
 
 

 

 

 

Documento Manifesto do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar 
e Comunitária sobre a APL Adoção 

 

O Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária (Movimento Nacional CFC) é uma Rede 

Nacional de Organizações da Sociedade Civil atuantes, direta ou indiretamente, na promoção, proteção, 

defesa e garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária em todo Brasil.  

Tem como missão fortalecer as incidências técnica e política nesta área de atuação. Há membros 

representantes em todos os Estados do Brasil. 

A partir de uma leitura cuidadosa e de debates entre os membros do Movimento sobre o Anteprojeto de Lei 

Adoção consideramos que: 

• A Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) sofreu recentemente uma grande 

reformulação no foco do direito à convivência familiar e comunitária (Lei 12.010/2009) o que 

propiciou melhorias consideráveis em relação a esse direito; 

• O ECA é considerado referência para outros países e, portanto, uma alteração substancial nesse 

momento nos parece menos importante do que esforços políticos para que se cumpram planos e 

normativas em prol da convivência familiar e comunitária;  

Esta última alteração do ECA reconheceu que a família natural (família de origem) é composta pela família 

nuclear e extensa e inclui essa formação de família estendida como prioritária para receber apoio de modo a 

proteger suas crianças e adolescentes e garantir a convivência familiar.  Incluiu o programa/ serviço de 

Família Acolhedora e delimita o tempo de acolhimento em dois anos com relatórios  de estudo de caso a 

cada seis meses.  

É importante se atentar que o direito à convivência familiar e comunitária não diz respeito apenas às 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, mas relaciona-se a todas as crianças e adolescentes 

brasileiras. Portanto, faz-se necessário investir esforços em políticas de prevenção a violação de direitos. A 

oferta de serviços individualizados a casos de ameaça ou de violação de direitos como preconiza o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) requer um número elevado de profissionais especializados o que resulta 

em um alto custo orçamentário, de recursos humanos e,  sobretudo emocional , para crianças e 

adolescentes que vêem seu direito ameaçado ou violado.  

As alternativas à convivência familiar e comunitária não se limitam ao acolhimento institucional, mas deve 

ser ampliada para o acolhimento familiar. Ainda há uma cultura de culpabilização da família e judicialização 

dos casos que pode levar a acolhimentos institucionais desnecessários e, pior, a poucos esforços no trabalho 

com a família natural/origem o que provoca um esgarçamento ainda maior nas relações familiares da 

criança e do adolescente. 



 
 

 

 

O Apadrinhamento Afetivo, bem como o Acolhimento Familiar, é uma alternativa a convivência familiar, se 

considerado com muita atenção a delicadeza dos vínculos que se formam entre as crianças e os 

adolescentes e seus padrinhos afetivos. Segundo Bowlby (1990),o vínculo é a tendência que as crianças 

pequenas tem a utilizar o cuidador principal como base segura, vivenciando sentimento especial de 

segurança e conforto na presença desta pessoa. Caso esse cuidador passe, por algum motivo, a não ser 

constante nesta relação poderá ocasionar danos no desenvolvimento biopsicossocial da criança em questão.  

Considerando que a criança afastada de sua família tem duas possibilidades previstas no Estatuto, anterior a 

adoção, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar e segundo o disposto no Artigo 34 § 1o  a 

inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu 

acolhimento institucional, deve-se refletir sobre o termo “preferencialmente”.  

A criança em acolhimento institucional já tem vínculos, a princípio temporários, conforme disposto em lei. 

Os vínculos “temporários” (art 34 § 1) devem no mais curto espaço de tempo, ser substituídos por vínculos 

duradouros (Bowlby, 1990).  Sendo a reintegração à família de natural/origem, prioridade também prevista 

em lei, antes de se transferir uma criança/adolescente de um acolhimento institucional para um 

acolhimento familiar, todo esforço deve ser empreendido no resgate aos vínculos com a família de origem. 

Para se proceder a uma reintegração de qualidade, o acompanhamento individualizado sistemático de cada 

caso deveria estar previstos em lei. 

Essa reflexão leva a uma avaliação de que é a individualização dos casos que deve embasar a decisão para 

que a criança ou o adolescente seja colocado em uma das modalidades protetivas.   

Outro aspecto que merece relevância é a dimensão temporal. Deve-se observar o contexto familiar da 

criança e do adolescente em relação a seu ciclo de vida, a dinâmica geracional, a história de violação de 

direitos já ocorridos e tantas outras questões e os tempos das relações já estabelecidas para se decidir o 

melhor para aquele sujeito em tela.  Neste sentido, nossa proposta é de ampliar os prazos legais para que 

seja possível uma maior adequação a especificidade de cada caso.  

Através deste documento, manifestamos nossas considerações sobre alguns itens do Anteprojeto de Lei da 

Adoção (que altera a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), por 

considerarmos a necessidade de maiores reflexões.    

 

Anteprojeto de lei Movimento Nacional CFC 

Art.13.…………………… ………… … 
 
§ 1º-A Considerado o disposto no § 1º, a Justiça da 
Infância e da Juventude deverá intimar o suposto pai, 
quando possível, conferindo-lhe a oportunidade de 
manifestar, em cinco dias, se pretende comprovar a 
paternidade e exercer o poder familiar, visando a 
manutenção da criança na família natural; 
 
§ 1º-B  Considerado o disposto no § 1º, havendo registro 
civil de nascimento e caso o pai não seja encontrado, a 

Comentários:  
 
§ 1º-A Considerado o disposto no § 1º, a Justiça da Infância e da 
Juventude deverá intimar o suposto pai, quando possível, conferindo-
lhe a oportunidade de manifestar, em 60 dias, se pretende comprovar 
a paternidade e exercer o poder familiar, visando a manutenção da 
criança na família natural; 
 
OBS: Permitir um tempo entre a intimação e o comparecimento do pai 
confere respeito às situações inesperadas como distancia física, 
amadurecimento do mesmo junto às pessoas de seu convívio etc 



 
 

Justiça da Infância e da Juventude poderá contatar a 
família extensa, formada por parentes próximos com os 
quais a gestante, a mãe ou a criança convive e mantém 
vínculos de afinidade e afetividade, desde que não se 
coloque em risco a integridade física e psíquica da 
gestante ou mãe. 
 
 
§ 1º-C  Caso a genitora não indique a paternidade e decida 
entregar voluntariamente a criança em adoção, terá 
sessenta dias a partir do acolhimento institucional para 
reclamá-la ou indicar pessoa da família extensa como 
guardião ou adotante. 
 
§ 1º-D Expirado o prazo referido no § 1º-C, a destituição 
do poder familiar será deferida imediatamente e a criança 
cadastrada para adoção. 
 
§ 1º-E Serão cadastradas para adoção recém-nascidos e 
crianças acolhidas sem registro civil não reclamadas por 
suas famílias no prazo de trinta dias. (NR)” 
 

Antes respeitar o “tempo” desta decisão do pai do que provocar 
contraditórios O estimulo às figuras paternas na vida das 
crianças/adolescentes deve estar expresso em lei. No mais, se a mãe 
tem o direito à 60 dias, por equiparação de poderes, os prazos seriam 
os mesmos para mães e pais. 
 
 
§ 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 contatar a família extensa, inclusive a paterna, 
formada por parentes próximos com os quais a gestante, a mãe,  ou a 
criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, desde 
que não se coloque em risco a integridade física e psíquica da gestante 
ou mãe 
OBS: É possível que parentes paternos se façam presentes e sejam 
contatados por meio de pessoas conhecidas, inclusive por meio de 
informações da própria genitora, independente da presença do pai 
propriamente dito. A lei não deve excluir a família paterna, de forma a  
incentivar a participação da mesma.  
 
 
§ 1º E  
Suprimir, pois o registro civil é um direito fundamental de toda criança 
 

 
Art 19 §1 -  

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no maximo, a cada 6 meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base 
em relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em 
família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 desta lei. 

 
 
 
 
 
“Art. 19-A.  
 As crianças e adolescentes em programa de acolhimento 
institucional poderão participar de programas de 
apadrinhamento afetivo. 
 
 
§ 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 assistência moral, afetiva, física e educacional ao 
afilhado, ou, quando possível, colaborar na qualificação 
pessoal e profissional, por meio de cursos 
profissionalizantes, estágios em instituições, reforço 
escolar, prática de esportes entre outros. 
§ 2º  Podem ser padrinhos ou madrinhas afetivos pessoas 
maiores de dezoito anos inscritos ou não nos cadastros de 
adoção. 
§ 3º O apadrinhamento independe do estado civil do 

 
Art 19 
§1 -  
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a 
cada 15 dias por equipe interprofissional ou multidisciplinar, que no 
máximo, a cada 6 meses, deve encaminhar relatório a ser avaliado por 
autoridade judiciária competente para decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou 
colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 desta lei 
 
OBS: O numero de vezes que uma equipe deve entrar em contato, 
visitar/entrevistar uma família em acompanhamento é o segredo do 
atendimento individualizado previsto nos casos de proteção especial 
 
 
 
Art. 19-A.   
 
PARAGRAFO ÚNICO -  
O apadrinhamento afetivo é um serviço público, vinculado ao 
judiciário que deve ser tipificado por serviços sócio assistenciais com 
diretrizes e equipe técnica interdisciplinar para realizar o 
acompanhamento, avaliação e monitoramento dos casos. 
 
 OBS: 
Os incisos que correspondem ao funcionamento do programa ou 
serviço de apadrinhamento afetivo devem ser inseridos e discutidos 
na Tipificação Nacional, que deve ser atualizada para acrescentar 
esta modalidade. 
 
 
Cada criança/adolescente que estabelece um vinculo duradouro e 
significativo com um adulto desenvolve identificação e apego, 
expresso em teorias cientificas que deveriam ser de conhecimento de 
todos aqueles que aplicam a lei e executam os serviços. O 



 
 

padrinho ou de parentesco com o afilhado, respeitada a 
diferença de dez anos de idade entre afilhados e 
padrinhos e madrinhas. 
§ 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. 
§ 5º A pessoa interessada deverá se cadastrar junto ao 
programa ou serviço de apadrinhamento afetivo mediado 
pela Justiça da Infância e Juventude. 
§ 6º Os programas ou serviços de apadrinhamento afetivo 
mediados pela Justiça de Infância e da Juventude poderão 
ser executados por organizações da sociedade civil. 
§ 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. 
§8º Ocorrendo violação das regras de apadrinhamento 
afetivo, os responsáveis pelo programa ou pelos serviços 
de acolhimento deverão imediatamente notificar a 
autoridade judicial competente.” (NR) 
 
 
 

Apadrinhamento aqui seria mais um vínculo para os beneficiários, o 
que em muitos casos pode ser favorável, mas se direcionado apenas 
no interesse do adulto, pode ser extremamente prejudicial para a 
criança, principalmente aquelas com grande necessidade de afeto. 
Este acompanhamento exige uma qualificação técnica e um 
acompanhamento individualizado e que para ser posto em prática 
acarretará a necessidade de mais equipes interdisciplinares. 
Acreditamos que o apadrinhamento deva ser apontado como uma 
modalidade que requer muito cuidado por parte de uma equipe 
psicossocial de referência para cada caso. 
A questão não é tanto onde esta equipe pode estar alocada , mas as 
condições e exigências que lhe devem ser conferidas. O órgão 
competente deve contar com acrescimento de custos com o setor de 
pessoale  dar condições para acompanhamento sistemático ( 
quinzenal) caso a caso. 
 
A execução do programa deveria ser realizada por um serviço público, 
visto que o Judiciário é instância de controle e fiscalização de políticas 
públicas não devendo, portanto, executá-las. 
 
 

Art. 34 –  

 § 1o  A inclusão da criança ou adolescente em programas 
de acolhimento familiar terá preferência a seu 
acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o 
caráter temporário e excepcional da medida, nos termos 
desta Lei. 
 
§2 – Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal 
cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá 
receber a criança ou adolescente mediante guarda, 
observado os disposto nos arts.28  e 33 desta Lei ( 
redação Lei 12.010/2009. 

Art 34  
 
§ 1o  A inclusão da criança ou adolescente em programas de 
acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, 
observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da 
medida, nos termos desta Lei. 
§ 2º - a decisão referente ao § 1º deverá ser tomada no momento do 
afastamento da criança ou adolescente de sua família natural- nuclear 
e ou extensa; 
§ 3º – caso a criança ou adolescente já esteja no acolhimento 
institucional todo o esforço será concentrado na sua reintegração à 
sua família natural; 
§ 4º – a transferência da criança ou adolescente do acolhimento 
institucional para o acolhimento familiar deverá preceder a um estudo 
que leve em conta o melhor interesse da criança e do adolescente e a 
teoria do vínculo (Bowlby);  
§ 5º – Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal cadastrado 
no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou 
adolescente mediante guarda, observado os disposto nos arts.28  e 33 
desta Lei ( redação Lei 12.010/2009. 
 
 
OBS:A transferência de crianças/adolescentes de uma modalidade de 
acolhimento para outra deve ser evitada de forma a prevenir a 
vivencia de inúmeros vínculos temporários. Melhor investir esforços 
no resgate com a família de origem com eficiência e eficácia.  
 

 
“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, respeitado o seguinte: 
I – os cadastros locais e o Cadastro Nacional de Adoção 
devem ser integrados; 

 
 
Art.50-  
 
III – na ausência de pretendentes habilitados residentes no país com 
perfil compatível e interesse manifesto na adoção de criança ou 
adolescente inscrito no cadastro, será realizado o encaminhamento 
imediato da criança ou adolescente à Adoção Internacional. 



 
 

 
 
II – observando-se o direito à convivência comunitária, os 
cadastros locais 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 inscrito no cadastro, 
será realizado o encaminhamento imediato da criança ou 
adolescente à Adoção Internacional, independentemente 
de decisão judicial. 
 

 
 
OBS: A disponibilidade da criança/adolescente para adoção 
internacional deve sempre ser proferida por decisão judicial 
 

“Art. 92.  …………………………………………  
 
 
II – integração em família substituta ou adotiva, quando 
esgotados os recursos de manutenção na família natural 
ou extensa, desde que presente o vínculo comprovado de 
afinidade e afetividade, ou quando a reintegração familiar 
se mostrar opção temerária, inviável, impossível ou 
mesmo desaconselhável para o bem-estar da criança ou 
adolescente, ouvida a equipe interprofissional a serviço da 
Justiça da Infância e da Juventude;” 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………(NR) 
 

Comentário: 
Art. 92. II 
integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 
manutenção na família natural ou extensa, ou  quando a reintegração 
familiar se mostrar prejudicial ao desenvolvimento da criança, 
respaldada em relatório técnico-cientifico, realizado por órgãos 
competentes e com anuência da equipe interprofissional à serviço da 
JIJ 
 
OBS: Os termos “opção temerária, inviável, impossível ou mesmo 
desaconselhável” remetem a decisões muito subjetivas. O 
conhecimento técnico-cientifico sobre as etapas do desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e psicomotor de uma criança/adolescente deve 
prevalecer nos termos de uma lei 
 
 

“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 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) 

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, deve ser sempre realizado estudo por 
profissional de órgão competente e com formação em Psicologia 
e/ou Serviço Social. Assim como previsto no SUAS. 
 
OBS: 
Contrariamente ao proposto no APL, tais avaliações obrigatoriamente 
devem ser feitas por profissionais das áreas específicas, e não 
preferencialmente. É necessário que o Poder Judiciário contrate 
profissionais em número suficiente para a realização do trabalho de 
forma adequada e em condições dignas. Deve-se garantir que as 
equipes contem com o número de profissionais adequado à realização 
de atividades fundamentais para cada caso garantindo o bem-estar 
das crianças, adolescentes e suas famílias, sejam biológicas ou 
adotivas.  Todo acompanhamento dos casos de crianças/adolescentes 
afastados de suas famílias de origem devem garantir um trabalho 
individualizado e monitorado a cada 15 dias. Trata-se de casos de 
Proteção Especial de Alta Complexidade, o que não pode ser avaliado 
por pessoas sem formação adequada para tal. No mínimo, por 
respeito às teorias de ciências reconhecidas e aplicadas nos cursos 
superiores de Serviço social e Psicologia.. 

 

 

 



 
 

 

 

Diante do exposto, acreditamos serem necessários mais debates, encontros, seminários e prazos, visando 

um melhor entendimento das propostas do anteprojeto de adoção. 

Além das contribuições acima, o Movimento Nacional pró Convivência Familiar e Comunitária apóia o Estado 

de São Paulo em seu pronunciamento minucioso, estudado por inúmeros profissionais de diversas 

representações institucionais das mais renomadas e que, em conjunto, opinam  sobre este anteprojeto de 

adoção. 

Atenciosamente. 

                                 Grupo Gestor do Movimento Nacional Pro Convivência Familiar e Comunitária 

Secretaria Executiva :      raumbatista @terradoshomens.org.br    ou  claudiacabral@terradoshomens.org.br 


