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De:  Secretaria Geral Parlamentar/ALESP
Para:  Divisao de Ordenamento Legislativo/ALESP@ALESP

Data:  Terça-feira, 20 De abril De 2021 02:28 PM
Assunto:  Enc: Fw: NÃO AO PL 755!

DESPACHO

I - Publique-se.
II - Junte-se ao PL nº 755/2020.

Secretaria Geral Parlamentar
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
sgp@al.sp.gov.br  |  (11) 3886-6900
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Ibirapuera – São Paulo – SP  CEP 04097-900
Se você não é o destinatário, não encaminhe o e-mail e apague-o.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

----- Encaminhado por Secretaria Geral Parlamentar/ALESP em 20/04/2021 02:28 PM -----
Para: Secretaria Geral Parlamentar/ALESP@ALESP 
De: Expediente Presidencia/GAB/ALESP 
Data: 20/04/2021 12:08 PM 
Assunto: Fw: NÃO AO PL 755! 

(Ver arquivo anexado: Moção Contrária ao PL 755-2020.pdf) 

 
 

----- Mensagem original ----- 
De: Dep. Carlos Eduardo Pignatari/ALESP 
Para: Expediente Presidencia/GAB/ALESP 
Cc: 
Assunto: Fw: NÃO AO PL 755! 
Data: seg, 19 de abr de 2021 10:10 
 
 
 

----- Mensagem original ----- 
De: <rachel@garciaadvogados.com.br> 
Para: <adalbertofreitas@al.sp.gov.br>, <adrianaborgo@al.sp.gov.br>, <padreafonso@al.sp.gov.br>,
<apfdanilobalas@al.sp.gov.br>, <alexdemadureira@al.sp.gov.br>, <alexandrepereira@al.sp.gov.br>,
<altairmoraes@al.sp.gov.br>, <afernandes@al.sp.gov.br>, <andredoprado@al.sp.gov.br>,
<ass.arthurdoval@gmail.com>, <ataide.teruel@al.sp.gov.br>, <barrosmunhoz@yahoo.com.br>,
<contato@brunoganem.com.br>, <caiofranca@al.sp.gov.br>, <cmachado@al.sp.gov.br>,
<carlamorando@al.sp.gov.br>, <carlaopignatari@al.sp.gov.br>, <carloscezar@al.sp.gov.br>,
<deputado@carlosgiannazi.com.br>, <castellobranco@al.sp.gov.br>, <cezar@al.sp.gov.br>,
<clopes@al.sp.gov.br>, <celnishikawa@al.sp.gov.br>, <coroneltelhada@al.sp.gov.br>,
<danieljose@al.sp.gov.br>, <DanielSoares@al.sp.gov.br>, <delegadagraciela@al.sp.gov.br>,
<del.brunolima@al.sp.gov.br>, <contato@deputadodelegadoolim.com.br>,
<dirceudalben@al.sp.gov.br>, <depdouglasgarcia@al.sp.gov.br>,
<drdepjorgedocarmo@al.sp.gov.br>, <dradamarismoura@al.sp.gov.br>, <echedid@al.sp.gov.br>,
<ednamacedo@al.sp.gov.br>, <egiriboni@al.sp.gov.br>, <emidio@al.sp.gov.br>,
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<eniotatto@al.sp.gov.br>, <EricaMalunguinho@al.sp.gov.br>, <egalvao@al.sp.gov.br>,
<fredericodavila@al.sp.gov.br>, <gildiniz@al.sp.gov.br>, <gilmacisantos@al.sp.gov.br>,
<HeniOziCukier@al.sp.gov.br>, <IsaPenna@al.sp.gov.br>, <itamarborges@al.sp.gov.br>,
<janainapaschoal@al.sp.gov.br>, <jcaruso@al.sp.gov.br>,
<jorgewilsonxerifedoconsumidor@al.sp.gov.br>, <joseamerico@al.sp.gov.br>,
<lecibrandao@al.sp.gov.br>, <leooliveira@al.sp.gov.br>, <leticiaaguiar@al.sp.gov.br>,
<lfernando@al.sp.gov.br>, <majormecca@al.sp.gov.br>, <marcialia@al.sp.gov.br>,
<marciodafarmacia@al.sp.gov.br>, <MarcioNakashima@al.sp.gov.br>,
<marcosdamasio@al.sp.gov.br>, <mzerbini@al.sp.gov.br>, <mlamary@al.sp.gov.br>,
<mandato@marinahelou.com.br>, <depmartacosta@al.sp.gov.br>, <depmaurici@al.sp.gov.br>,
<Mbragato@al.sp.gov.br>, <mleite@al.sp.gov.br>, <mandata.ativista@al.sp.gov.br>,
<murilofelix@al.sp.gov.br>, <patriciabezerra@al.sp.gov.br>, <paulocorreajr@al.sp.gov.br>,
<paulofiorilo@al.sp.gov.br>, <ProfessorKenny@al.sp.gov.br>, <professorabebel@al.sp.gov.br>,
<rafazimbaldi@al.sp.gov.br>, <rsilva@al.sp.gov.br>, <ralguz@al.sp.gov.br>,
<ricardomadalena@al.sp.gov.br>, <RicardoMellao@al.sp.gov.br>, <rengler@al.sp.gov.br>,
<rmorais@al.sp.gov.br>, <rodrigogambale@al.sp.gov.br>, <deputadorodrigomoraes@al.sp.gov.br>,
<rnogueira@al.sp.gov.br>, <rbarbiere@al.sp.gov.br>, <sgtneri@al.sp.gov.br>,
<sebastiaosantos@al.sp.gov.br>, <gabinete@sergiovictor.com.br>, <tenentecoimbra@al.sp.gov.br>,
<TenenteNascimento@al.sp.gov.br>, <teoniliobarba@al.sp.gov.br>, <ThiagoAuricchio@al.sp.gov.br>,
<ValeriaBolsonaro@al.sp.gov.br>, <depviniciuscamarinha@al.sp.gov.br>, <wmoura@al.sp.gov.br> 
Cc: 
Assunto: NÃO AO PL 755! 
Data: sex, 16 de abr de 2021 16:02 
  
Prezados Deputados do estado de São Paulo, 
 
Meu nome é Vanessa De Felice e sou pretendente à adoção pelo estado de
São Paulo e venho por meio deste expressar o meu total
descontentamento com o PL 755/2020, de autoria de Dep. Janaína
Paschoal. 
 
Esse PL, infelizmente, mostra somente que a referida deputada não tem
conhecimento do ECA, não está atualizada sobre os perfis reais das
crianças abrigadas, não conhece o programa de acolhimento em família e
muito menos está familiarizada com o sistema nacional de adoção (SNA).
O programa de acolhimento familiar não pode ser destinado à
facilitação de adoção de bebês.
 
Esse é o retrato das crianças disponíveis para adoção no estado de São
Paulo hoje: 
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Fonte: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-
4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=68b8631d-d2f5-4ea1-b05a-
b0256c5fb581&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel&select=clearall
 
São 946 crianças/adolescentes disponíveis para adoção, sendo que apenas
142 estão abaixo dos 3 anos de idade. O que não significa que são
bebês... Então pergunto: o que esse PL fará por essas 946 crianças? 
 
Porque ao invés de propor que o SNA possa ser burlado a nobre deputada
não luta para que os prazos previstos em lei sejam cumpridos ou para que
o judiciário tenha estrutura para conseguir executar o que a lei prevê e
crianças não envelheçam nos abrigos? O que nós pretendentes à adoção
precisamos é que a lei vigente seja cumprida e que o judiciário tenha
recursos e pessoal treinado para que o sistema funcione e não mais uma
possibilidade da lei ser burlada.
 
Por isso, expresso aqui meu total descontentamento com esse PL e peço
encarecidamente que os nobres deputados votem contra o mesmo no
próximo dia 20. Em anexo, envio manifesto escrito em conjunto pela
ANGAAD, AGAAESP, INACF, Movimento Adoção Reação e IBDFam.
 
Conto com o bom senso e apoio dos senhores para que a adoção legal,
segura e para sempre assim permaneça. 
 
NÃO AO PL 755/2020!
 
 

 

 
 

 

Anexos: 
Moção Contrária ao PL 755-2020.pdf

https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=68b8631d-d2f5-4ea1-b05a-b0256c5fb581&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel&select=clearall
https://correio.al.sp.gov.br/mail/dol.nsf/0/undefined/$File/Moc%CC%A7a%CC%83o%20Contra%CC%81ria%20ao%20PL%20755-2020.pdf?OpenElement&FileName=Moc%CC%A7a%CC%83o%20Contra%CC%81ria%20ao%20PL%20755-2020.pdf


    Agaaesp  

 

 

NOBRES DEPUTADOS ESTADUAIS DA ALESP: 

DIZEMOS “NÃO” ao Projeto de Lei nº 755/2020 da  

Dep. Estadual Janaina Paschoal!!! 
 

Estamos diante de um Projeto de Lei controverso que põe em risco 
as regras da Adoção e, principalmente, afeta a saúde emocional e psicológica de 
crianças/adolescentes e pretendentes à Adoção, além de criar um cenário propício a inúmeros 
conflitos jurídicos.  

O projeto apresentado pela Deputada Estadual Janaina Paschoal 
”Dispõe sobre a possibilidade de famílias que se encontram na fila para adoção funcionarem como 
famílias acolhedoras e dá prioridade destas mesmas famílias para adotar as crianças ou 
adolescentes que tenham acolhido”.  

Para entender o nosso posicionamento contra este PL, é preciso 
esclarecer alguns temas que foram usados para o embasamento de tal Projeto.  
 

1- O que é uma Família Acolhedora?  

A Família Acolhedora é uma parceira do Estado no cuidado com 
crianças e adolescentes que foram retirados judicialmente do convívio com a família de origem. 
Essas Famílias se inscrevem no “Programa Serviço Família Acolhedora”, são preparadas e 
acompanhadas por uma equipe técnica do Serviço de Acolhimento e são conscientizadas de que 
não estão em processo de adoção, ou seja, desempenharão exclusivamente o papel de cuidadoras 
dessas crianças e auxiliarão na manutenção dos vínculos afetivos entre as crianças e seus genitores 
através de visitas. Por isso que uma das prerrogativas para participar desse serviço é que nenhum 
dos cônjuges esteja em Processo de Habilitação para Adoção ou no Sistema Nacional de Adoção. 
As famílias acolhedoras NÃO são remuneradas, recebem uma bolsa auxílio para as despesas com 
a criança/adolescente concedida pelo Estado, sendo participantes de um serviço municipal.  

O objetivo desse programa é propiciar a convivência familiar e 
comunitária durante todo o período em que a situação jurídica da criança está sendo tratada; 
tendo uma atenção mais personalizada para cada criança, além de prepará-la para o retorno ao 
seio da família biológica ou, caso isso não seja possível, para a adoção.  
O tempo de acolhimento pode durar até 18 meses e isso não significa nenhuma garantia de que a 
família acolhedora terá direito ou prioridade para adotar o infante, caso ele seja colocado para a 
adoção. As famílias são preparadas para o momento da despedida da criança/adolescente. Enfim, 
aqui estamos falando de uma situação temporária.  



2- O que é uma Família Adotiva?  

 
                                                      Acolhimento familiar é totalmente diferente da adoção. No 
primeiro caso estamos falando de pessoas que, voluntariamente, prestam um serviço ao Estado, 
para cuidar de crianças e adolescentes em situação jurídica indeterminada ainda em análise. Na 
adoção, estamos falando de PRETENDENTES A PAI E MÃE, ou seja, de pessoas que estão a espera 
de um ou mais filhos, que não buscam uma criança só por um determinado período de tempo e 
sim para toda a vida. QUEM QUER ADOTAR QUER UM FILHO. Quem quer adotar quer e precisa 
da segurança jurídica de que ninguém vai tirar o seu filho. Quem quer adotar, não quer receber 
visitas dos genitores em sua casa sabendo que seu filho pode ser tirado para ser devolvido a família 
de origem a qualquer momento. Aqui está a grande diferença entre Famílias Adotivas e Famílias 
Acolhedoras: Pais x Cuidadores.  

 
 
3- Porque DIZEMOS NÃO ao Projeto de Lei da Dep. Est. Janaina Pascoal?  

 
                                                    O presente projeto de lei 755/2020 nega o valor das famílias adotivas 
quando nos coloca em posição de parceiros/colaboradores do Estado no cuidado com crianças e 
adolescentes.  

Além dessa agressão aos valores e direitos das famílias que têm 
filhos por adoção, vemos neste PL uma forma de burlar a fila de espera pelo filho quando o 
mesmo sugere dar prioridade de adoção para quem for Família Acolhedora desconsiderando 
todo o Sistema Nacional de Adoção e, principalmente, ignorando as inúmeras famílias que estão 
há anos na fila de espera, respeitando toda a legislação nacional vigente e enfrentando anos de 
ansiedade e sonhos reprimidos. O serviço família acolhedora é uma política pública, 
fundamentado cientificamente; uma mesma família pode acolher sucessivamente, várias crianças. 
Essas famílias acolhedoras exercem um importante papel de cuidado e proteção em um momento 
difícil da criança/adolescente para o retorno aos seus pais, família extensa ou adoção.  

Afirmamos, por conhecimento de causa, que o PL nº 755/2020 
causará inúmeros litígios nos Tribunais pela guarda das crianças acolhidas. Ou seja, no meio de 
todo o embate já existente, temos uma criança que poderá sofrer pela alternância de lares.  

É importante frisar que a adoção de bebês não é demorada como a 
de crianças maiores de 7 anos, adolescentes, grupos de irmãos e crianças deficientes: se o foco 
estivesse nas adoções necessárias seríamos absolutamente favoráveis.  

Esse PL fará ainda mais moroso o processo de Destituição do Poder 
Familiar, prolongando a insegurança das famílias adotivas e supervalorizando o biologismo 
como se o sangue garantisse os direitos e a segurança dos infantes, impedindo a felicidade e o 
desenvolvimento plenos destes pequeninos, incluindo na lide o terceiro interessado sob a 
denominação de “família acolhedora”.  

Temos problemas graves de falta de serventuários e técnicos nas 
Varas da Infância e Juventude que propiciam o prolongamento dos processos de Habilitação, 
Destituição e Adoção, o que dá margem para que após anos de adoção, as famílias sejam 
surpreendidas com recursos e mais recursos.  



 
Não podemos compactuar com a desvirtuação do serviço Família Acolhedora!  
 

Além de tudo isso, durante a Audiência Pública da Frente 
“Parlamentar pela Celeridade dos Processos de Adoção de Bebês”, a mesma deputada foi 
informada da inconstitucionalidade deste projeto: lei estadual não modifica lei federal (ECA, Lei 
8.069/90). 

Por tudo isso DIZEMOS “NÃO!!!” ao Projeto de Lei nº 755/2020 de 
autoria da Dep. Estadual Janaina Paschoal que em 16 de Dezembro de 2020 

 

 

FIRMAM A PRESENTE MOÇÃO CONTRÁRIA AO PL 755/2020: 

 

AGAAESP – Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo 

ANGAAD – Associação Nacional dos Grupos de Apoio 

INACF – Instituto Nacional de Adoção e Convivência Familiar 

Movimento Adoção Reação 

IBDFam – Instituto Brasileiro de Direito de Família 

 

 

 

ABAIXO ASSINADO VIRTUAL NO LINK: 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/assembleia_legislativa_de_sao_paulo_di
zemos_nao_ao_projeto_de_lei_no_755_de_2020_da_deputada_estadual_janaina_pascoal/ 

 

 

 

    

 

 

 

 


