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Exma. Sra. Cláudia Vidigal 
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ministério da Justiça e Cidadania - Brasília – DF – Brasil

Assunto: Contribuição à Minuta do Anteprojeto de Alteração do ECA  

Exma. Secretária. 

O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de João Pessoa – GEAD-JP, é uma entidade civil,
sem fins lucrativos, filiado à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção –
ANGAAD que foi criado desde 1994 e reconhecido de Utilidade Pública Estadual pela Lei
nº 9.442/11, por apoiar a causa da adoção de crianças e adolescentes, no âmbito do
Estado da Paraíba, com um trabalho totalmente voluntário, em parceria com órgãos
governamentais e não governamentais. 

O grupo tem histórico de contribuição na elaboração de documentos oficiais relacionados
à causa da criança e do adolescente, tendo sido a única entidade não governamental do
Estado da Paraíba a contribuir, institucionalmente, com a Consulta Pública do documento
“Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes”(CONANDA/CNAS, 2009), como se pode ver no ANEXO II do referido
d o c u m e n t o , d i s p o n í v e l e m http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/programas/pdf/orientacoes-tecnicas.pdf  e uma das três únicas entidades
não governamentais a participar da Comissão de Elaboração do “Plano Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Paraíba” (SEDH-PB/CEDCA-PB, 2013),
conforme se pode ver na página 3 do referido documento, disponível em
http://static.paraiba.pb.gov.br/2013/11/plano.pdf. 

Diante disso, ao saber da iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob seu comando, de compor um Ante Projeto de Lei para aprimorar o
Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a agilizar os procedimentos da adoção e,
consequentemente, agilizar a garantia do direito à convivência familiar e comunitária das
crianças e adolescentes, nos prontificamos a participar desse importante debate.

Iniciamos, então, a nossa colaboração, através da internet e da mídia televisiva,
incentivando a população a participar do debate público (como se pode ver acessando o
l i n k d o J P B 1 ª E d i ç ã o http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-
1edicao/videos/t/edicoes/v/regras-para-adocao-podem-mudar/5399500/) e,
posteriormente, elaboramos contribuições textuais, tanto para somar, com a proposta
maior, ao nível de ANGAAD, quanto para compor essa proposta, ao nível de grupo de
estudos e apoio à adoção de João Pessoa, que ora segue, embasada na  aprendizagem
adquirida ao longo da nossa vivência adotiva.

Atenciosamente.

Maria Luisa Nogueira Maia Venâncio – Presidente do GEAD-JP
Vivianne de Andrade Sarmento – Assessora Jurídica do GEAD-JP
Lenilde Cordeiro Gonçalves – Educadora do GEAD-JP

João Pessoa, 03 de Dezembro de 2016

Colaboração do GEAD-JP à Minuta do Anteprojeto de Lei da
SNDCA/MJC- Brasil para aprimoramento do ECA

LEGENDA: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/orientacoes-tecnicas.pdf
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/orientacoes-tecnicas.pdf
mailto:gead.jp@gmail.com
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/t/edicoes/v/regras-para-adocao-podem-mudar/5399500/
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/t/edicoes/v/regras-para-adocao-podem-mudar/5399500/
http://static.paraiba.pb.gov.br/2013/11/plano.pdf


GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO DE JOÃO PESSOA- GEAD-JP
RG nº 115.881/1997  CNPJ nº 00.299.626/0001-40  CMDCA nº 81/1996  ANGAAD nº 
004.2000.02.21  UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL pela Lei nº 9.442/2011
REUNIÕES: Conselho Tutelar Norte -Av. Sergipe, nº 48, Bairro dos Estados – CEP: 58.030-
190 - João Pessoa-PB
E-mail: gead.jp@gmail.com 
Fones: (83) 3242-2580; (83) 8893-5412; (83)88334588

Letra Preta: Texto da Minuta do Ante Projeto
Letra Azul: Texto original do ECA, que não consta na Minuta atual
Letra Vermelha: Sugestão de alteração feita pelo GEAD-JP
Letra verde: Justificativas do GEAD-JP
Trechos tachados: sugerimos que sejam excluídos

Minuta do Anteprojeto de Lei
Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o Decreto-
Lei nº 5.452, de  1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras
providências.

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 13.  ………
§ 1º - As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos, de
qualquer idade, para adoção, serão obrigatoriamente encaminhadas, sem
constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude, que deverá acionar o serviço
de assistência social da política municipal de garantia do direito à convivência
familiar do seu município, para que lhe preste assistência e lhe garanta
acompanhamento psicossocial.
I – nos casos de mães de recém nascidos que, ainda na maternidade, manifestem
interesse em entregar seu filho em adoção, a equipe técnica, da mesma, deverá
acionar o Conselho Tutelar, da área em que a mesma reside, para que possa
conduzi-la até o órgão da Justiça da Infância e Juventude de sua comarca, que
tomará as providências constantes no § 1º deste artigo e as demais providências
cabíveis.
II – os guardiões que, por qualquer motivo, não mais tenham interesse em cuidar dos
seus pupilos, deverão procurar a justiça da infância e da juventude para
manifestarem essa intenção e receberem orientação sobre como proceder para ter
avaliada a possibilidade de revogação da sua guarda e garantida a proteção da(s)
criança(s) ou adolescente(s) envolvida(o)s.

§ 1º- A Considerado o disposto no item I do § 1º, a Justiça da Infância e da
Juventude deverá, num prazo máximo de cinco dias, intimar o suposto pai, quando
possível, conferindo-lhe a oportunidade de manifestar, também, em cinco dias, (se
pretende) a sua intenção de comprovar a paternidade e exercer o poder familiar,
visando a manutenção da criança (na família natural) no seu núcleo familiar original.

§ 1º-B  Considerado o disposto no § 1º, havendo registro civil de nascimento e caso
o pai não seja encontrado, a Justiça da Infância e da Juventude (poderá) deverá,
num prazo de sessenta dias, contados a partir do acolhimento da criança, (contatar)
tentar localizar a família extensa, formada por parentes próximos ou pessoas idôneas
próximas com as quais a gestante, a mãe ou a criança convive e mantém
comprovados vínculos de afinidade e afetividade, desde que não se coloque em
risco a integridade física e psíquica da gestante ou mãe, nem da criança.
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§ 1º-C Caso a genitora não indique a paternidade e decida entregar voluntariamente
a criança em adoção, terá os mesmos sessenta dias, referendados no § 1º-B, deste
artigo, a partir do acolhimento institucional da criança, para reclamá-la ou indicar
pessoa da família extensa, formada por parentes ou pessoas idôneas próximas com
as quais a gestante, a mãe ou a criança ou adolescente convive e mantém
comprovados vínculos de afinidade e afetividade, como guardião ou adotante 

§ 1º-D Expirado o prazo referido no § 1º-C, será enviado relatório fundamentado ao
Ministério Público, subscrito pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para que
requeira a Destituição do Poder Familiar (será deferida imediatamente), num prazo
de cinco dias, e, em igual prazo, deverá, a mesma, ser julgada pelo poder judiciário,
após o que, em caso de deferimento, deverá a criança ser (cadastrada para adoção)
inserida no Cadastro Nacional de Adoção.

§ 1º-E (serão cadastradas para adoção recém-nascidos e) Em se tratando de
crianças acolhida(o)s sem rRegistro cCivil e não reclamada(o)s, por suas famílias, no
prazo de trinta dias, será enviado relatório fundamentado, ao Ministério Público,
subscrito pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política
municipal de garantia do direito à convivência familiar, para que, este, requeira a
Destituição do Poder Familiar num prazo de cinco dias e, em igual prazo, deverá a
mesma ser julgada pelo poder judiciário, após o que, em caso de deferimento,
deverá a criança ser inserida no Cadastro Nacional de Adoção.

JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES DO ART. 13: 
Manter uma criança ou adolescente privada(o) da convivência familiar fere o direito
fundamental à liberdade, previsto no Art. 16, inciso V, desta lei, bem como no caput
do art. 5º da Constituição Federal. Tal privação, é uma condição similar a um
acidente grave, aonde prejuízos fisiológicos e psíquicos passam a afetar a sua
saúde, devendo ser-lhe prestado, então, um atendimento semelhante ao que é dado
às vítimas que chegam a um hospital de emergência e traumas, com rápido
diagnóstico e definição do seu destino (se reintegração, adoção ou guarda). 

A expressão “núcleo familiar original” é mais apropriada quando nos referimos,
especificamente, aos pais e irmãos biológicos, já que a expressão “Família natural”
abrange, também, todos os parentes consanguíneos da família extensa.

Art. 19 Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado no seio d(a)o sua seu
núcleo famíliar original e, excepcionalmente, em família (substituta) adotiva ou
guardiã, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

JUSTIFICATIVA:
A expressão “...no seio de sua família...” ficou indefinida, devendo, certamente, a
palavra família estar se referindo ao núcleo familiar original (pai, mãe e irmãos). Por
outro lado, a expressão “família substituta” generaliza e atribui inferioridade às
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demais organizações familiares, que não seja o núcleo familiar original, devendo ser
utilizadas as expressões “família adotiva” e “família guardiã” (ver referência sobre
família guardiã em http://www.acerbrasil.org.br/fg.html ).   
 

§ 1º ............

I- Nas audiências que tratarem da reavaliação da situação jurídica das crianças e
adolescentes acolhida(o)s, requerida no Art. 19, § 1º, dessa Lei, nas quais decide-se
por sua reintegração familiar ou inserção em família adotiva ou guardiã, deverão
estar presentes representantes da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar e, sempre que possível, dos Grupos de Apoio à Adoção.

§ 4º A todas as crianças e adolescentes acolhida(o)s, deverá ser garantida uma
preparação, contínua, a ser oferecida pela equipe interprofissional responsável pela
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, em
parceria com a Justiça da Infância e da Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção,
aonde deverão ser abordados, entre outros temas, o papel do Conselho Tutelar, da
Justiça da infância e Juventude e do Acolhimento na garantia do seu direito à
proteção; o  desligamento, como garantia do seu direito à liberdade e vida
comunitária e o retorno ao núcleo familiar original ou inclusão em uma nova família,
adotiva  ou guardiã, como garantia do seu direito à convivência familiar.´

JUSTIFICATIVA DO § 4º:
Muitas das crianças e adolescentes em situação de acolhimento desconhecem, ou
não compreendem, o motivo pelo qual foram afastadas do convívio familiar, o que
pode levá-la(o)s a encarar a medida como uma espécie de punição e, neles,
despertar sentimento de insegurança, rejeição, agressividade, revolta, abandono e
outros. Para aquela(e)s que já estão disponibilizadas à adoção, a situação é ainda
mais angustiante, visto que, a cada dia, aproxima-se um futuro de incertezas. 
Daí a necessidade de uma preparação contínua, de todas as crianças e
adolescentes acolhida(o)s, para ajudá-la(o)s a compreender o que se passa, em sua
vida, a ressignificar sua representação de família e a vislumbrar novas possibilidades
para o seu presente e futuro, seja na reintegração familiar ou na adoção.
Obs: O GEAD-JP desenvolveu um trabalho inovador, de preparação das
crianças e adolescentes acolhida(o)s em João Pessoa-PB, através de um Ciclo
de Oficinas Educativas componente do Projeto “ADOÇÃO É ACOLHIMENTO”,
no ano de 2014, com grande êxito.
.

“Art. 19-A As crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional
poderão participar de programas de apadrinhamento afetivo, cujas regras deverão
ser elaboradas em um Protocolo Nacional, por uma comissão mista que tenha
representatividade dos órgãos governamentais, dos Poderes Executivo e Judiciário,
da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e de outras Associações de
Entidades Não Governamentais, que tenham histórico de atuação nessa temática.
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§ 1º O papel do padrinho ou da madrinha é estabelecer e proporcionar aos afilhados
vínculos externos à instituição, tais como visitas, passeios nos fins de semana,
comemoração de aniversários ou datas especiais, além de prestar-lhes assistência
moral, afetiva, física e educacional (ao afilhado, ou) e, quando possível, colaborar na
qualificação pessoal e profissional, por meio de cursos profissionalizantes, estágios
em instituições, reforço escolar, prática de esportes, entre outros. 
 
I – Além das atribuições sugeridas no § 1º deste artigo, deverão, os padrinhos,
sempre que possível, colaborarem, junto à equipe técnica da instituição de
acolhimento, para a execução do Plano de Atendimento Individual e Familiar, do
afilhado, com vistas a contribuir para a recuperação da sua família de origem e
aumento das possibilidades de sua reintegração familiar.

§ 2º Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivo(a)s pessoas maiores de dezoito
anos, não inscritos ou não nos cadastros de adoção, que tenham participado de um
curso de preparação, ofertado pela equipe interprofissional responsável pela
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, em
parceria com a Justiça da Infância e da Juventude, com Grupos de Apoio à Adoção
e/ou com outras entidades não governamentais, que tenham histórico de atuação
nessa temática.

JUSTIFICATIVA § 2º:
Os programas de apadrinhamento e de adoção devem ser distintos, para proteção
dos afilhados e do respeito aos postulantes habilitados no Cadastro Nacional de
Adoção. A preparação dos padrinhos é necessária, para que compreenda seus
direitos e deveres e o contexto psicossocial dos afilhados, para melhor contribuir
para o seu desenvolvimento integral. 

§ 3º O apadrinhamento independe do estado civil do padrinho ou de parentesco com
o afilhado, respeitada a diferença de (dez) dezesseis anos de idade entre afilhados e
padrinhos e madrinhas.

JUSTIFICATIVA § 3º:  
A diferença de dezesseis anos, entre o padrinho e o afilhado, tal como no Art. 42, §
3º, dessa Lei, entre o adotante e o adotado, justifica-se pela necessidade de uma
maior maturidade para que se possa assumir o apadrinhamento de crianças maiores.

§ 4º Será assegurada prioridade para apadrinhamento às crianças e adolescentes
com poder familiar destituído, com deficiência, doença crônica, ou com necessidades
específicas de saúde, além de grupo de irmãos (e), crianças acima de oito anos de
idade e adolescentes. 

§ 5º A pessoa interessada deverá se cadastrar junto ao programa ou serviço de
apadrinhamento afetivo, (mediado pela) que será oferecido pela equipe
interprofissional responsável pela execução da política municipal de garantia do
direito à convivência familiar, em parceria com a Justiça da Infância e da Juventude,
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com Grupos de Apoio à Adoção e/ou com outras organizações da sociedade civil,
comprovadamente capacitadas, para atuar nessa área. 

§ 6º (Os programas ou serviços de apadrinhamento afetivo mediados pela Justiça de
Infância e da Juventude poderão ser executados por organizações da sociedade
civil.) Esse parágrafo § 6º será desnecessário, se for aceita a alteração que
sugerimos no §5º.

§ 7º A retirada do afilhado das instituições de acolhimento, bem como a realização,
com ele, de viagens para outras cidades, dentro do território nacional, depende de
autorização judicial, que poderá ser dada por período de, até, um ano, prorrogável à
critério (do juiz) da autoridade judiciária competente, com base nos relatórios da
equipe técnica que acompanha o caso, responsável pelo programa referido no § 5º
desse artigo.

§8º Concordamos com a minuta do APL 

Art. 25........................... 
Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por
parentes próximos ou pessoas com as quais a criança, ou adolescente, convive e
mantém comprovados vínculos de afinidade e afetividade.  
 
JUSTIFICATIVA caput Art. 25: 
A Lei nº 11.340/2006, que ficou conhecida como “Lei Maria da Penha”, avançou,
ainda mais, no conceito de família, ao considerar, em seu Artigo 5º, a família como
sendo:
“[...]a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa [...]. As relações
pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual"(BRASIL, 2006,
p. 1).
A partir de então, a entidade familiar ultrapassou os limites da previsão jurídica
(casamento, união estável, família monoparental) para abarcar todo e qualquer
agrupamento de pessoas onde permeie o elemento AFETO. Em outras palavras, o
ordenamento jurídico deverá sempre reconhecer como família todo e qualquer grupo
no qual os seus membros enxergam, uns aos outros, como seu familiar (PECFC-PB,
2013)).
    

 “Art. 28 A colocação em família (substituta) adotiva ou guardiã far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança.

§ 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvida(o)
por equipe interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude,
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respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as
implicações  da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.

I - É imprescindível que, a oitiva a que se refere o § 1º desse artigo, aconteça, depois
de ter sido garantida, à criança ou adolescente, a preparação prevista no § 5º desse
artigo, após a qual, a criança ou adolescente terá condições de emitir uma opinião
mais consciente.

JUSTIFICATIVA inciso I, § 1º: 
Quase todas as crianças e adolescentes, inscrita(o)s no Cadastro Nacional de
Adoção, alimentam a esperança de poderem, um dia, retornar à família, da qual
tiveram que ser retiradas, pois, na maioria das vezes, ela é a única referência que
têm, de uma convivência familiar, por mais sofrida que esta tenha sido. 
Então, quase todos, quando indagados sobre qual é o seu maior sonho, respondem:
“voltar para a minha família”

Por outro lado, em algumas instituições de acolhimento, por despreparo, ou
intencionalmente, os profissionais passam para as crianças e adolescentes
acolhida(o)s uma visão negativa, da adoção, como se esta implicasse em um destino
incerto e definitiva desvinculação dos seus parentes e amigos, dos quais nunca mais
terão qualquer notícia.
 
Além disso, em algumas instituições, o(a)s educadore(a)s são chamado(a)s de
“mães” ou “pais sociais”, dando, às crianças e adolescentes acolhida(o)s, uma falsa
impressão de que já se encontram inserida(o)s em uma família e que, portanto, não
precisam ser adotada(o)s. 
Tudo isso, confirma a necessidade da preparação dessas crianças e adolescentes,
para que possam conhecer seus direitos e ressignificar seu conceito de família.

§4º......... 

I - Os grupos de irmãos, para os quais se constate pequena probabilidade de
adoção, tutela ou guarda, numa mesma família adotiva ou guardiã, justificada pelos
relatórios do Cadastro Nacional de Adoção e/ou laudos da equipe técnica
responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência
familiar, deverá ter flexibilizada a sua separação, considerando-se o seu melhor
interesse e que, o impedimento de tal flexibilização, não será compatível com a
garantia dos direitos fundamentais individuais de cada um dos irmãos, reconhecidos
por esta lei, no item V do seu artigo 16, assim como no caput do art. 5º da
Constituição Federal;

Justificativa § 4º: 
Das 7.216 crianças e adolescentes inscrita(o)s no Cadastro Nacional de Adoção,
mais de 62% pertencem a grupos de irmãos, porém, quase 70% dos pretendentes
inscritos no mesmo Cadastro, não aceitam adotar irmãos. 
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Considerando-se que a maioria dos grupos de irmãos são compostos por mais de
dois membros, a situação torna-se ainda mais preocupante. 
Insistir na tese de que esses irmãos precisam ser adotados, conjuntamente, significa
condená-los a um longo período de acolhimento, que culminará com o seu
desligamento, somente ao completar dezoito anos, tendo que se virar no mundo,
sem o apoio de uma família. 
A tese de que os mais velhos poderão trabalhar e resgatar os mais novos, também,
não se fundamenta, pois, dificilmente, um jovem que sai de uma instituição de
acolhimento tem condições, psicossociais e financeiras, para assumir uma família e,
certamente, os irmãos mais novos, também, irão completar 18 anos na instituição.
Essa dinâmica fere, frontalmente, o direito fundamental e individual à liberdade, que
cada um dos irmãos tem, assegurado nesta Lei, no seu artigo 16: “O direito à
liberdade compreende os seguintes aspectos: ...Inciso V: participar da vida familiar e
comunitária, sem discriminação”. 
Assim como no caput do art. 5º da Constituição Federal: 

Art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade...”

 
§ 5º A colocação da criança ou adolescente em família (substituta) adotiva ou
guardiã será precedida, respeitados o seu estágio de desenvolvimento e grau de
compreensão, de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, a serem
realizados pela equipe interprofissional (a serviço da justiça da infância e da
juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos) responsável(is) pela
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, em
parceria com a Justiça da Infância e da Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção.

Justificativa § 5º: 
Essa preparação das crianças e adolescentes deve passar a ser atribuição do Poder
Executivo e dos Grupos de Apoio à Adoção, em parceria com o Poder Judiciário,
porque ser, este, um órgão julgador e não executor.  Ele não conta com recursos
humanos, materiais e financeiros suficientes, sequer para atender à grande demanda
dos processos jurídicos da adoção, nem tem atendido à demanda de preparação dos
pretendentes à adoção, não devendo assumir, tampouco, essa parte preparatória
educativa das crianças e adolescentes, para reinserção na vida familiar.

O Poder Judiciário precisa confiar, para isso, como acontece na grande maioria dos
pa íses ( v e r http://www.resumosetrabalhos.com.br/adocao-em-colombia.html#document_content),

numa parceria com as equipes técnicas do serviço social do poder executivo
municipal e com os grupos de apoio à adoção, que têm uma metodologia
reconhecida de grande eficiência na sensibilização dos pretendentes à adoção, para
reverem os perfis dos filhos idealizados e vislumbrarem a possibilidade de adotar as
crianças e adolescentes reais, que esperam por uma família.
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Essa parceria está recomendada no item 3.3., 21º § do documento “Orientações
Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”
(CONANDA/CNA, 2009), bem como na Ação 10.5, do Eixo 2, do Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária (CONANDA/CNAS, 2006).

I- Na preparação referida no § 5º desse artigo, quando se tratar das crianças e
adolescentes, inscrita(o)s no Cadastro Nacional de Adoção, deverá ser dada
maior ênfase à temática da adoção, ajudando-a(o)s a compreenderem que a sua
inclusão, em uma família adotiva, seja de qual configuração for, representará a
garantia do seu direito à convivência familiar e que tudo será feito para que a sua
história anterior, com sua família de origem, mesmo tendo sido sofrida, seja
respeitada.
 
II-Na preparação destinada à situação prevista no Item I do § 4º, desse artigo,
deverá ser dada ênfase à importância da convivência familiar para o
desenvolvimento de cada um dos irmãos, independentemente de estarem, eles,
inseridos em uma mesma família ou em famílias distintas e que, esforços serão
empreendidos para que, nesse último caso, sejam preservados os vínculos afetivos
entre eles. 

JUSTIFICATIVA Inciso II, § 5º: 
É preciso ajudar as crianças e adolescentes, componentes de grupos de irmãos, a
perderem o medo de serem inserida(o)s em famílias distintas, sejam adotivas ou
guardiãs, enfatizando que, os prejuízos, para o seu desenvolvimento, caso
permaneçam institucionalizada(o)s, poderão ser superiores aos trazidos pelo seu não
convívio coletivo, no grupo de irmãos. Além disso, é importante esclarecer que a Lei
(ECA, Art, 28, § 4º) cobra, das autoridades e das famílias envolvidas, que seja
evitado o rompimento definitivo dos vínculos afetivos, entre os irmãos, desde que
não exista um motivo que justifique tal rompimento.

§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de
comunidade remanescente de quilombo, do povo cigano, de comunidades
tradicionais e de refugiados, é, ainda, obrigatório:”(NR)
Sugerimos que esse § 6º, com todos os seus incisos, seja eliminado do ECA.

JUSTIFICATIVA § 6º:
A preocupação com o respeito pela identidade social e cultural precisa ser tida para
com todas as crianças e adolescentes de todas as etnias e oriundas de todas as
comunidades.
A priorização, por si só, do critério de pertencimento dos pretendentes à adoção ou
guarda, à mesma comunidade ou etnia, das crianças e adolescentes, torna-se
irrelevante, se considerados os cuidados prescrito no § 5º, desse artigo, somente
isso servindo para diminuir as chances da inserção de tais crianças e adolescentes
em uma nova família (adotiva ou guardiã). 
A intervenção e oitiva de representantes da política indigenista e de antropólogos
deveriam ser exigidas por ocasião do Plano de Atendimento Individual da criança ou
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adolescente, ao ingressar no sistema de acolhimento, conforme art. 101, § 4º do
ECA, no qual serão planejadas diversas tentativas de seu retorno ao núcleo familiar
original.
Esgotadas as tentativas de reintegração ao núcleo familiar original, a obrigatoriedade
desses procedimentos seria um retrocesso burocrático que, somente, serviria para
dificultar a saída da criança ou adolescente do sistema de acolhimento.

“Art. 34 ……………

§ 5º (As crianças de zero a seis anos são o público prioritário de programas de
acolhimento familiar.” (NR)). A prioridade de inserção nos programas de acolhimento
familiar será dada para as crianças e adolescentes que forem considerada(o)s de
maior necessidade, desse atendimento especial, conforme diagnóstico emitido pela
equipe técnica do programa de acolhimento, respaldado pela equipe técnica da
política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

“Art. 46.  A adoção, em se tratando de postulante residente ou domiciliado no país,
será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo
máximo de noventa dias, prorrogáveis por igual período, mediante decisão
fundamentada pela equipe técnica a serviço da autoridade judiciária e observadas a
idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.                                    

§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a
tutela ou guarda legal do adotante durante tempo considerado suficiente, pela equipe
técnica a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, para que seja possível
avaliar a conveniência da constituição do vínculo pela fixação de laços de afinidade e
afetividade e não seja constatada a ocorrência de má fé ou qualquer das situações
previstas nos arts.237 ou 238 desta lei. 
 
§ 3º O prazo máximo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período,
mediante decisão   pela autoridade judiciária.
Sugerimos que o teor desse parágrafo seja agregado ao caput desse artigo 46. 

JUSTIFICATIVA:
Para redução do texto, do artigo, e melhor compreensão, do mesmo. 

§ 4o O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional (a
serviço da justiça da infância e da juventude, preferencialmente com apoio) dos
técnicos responsávelis pela execução da política municipal de garantia do direito à
convivência familiar (que apresentarão), em parceria com os grupos de apoio à
adoção e com a justiça da Infância e da Juventude, à qual será encaminhado,
relatório minucioso acerca (da  conveniência do deferimento da medida) do
desempenho do estágio. 
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§ 5º Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o
estágio de convivência, cumprido no território nacional, preferencialmente na
comarca de residência da criança ou adolescente, ou em cidade limítrofe, quando,
por qualquer razão não puder ser realizado na primeira, será de, no mínimo quinze e
no máximo (quarenta e cinco) trinta dias, respeitada, em qualquer hipótese, a
competência do juízo da comarca de residência da criança.

JUSTIFICATIVA DO § 5º:
Achamos que permitir um máximo de quarenta e cinco dias de estágio de
convivência, para postulantes residentes ou domiciliados fora do país, pode
inviabilizar muitas adoções internacionais, dada a dificuldade que tais postulantes
têm de serem liberados dos seus empregos, para tal fim.

§ 6º Concordamos com a minuta do APL

“Art. 47....................

§ 9º Concordamos com a minuta do APL
 
“Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um
registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de
pessoas interessadas na adoção, residentes, ou não, no Brasil, assim como o farão
as Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção, em âmbito Estadual, respeitado o
seguinte: 

I – os cadastros locais, estaduais e o Cadastro Nacional de Adoção devem ser
integrados;

II – observando-se o direito à convivência comunitária, os cadastros locais e
estaduais devem prevalecer sobre o Cadastro Nacional de Adoção; e 
.
III – na ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil
compatível e interesse manifesto na adoção de criança ou adolescente inscrita(o) no
cCadastro Nacional da Adoção, será (realizado o encaminhamento) realizada a
inclusão imediat(o)a da criança ou adolescente (à) n o cadastro de Adoção
Internacional, independentemente de nova decisão judicial.

IV - Deverá ser realizada, em caráter permanente, uma busca ativa por famílias
adotantes, prevista na Ação 10.2. do Eixo 2 e na Ação 1.4, do Eixo 4, do Plano
Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (CONANDA/CNAS, 2006), para
favorecer a adoção das crianças com perfil de difícil aceitação, pelos pretendentes à
adoção, como grupos de irmãos, crianças maiores e adolescentes, saudáveis ou
com necessidades específicas de saúde ou com deficiências, a ser desenvolvida
numa parceria entre as equipes técnicas responsáveis pela execução da política
municipal de garantia do direito à convivência familiar, da Justiça da Infância e da
Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção.
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JUSTIFICATIVA Inciso IV:
Após serem inseridas no Cadastro Nacional da Adoção, as crianças e adolescentes
não têm seus dados “casados” com as exigências dos pretendentes, habilitados no
mesmo cadastro, por não terem o perfil, por eles exigido, e são esquecida(o)s,
ficando a crescer, escondida(o)s, nas entidades de acolhimento. Entretanto, se
puderem ser conhecidas, por esses pretendentes, podem despertar seu interesse e
fazerem ruir todos os seus medos e preconceitos e aceitarem, como filho(a)s, as
crianças e adolescentes reais, que esperam por uma família.
Essa busca ativa já está sendo realizada, com grande êxito, no Estado de
Pernambuco (acesse http://arpenpe.org/?p=4946) e está indicada na Ação 10.2. do
Eixo 2 e na Ação 1.4, do Eixo 4, do Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária ( C O N A N D A / C N A S , 2 0 0 6 , d i s p o n í v e l e m
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-
nacional-de-convivencia-familiar-e.pdf) , como também no item 2.2., 4º §, do
documento Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes ( C O N A N D A , C N A S , 2 0 0 9 , d i s p o n í v e l e m
http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf).
  

V - As Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção deverão divulgar, no site do
Tribunal de Justiça, de cada Estado, atualizada, no mínimo, a cada seis meses, uma
relação dos perfis das crianças e adolescentes que estão apta(o)s à adoção, nos
Cadastros Locais e Estaduais, indicando, de cada um(a) dela(e)s, a data de
nascimento, a etnia, o sexo,  se pertencem a um grupo de irmãos, bem como o
contato da equipe técnica do Poder Judiciário da Infância e da Juventude, por ela(e)s
responsável, de modo a facilitar a busca ativa prevista no inciso IV deste Artigo,
sendo que, aos grupos de apoio à adoção, devidamente cadastrados na Associação
Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção ANGAAD e aos postulantes à adoção,
devidamente habilitados, deverá ser permitido acesso integral aos registros dos
referidos cadastros.

VI – A busca ativa de que trata o inciso IV do caput deste artigo, poderá ser realizada
na modalidade à distância, com utilização da internet e dos dados disponibilizados
no Cadastro Nacional de Adoção, bem como na modalidade presencial, de modo a
permitir o contato direto das crianças e adolescentes com os pretendentes à adoção,
planejados, de modo a não gerarem expectativas, na(o)s mesma(o)s, podendo
acontecer através de visitas, passeios ou eventos lúdicos, que permitam o encontro e
a livre interação, entre todos os envolvidos.

JUSTIFICATIVA Incisos V e VI:
A necessidade de promoção de formas adequadas e estratégias de aproximação das
crianças e adolescentes com os pretendentes à adoção, realizadas por uma parceria
entre os técnicos da política municipal de garantia do direito à convivência familiar,
da Justiça da Infância e da Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção, está
indicada no item 3.3., 21º § e no item 3.5.8., 3º § do documento Orientações
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Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes (CONANDA,
CNAS, 2009).

§ 3o  A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de
preparação psicossocial e jurídica, (orientado) executado pela equipe técnica
responsável pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência
familiar, em parceria com a equipe técnica da justiça da infância e da juventude e dos
grupos de apoio à adoção.

§4º Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3o deste artigo
incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou
institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação,
supervisão e avaliação da pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude,
com apoio dos técnicos responsávelis pelo programa de acolhimento e pela
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, em
parceria com a equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos Grupos
de Apoio à Adoção.

JUSTIFICATIVA § 4º:
Esse contato dos postulantes à adoção com as crianças e adolescentes apta(o)s à
adoção consistirá numa modalidade presencial de busca ativa por famílias adotantes,
explicada no Inciso VI do caput desse Artigo.

§ 6o Haverá cadastro distinto para pretendentes residentes fora do País, que será
alimentado pelas Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção, com dados fornecidos
pelos organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de
habilitação à adoção internacional, e que será consultado na (existência de) busca
por crianças ou adolescentes disponíveis para adoção, (pelas quais não existe
interesse manifesto) cujos perfis não correspondem aos delineados pelos
pretendentes habilitados residentes no país.

§ 7º Concordamos com a minuta do APL.

§ 13 Somente poderá ser deferida adoção em favor da candidato domiciliado no
Brasil não cadastrado previamente nos termos dessa Lei quando:

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança (maior de 3
(três) anos) de qualquer idade ou adolescente, desde que o lapso de tempo de
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja
constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237
ou 238 desta Lei.
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IV – for formulada por pessoa com a qual a criança ou adolescente mantenha
vínculos de afinidade e afetividade, comprovado no curso do processo o prévio
conhecimento, convívio ou amizade entre adotantes e a família natural, (no caso de
crianças maiores de seis anos), independentemente da idade da criança. 
 
§ 14 Concordamos com a minuta do APL

§ 15 Concordamos com a minuta do APL

“Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui
residência habitual em país ratificante da Convenção de Haia, de 29 de maio de
1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção
Internacional, promulgada pelo Decreto no   3.087, de 21 de junho de 1999, e deseje
adotar criança em outro país ratificante do tratado.

§ 1º A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no
Brasil somente terá lugar quando restar comprovado:

I – (que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto) 

JUSTIFICATIVA  exclusão Inciso I:
O teor desse inciso é incoerente com o seu propósito, visto que, o caput do parágrafo
se refere, especificamente, à adoção internacional, a qual, somente pode acontecer,
depois de ter sido tentada a adoção nacional, com a criança ou adolescente
inscrita(o) no Cadastro Nacional de Adoção. Então, não há porque um inciso que
retroceda no questionamento sobre a adequação da colocação em família
“substituta”, nessa circunstância.
  
(I I –) I - que foram consideradas esgotadas as possibilidades de colocação da
criança ou adolescente em família adotiva brasileira, após consulta aos cadastros
mencionados no Item I do Art. 50 (n)desta Lei, ou quando tiver transcorrido prazo
superior a um ano, contado da data da destituição do poder familiar, sem que a
criança tenha sido vinculada a pretendente residente no Brasil.” (NR).

“Art. 52 Concordamos com a minuta do APL

“Art. 52-B Concordamos com a minuta do APL

“Art. 52-C Concordamos com a minuta do APL
 

Art. 90 As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das
próprias unidades, podendo, para tanto, em consonância com o Art. 86, dessa Lei,
firmar parcerias, com outras entidades, governamentais ou não governamentais,
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assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-
educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:

JUSTIFICATIVA do caput:
Essa necessidade de “integração operacional e dos atores estratégicos do Sistema
de Garantia de Direitos, potencializando os recursos existentes”, consta como a Ação
1.5, do Eixo 2, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária
(CONANDA/CNAS, 2006, disponível no link http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-
e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-convivencia-familiar-e.pdf ), pois, as
entidades não governamentais, que atuam na área da criança e adolescente, não
estão conseguindo se manter e realizar os serviços, a que se propõem, contando,
somente, com o seu voluntariado; por outro lado, e similarmente, os órgãos
governamentais não estão conseguindo atender à demanda da população, na
referida área, contando, somente, com os seus quadros de funcionários, o que tem
favorecido a demora da desinstitucionalização das crianças e adolescentes. 
 
VIII – REPÚBLICA........................................

JUSTIFICATIVA Inciso VIII:
Logo que o adolescente completa 18 anos, numa instituição de acolhimento, é
obrigado a sair, para se virar sozinho, no mundo, mesmo que não tenha condições
psicossociais ou financeiras, para tal. Porém, se for observado o Art, 2º, § único,
dessa Lei, verificar-se-á que, passando a constar, na mesma, o sistema de
República, os poderes públicos terão que garantir, às pessoas, entre 18 e 21 anos
de idade, todos os demais direitos, nela, previstos, como proteção, sustento e
moradia. 
Esse sistema consiste numa forma de acolhimento de transição, para a aquisição da
autonomia e já tem seus parâmetros de funcionamento especificados no item 4.4. do
documento “Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes” ( C O N A N D A / C N A S , 2 0 0 9 , d i s p o n í v e l e m
http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf)).

§ 3º..............

III – em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão
considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à
família (substituta) adotiva ou guardiã, comprovados através de dados constantes em
relatórios, subscritos pelos técnicos da entidade de acolhimento ou responsáveis
pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar,
apresentados à justiça da infância e da juventude, com cópia para o Ministério
Público, a cada seis meses, entregues, previamente, às Audiências Concentradas,
nas quais, a situação jurídica de todas as crianças e adolescentes, em situação de
acolhimento é revisada. 

JUSTIFICATIVA alteração Inciso III:
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Esse critério, dos índices de sucesso nas reintegrações familiares ou liberação para
adoção, deve ser seriamente avaliado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, quando na renovação do seu registro. É preciso
desestimular a retenção das crianças e adolescentes nas instituições de
acolhimento, por um tempo maior do que o necessário, porque essas se beneficiam
com o maior número de acolhida(o)s, por receberem verbas per capita ou por
representarem “cabides de empregos” de servidores, com interesses politiqueiros. 

 “Art. 92.  ……………
II – integração em família (substituta ou) adotiva ou guardiã, quando considerados
esgotados os recursos d e manutenção (na família natural ou extensa) no núcleo
familiar original, desde que presente o vínculo comprovado de afinidade e afetividade
com a nova família (ou quando) e tendo a reintegração familiar se mostrardo opção
temerária, inviável, impossível ou mesmo desaconselhável para o bem-estar da
criança ou adolescente, segundo relatórios, fundamentados, subscritos pelos
técnicos da entidade de acolhimento ou responsáveis pela execução da política
municipal de garantia do direito à convivência familiar (ouvida a), apresentados à
equipe Inter profissional a serviço da justiça da infância e da juventude.”

JUSTIFICATIVA alterações inciso II:
Fica redundante, aqui, a expressão “ou extensa”, visto que a guarda, para fins de
proteção, poderá ser concedida aos componentes da família extensa.
É importante que as tentativas de reintegração familiar estejam registradas em
relatórios, para que torne possível uma avaliação, mais fundamentada, dos seus
resultados.

“Art. 161………
§ 6º Na ausência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário
responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou quaisquer outras
espécies de avaliações técnicas exigidas por esta Lei ou por determinação judicial,
poderá o magistrado competente (proceder a nomeação de pessoa idônea,
portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre

as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.” (NR))
firmar parceria com o serviço da equipe técnica responsável pela execução da
política municipal de garantia do direito à convivência familiar para atender à referida
demanda.

JUSTIFICATIVA §6º Art. 161: 
Essa possibilidade de “nomeação de pessoa idônea” será uma “porta aberta” para
contratações “apadrinhadas”, num grande vai e vem, que justificará a não
contratação, pelo poder público, de profissionais concursados, alguns dos quais já
foram aprovados e estão à espera de serem chamados, bem como, a não realização
de novos concursos públicos.

“Art. 166 Concordamos com a minuta do APL
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“Art. 170-A. Concordamos com a minuta do APL 

“Art. 197-C…………………………
§ 1o  É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido (pela
Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos
responsáveis) pela equipe técnica responsável pela execução da política municipal
de garantia do direito à convivência familiar e, em parceria com os grupos de apoio à

adoção (devidamente habilitados pela) e com a Justiça da Infância e da Juventude,
que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de
crianças ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde, com
deficiências e de grupos de irmãos.

JUSTIFICATIVA das alterações desse §1º:
Quem deve oferecer os Cursos de Preparação dos Pretendentes à Adoção NÃO é o
Poder Judiciário, que é um órgão julgador e não executor, e, sim, o Poder Executivo
Municipal, em parceria com os grupos de apoio à adoção e com o próprio Poder
Judiciário.

O Poder Judiciário não conta com recursos humanos, materiais e financeiros
suficientes, sequer para atender a grande demanda de processos jurídicos da
adoção e está acumulando, também, essa parte preparatória educativa dos
postulantes à adoção. Em consequência disso, na grande maioria das Comarcas
brasileiras NÃO está acontecendo a preparação dos pretendentes à adoção e eles
estão passando muitos meses à espera, da mesma, para concluírem sua habilitação.

Portanto, o Poder judiciário  precisa passar a ser um parceiro do Poder Executivo e
confiar na equipe técnica responsável pela execução da política municipal de
garantia do direito à convivência familiar, que já têm experiência no trabalho com as
famílias em situação de risco social e que sempre foram citados, no ECA, mas,
nunca envolvidos, os quais deverão atuar em parceria com os grupos de apoio à
adoção, que têm uma metodologia reconhecida de grande eficiência na preparação
para adoção e capacitação de todos os atores envolvidos no processo. 

A competência dos grupos de apoio à adoção para a preparação de pretendentes à
adoção está reconhecida no eixo 4, ação 1.5. do plano de ação do Plano Nacional
de Convivência Familiar e Comunitária (CONANDA/CNAS, 2006) e no documento
Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
(CONANDA/CNAS, 2009). 

Melhor ainda, será, se forem criados, no Brasil, tal como na Itália, Centros de
Referência em Adoção, cuja criação estamos sugerindo abaixo, no Artigo 5º desta
minuta, os quais consistem em um serviço público, com uma equipe técnica, de
psicólogos, assistentes sociais, etc., para atender a toda a população com
orientação, preparação e capacitação para adoção, tanto, presencialmente, quanto
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via internet ou por telefone, inclusive no pós adoção, em parceria com os grupos de
apoio à adoção.

§ 2o  É recomendável na etapa obrigatória da preparação referida no § 1o deste
artigo (a inclusão  das) o contato com crianças e adolescentes, em regime de
acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, bem como a
inclusão, dos mesmos, nos procedimentos preparatórios à adoção, a serem
realizados (sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da
Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis) pela equipe técnica
responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional e pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, em parceria com
(pel)os grupos de apoio à adoção (devidamente habilitados pela) e com a Justiça da
Infância e da Juventude.” (NR).

JUSTIFICATIVA DO § 2º:
A necessidade da preparação, de todos os envolvidos no processo da adoção,
inclusive das crianças e adolescentes, a ser realizada por uma parceria entre os
técnicos da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, da Justiça
da Infância e da Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção, está indicada no item
3.3., 21º § do documento Orientações Técnicas para Serviços de aAolhimento para
Crianças e Adolescentes (CONANDA, CNAS, 2009). Nela deverá ser trabalhada a
preparação para o desligamento, uma reflexão sobre a família sonhada e a família
possível, etc.
Após serem inseridas no Cadastro Nacional da Adoção, as crianças e adolescentes
não têm seus dados “casados” com as exigências dos pretendentes, habilitados no
mesmo cadastro, por não terem o perfil, por eles exigido, e são esquecida(o)s,
ficando a crescer, escondida(o)s, nas entidades de acolhimento. Entretanto, se
puderem ser conhecidas, presencialmente, por esses pretendentes, podem, com seu
encanto natural, despertar seu interesse e fazerem ruir todos os seus medos e
preconceitos e aceitarem, como filho(a)s, as crianças e adolescentes reais, que
esperam por uma família.

A necessidade de promoção de formas adequadas e estratégias de aproximação das
crianças e adolescentes com os pretendentes à adoção, realizadas por uma parceria
entre os técnicos da política municipal de garantia do direito à convivência familiar,
da Justiça da Infância e da Juventude e dos Grupos de Apoio à Adoção, está
indicada no item 3.3., 21º § e no item 3.5.8., 3º § do documento Orientações
Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes (CONANDA,
CNAS, 2009).

§ 4º Aos educadores, das instituições de acolhimento e à Família Acolhedora,
também deverá ser oferecida uma capacitação sobre preparação para adoção,
realizada pelas equipes técnicas responsáveis pela execução da política municipal
de garantia do direito à convivência familiar, em parceria com os Grupos de Apoio à
Adoção, aonde serão, inclusive, orientados quanto à preparação da criança ou
adolescente para o desligamento e à convivência familiar em uma nova família.
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JUSTIFICATIVA § 4º:
A necessidade dessa capacitação está prevista no item 3.3., § 21º, do documento
“Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
(CONANDA, CNAS, 2009).

Art. 2º Concordamos com a minuta do APL

“Art. 391-A  Concordamos com a minuta do APL

 
Art. 3º A expressão “família substituta” contida no art. 31, dessa Lei, fica substituída
pela expressão “família adotiva” e, em todos os demais caputs, parágrafos e incisos,
da mesma, aonde conste, fica substituída pela expressão “família adotiva ou guardiã”
19, caput e §1º; art. 28, caput e §§4º e 5º; arts. 29,  30 e 31; incisos I e II do §1º do
art. 51, inciso II do art. 92, parágrafo único do art. 93; inciso X do parágrafo único do
art. 100, § 1º  do art. 101, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, fica substituída
pela expressão “família adotiva”.

JUSTIFICATIVA alteração Art. 3º:
N o Art. 31 somente cabe a expressão “família adotiva”, pois ele se refere à
colocação em família estrangeira, que só pode acontecer na modalidade de adoção;
Porém, nos demais casos, é possível a decisão, das autoridades competentes, pela
modalidade de guarda, tanto para fins de adoção, como de proteção, aplicando-se,
nesses casos, as expressões família adotiva ou guardiã, respectivamente, ao invés
de “família substituta”, que é um termo que generaliza e inferioriza tais famílias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sugerimos que este teor
deste artigo 4º siga para o art. 6º e, para cá, venha o teor do atual art. 5º desta
minuta: Fica revogado o § 3º do Art. 166 (da) desta Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990. (teor do atual Art. 5º desta minuta)
   
(Art. 5º  Fica revogado o § 3º do Art. 166 da Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 .Isto
subirá para o Art. 4º) 

Art. 5º: A lei no 8.742, de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas, precipuamente,
no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e de Adoção (CRAD),
respectivamente, em (pelas) parceria com entidades sem fins lucrativos de
assistência social de que trata o art. 3º desta Lei.

“§3º O CRAD é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou
regional, destinada a prestação de serviço público em prol da garantia do direito à
convivência familiar de todas as crianças e adolescentes, com orientação,
preparação e capacitação sobre adoção, atendendo aos pretendentes no pré e no
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pós adoção, às crianças e adolescentes inscrita(o)s no CADASTRO NACIONAL DE
ADOÇÃO – CNA, às mães que desejam entregar filhos em adoção, às famílias
adotivas e aos profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em situação
de acolhimento.

“§4º Os Cras (e), os Creas e Crads são unidades públicas estatais instituídas no
âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam,
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência
social.” 

“Art. 6º-D. As instalações dos Cras e dos Creas e Crads devem ser compatíveis com
os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e
ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e
indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.” 

JUSTIFICATIVA Art. 5º desta Minuta:
Costuma-se culpabilizar os pretendentes à adoção por não aceitarem as crianças e
adolescentes inscrita(o)s no cadastro nacional de adoção, mas, na verdade, por ser,
essa, uma problemática de origem cultural, a solução passaria por investimentos
numa competente recepção, orientação e preparação desses pretendentes, para que
fossem sensibilizados e despertassem para a nova cultura da adoção. Nessa nova
cultura, não mais se busca imitar a filiação biológica, mas, aceita-se a criança ou
adolescente com todas as suas diferenças e enfrenta-se, com ela, qualquer tipo de
preconceito com que se depararem.

Porém, atualmente, esse atendimento à necessidade de orientação dos
pretendentes à adoção e ministração dos cursos de preparação, assim como
atendimento das mães que desejam entregar os filhos em adoção, e à toda a
população, em geral, interessada na temática da adoção, está centralizada pelo
Poder Judiciário, que, na verdade, é um órgão julgador e está acumulando a função
de órgão executor, ministrando os cursos de preparação, sem recursos humanos,
materiais e financeiros sequer para dar conta do grande acúmulo de processos
jurídicos que lhe competem.

Nas Comarcas do interior não existem Varas específicas de Infância e Juventude,
nem equipes técnicas para atender à população, na área da adoção. Também existe
grande dificuldade para a criação de grupos de apoio à adoção, os quais, sem o
apoio do poder público, padecem, dependendo, exclusivamente, do voluntariado.

O artigo 227, da Constituição Federal, em seu § 6º, diz que “os filhos, havidos ou
não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações”, mas, enquanto os filhos que chegam pela gestação têm assistência
no pré e pós natal, os filhos adotivos estão totalmente desassistidos, tanto no pré
adoção quanto no pós adoção, visto que o Poder Executivo não oferece nenhum
serviço de atenção à causa da adoção e a Justiça da Infância e da Juventude não
oferece qualquer atendimento no período pós adoção. 
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A parceria com dos grupos de apoio à adoção com os referidos Centros, seria
imprescindível, visto que eles foram os criadores da preparação para adoção e da
busca ativa por adotantes, no brasil e têm uma metodologia de eficiência
comprovada, com base no compartilhamento de experiências para os períodos de
pré e pós adoção. 
Sua competência para a preparação de todos os envolvidos no processo de adoção
está reconhecida no eixo 2 – ação 10.2. e no eixo 4, ações 1.4 e 1.5. do plano de
ação do PLANO NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
(CONANDA/CNAS, 2006), bem como no item 2.2. 4º §, item 3.3. 21º § e item 3.5.8.,
3 º § d o d o c u m e n t o ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS DE
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CONANDA, CNAS, 2009).
Os Centros de Referência em Adoção existem na Política de Assistência Social da
I t á l i a , c o m o s e p o d e v e r a c e s s a n d o o  link
(http://politichesocioabitative.comune.fi.it/affidamento_adozione/adozione/centro_ado
zioni.html).

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (teor do atual Art. 4º, desta
minuta) 
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