até 5 dias 
através da pré-consulta. 
 
 

3. Possibilitava a realização de buscas de 
crianças para um pretendente simulado. 
(o usuário preenchia as características 
da criança/adolescente pretendida e o 
sistema fazia a busca. 
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Principais Características (CNA 

novo): 
 

1. Possibilita o cadastramento de 
pretendentes Nacionais e Internacionais. 

 
2. Apenas a comarca de origem da 
criança/adolescente poderá vinculá-la 
ao pretendente.  

 
 

 

3. Não existe busca com simulação de 
dados da criança/adolescente.  
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Principais Características (CNA 

Ultima Versão): 
 

1. Possibilita o cadastramento de 
pretendentes Nacionais e Internacionais. 

 
2. A comarca de origem da 
criança/adolescente poderá vinculá-la ao 
pretendente. Quando já instalada a Vara 
Regional, ela é competente para fazer a 
vinculação de todas as crianças da 
circunscrição. 

  
3. Não existe busca com simulação de 
dados da criança/adolescente.  

 

 
 

 

CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO – 
ULTIMA VERSÃO 
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Principais Características (CNA 
antigo): 
 
4.  Permitia ao pretendente dizer a 
quantidade de criança/adolescente que 
pretendia adotar. 

 

 

 
5. O pretendente, após adotar a 
primeira criança/adolescente, 
continuava na mesma posição da 
listagem de habilitados, aguardando 
as demais crianças pretendidas. 
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Principais Características (CNA novo): 
 
 

4. O pretendente não tem como optar por 
mais de uma criança/adolescente. Poderá 
optar por grupo de irmãos, não 
especificando a quantidade. 

 
 

5. Após adotar a primeira 
criança/adolescente, se o pretendente 
quiser adotar outras que não façam parte 
de grupo de irmãos, terá que se 
manifestar e seu cadastro terá nova 
validade, assumindo uma nova posição na 
fila de adoção. 
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ULTIMA VERSÃO 

Principais Características (CNA Ultima 
Versão): 
 
4. O pretendente não tem como optar por 
mais de uma criança/adolescente. Poderá 
optar por grupo de irmãos, especificando 
a quantidade (1 criança sem irmãos, até 2, 
até 3, até 4, 5 ou mais). 

 
5. Após adotar a primeira 
criança/adolescente, se o pretendente 
quiser adotar outras que não façam parte 
de grupo de irmãos, terá que se 
manifestar e seu cadastro terá nova 
validade, assumindo uma nova posição na 
fila de adoção. 

 
 Atende Não atende Não atende na totalidade Em discussão 



Principais Características (CNA 
antigo): 
 
6. Possibilitava anexar o relatório 
psicossocial dos pretendentes 
habilitados. 

 

7. Possibilitava anexar o relatório 
psicossocial das crianças disponíveis. 

 

8. Possibilitava a impressão do 
comprovante de inclusão dos 
pretendentes habilitados no sistema. 

 
9. Possibilitava o registro de 
ocorrências no cadastro dos 
pretendentes por outras comarcas. 
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Principais Características (CNA 
novo): 
 
6. Não possibilita anexar relatórios dos 
pretendentes habilitados. 

 

7. Não possibilitava anexar o relatório 
psicossocial das crianças disponíveis. 

 

8. Não possibilita a impressão do 
comprovante de inclusão dos 
pretendentes habilitados no sistema. 

 
9. Possibilita o registro de observação no 
rodapé, seja do pretendente, seja da 
criança/adolescente. 
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Principais Características (CNA  
Ultima Versão): 
 
6. Não possibilita anexar relatórios dos 
pretendentes habilitados. 

 

7. Possibilita anexar relatório psicológico 
e social das crianças disponíveis. 

 

8. Não possibilita a impressão do 
comprovante de inclusão dos 
pretendentes habilitados no sistema. 

 
9. Possibilita o registro de observação no 
rodapé, seja do pretendente, seja da 
criança/adolescente. 

 
 

CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO – 
ULTIMA VERSÃO 

Atende Não atende Não atende na totalidade Em discussão 



Principais Características (CNA 
antigo): 
 
10. Não possibilitava ao magistrado / 
servidor  se logar em mais de uma 
comarca. 

 

11. A busca de pretendentes para as 
crianças/adolescentes era de forma 
manual. 

 

12. Não emitia alertas. 
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Principais Características (CNA 
novo): 
 
10. Possibilita ao magistrado/servidor se 
logar em mais de uma comarca. 

 

 

11. Faz buscas automáticas de 
pretendentes para as crianças / 
adolescentes cadastradas no sistema. 

 
12. O novo CNA envia diversos alertas, 
como quantidade de crianças 
disponíveis, adoções internacionais 
entre outros. 
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Principais Características (CNA 
Ultima Versão): 
 
10. Possibilita ao magistrado/servidor se 
logar em mais de uma comarca. 

 

 

11. Faz buscas automáticas de 
pretendentes para as crianças / 
adolescentes cadastradas no sistema. 

 
12. O novo CNA envia diversos alertas, 
como quantidade de crianças 
disponíveis, adoções internacionais 
entre outros. 
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Principais Características 
(CNA antigo): 
 
13. Não existia nenhum impedimento 
para se cadastrar crianças sem a 
destituição do poder familiar. 

 

 

 

 

CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO – 
VERSÃO 1.0 

Principais Características 
(CNA novo): 
 
13. O Sistema alerta ao usuário para 
que só cadastre crianças/adolescente 
cujos pais foram destituídos do poder 
familiar e inative as que foram 
cadastradas anteriormente sem a DPF. 
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Principais Características 
CNA Ultima Versão: 
 
13. O Sistema alerta ao usuário para 
que só cadastre crianças/adolescente 
cujos pais foram destituídos do poder 
familiar e inative as que foram 
cadastradas anteriormente sem a DPF. 
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Versão Maio/2015: 
 
1. Não trouxe o nome das crianças e 
pretendentes do antigo CNA, criando 
apenas um número de ficha cadastral 
para os mesmos.  

 
2. Não existia nome nem campo de 
telefone dos pretendentes. 

 
3. Após cadastrar uma criança / 
adolescente, o sistema não priorizava 
os pretendentes do Estado da criança / 
adolescente ou mesmo da região.  
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Versão Outubro/2015: 
 
1. Solicitado melhoria através de 
ofício e atendido. 

 

 

2. Solicitado melhoria através de 
ofício e atendido. 

 

3. Solicitado melhoria através de 
ofício e atendido. 
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Ultima versão: 
 

1. As crianças  e os pretendentes já 
podem ser consultados pelos nomes, 
além do número da ficha cadastral . 
 

2. Já existe os campos para telefones 
e email dos pretendentes. 
 

3. O sistema já prioriza os 
pretendentes do Estado da 
criança/adolescente ou mesmo da 
região. 
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Versão Maio/2015: 
 
4. Não era permitido localizar os 
pretendentes pelo CPF.  

 

 

5. Não existia campo de anotações nem 
mesmo observações.  
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Versão outubro/2015: 
 
4. Solicitado melhoria através de 
ofício e atendido. 

 

 

5. Solicitado melhoria através de 
ofício e atendido. 
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Ultima versão: 
 
4. É permitido a localização dos 
pretendentes também pelo CPF. 

 

 

5. Foi incluído campo para 
ocorrências em relação aos 
pretendentes e campo para 
observações em relação as crianças . 
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Versão Maio/2015: 

 
6. O pretendente não pode optar por 
mais de uma criança que não seja grupo 
de irmãos. 

 
 

 

 
7. O pretendente não pode definir até 
quantos irmãos deseja adotar, causando 
com isso a busca pelo pretendente 
interminável. 
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Versão outubro/2015: 

 
6. Solicitado melhoria através de ofício 
e não atendido.  
 

 

 

 
 

7. Solicitado melhoria através de 4 
ofícios e ainda não atendido. 
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ULTIMA VERSÃO: 

 
6. Se não optar por grupo de irmãos, o 
pretendente só poderá solicitar outra 
criança, após efetivada a adoção da 
primeira, entrando, desta feita, no final 
da fila do CNA.  

 

 

7. O pretendente pode optar por grupo 
de irmãos, especificando a quantidade 
(1 criança sem irmãos, até 2, até 3, até 4, 
5 ou mais). 
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O que ainda falta melhorar: 
 

1. Em pesquisa de pretendentes, acrescentar na listagem uma coluna com o nome da Comarca 

2. Em pesquisa de Crianças, acrescentar na listagem uma coluna com o nome da Comarca 

3. Emissão de Relatórios consistentes 

4. Permitir anexar relatórios dos pretendentes 

5. Necessidade de limitar os caracteres do campo Observação, evitando assim infinitas informações, levando o 
usuário a deixar de atualizar o cadastro corretamente 

6. Emissão de alertas quando o pretendente completar 5 anos de inscrição no Cadastro 


