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Às dezoito horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e dezessete, no Auditório Antônio 

Carlos Amorim – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sito à Avenida Erasmo 

Braga, n. 115, 4º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 9º do Regimento 

Interno do FONAJUP - Fórum Nacional da Justiça Protetiva da Infância e da Juventude, 

sob a presidência do Juiz de Direito Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, foi realizada reunião 

ordinária denominada III Fonajup, que contemplou, além dos painéis com temas e 

programas da área protetiva, o Workshop da Infância e da Juventude do Conselho 

Nacional de Justiça da Região Sudeste referente aos Cadastros CNA e CNCA. Registrou-

se a presença de 132 inscritos, com participantes das seguintes Unidades Federadas: PI, 

AP, RJ, BA, PB, SC, MA, MS, RO, MG, TO, SE, AL, DF, ES, SP, GO e RS. Iniciado o 

encontro, após a manifestação dos integrantes da Mesa de Abertura, foi formada a mesa 

do primeiro painel com a participação dos membros da Diretoria do Fonajup. O Promotor 

de Justiça Rodrigo Medina apresentou o Programa “Quero uma Família”, falando 

ainda do Sistema Módulo Criança e Adolescente – MCA, um banco de dados em 

tempo real gerido pelo MPRJ, mas disponível para toda a Rede de Atendimento, 

esclarecendo que o Programa “Quero uma Família” funciona dentro do espaço do MPRJ 

e se comunica com o Sistema MCA. Dando continuidade, a Juíza Mônica Labuto e 

Silvana Moreira (Advogada e Presidente da Angaad) realizaram o painel sobre o tema 

Busca Ativa e Grupos de Apoio à Adoção. Mônica abordou a busca ativa e os limites 

desta busca. A palestrante Silvana da ANGAAD informou sobre a existência de 130 

GAAs que efetuam busca ativa por Orkut, E-mais Google, Facebook em comunidades 

fechadas e WhatsApp. No turno da tarde, o Juiz de Direito Sérgio Luiz Kreuz falou 

sobre o Programa Família Acolhedora desenvolvido na cidade de Cascavel/PR. A Juíza 

de Direito Andréa Pachá discorreu sobre a temática das Novas Constituições Familiares, 

suscitando que a Multiparentalidade deve alcançar também a adoção, questionando o 

modelo binário aplicado no nosso sistema de justiça, onde se reconhece apenas, ou 

família biológica, manutenção do vínculo, ou busca para inserção em família substituta, 

lançando crítica sobre a patrimonialização de questões relacionadas ao afeto. O 

Desembargador Reinaldo Cintra falou sobre o tema Adoção Internacional, trazendo a 

idéia, a partir da Convenção de Haia, da adoção internacional não como uma sentença, 

mas como um tratado internacional. Em seguida ocorreu a Pauta administrativa do Fórum, 

sendo discutido e aprovado o seguinte: 1) Aprovação da Ata do II Fonajup ocorrido no 

dia 18 de novembro de 2016; 2) Votação de requerimento de assento para o FONAJUP 

no FONINJ. Aprovado à unanimidade; 3) Votação da sede e data para o próximo 

Encontro. Encontro no dia 18 de outubro de 2017 em Ouro Preto, realizando 

conjuntamente como o Encontro Nacional de Juízes da Infância da AMB que ocorrerá nos 

dias 19 e 20 de outubro de 2017. Aprovado à unanimidade. 

No segundo dia, após a manifestação dos integrantes da Mesa de Abertura, ocorreu a 

abertura dos trabalhos com a fala do Ministro João Otávio de Noronha. Formada a 



 

 

mesa do primeiro painel,  o Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza apresentou o Projeto O 

Ideal É Real. Esclareceu que o projeto tem três modalidades de apadrinhamento: 

apadrinhamento provedor (auxílio financeiro) acessível a PF e PJ, sendo que o dinheiro é 

pago diretamente ao fornecedor, não ficando dinheiro nem com a Vara, nem com a 

instituição; apadrinhamento colaborador de prestador de serviço; e apadrinhamento 

afetivo para crianças a partir de 8 anos (crianças sem possibilidade de adoção). A 

Psicóloga Maria da Penha Oliveira Silva trouxe o painel Mudança de Perfil de 

Habilitação. Apresentou o trabalho desenvolvido pela instituição parceira Aconchego na 

busca ativa e na formação de padrinhos e pretendentes à adoção, propondo uma reflexão 

sobre a mudança de perfil, aduzindo que Adoção é pertencimento, sendo que, com a 

escuta e reflexão dos adotantes é que a mudança acontece, o desejo é uma construção. 

Afirma que os cursos de adoção são um importante instrumento nesta construção. Para 

encerrar os trabalhos da manhã, o Grupo de Trabalho do CNJ, por intermédio do Paulo 

Márcio Arevalo do Amaral, apresentou a proposta de unificação do CNA e do CNCA em 

módulos do mesmo sistema mediante compartilhamento do banco de dados, já com as 

alterações aprovadas no workshop realizado em Maceió. Os trabalhos da manhã foram 

encerrados com a fala do Ministro Corregedor Nacional de Justiça, João Otávio de 

Noronha, que convidou toda a magistratura, numa atuação solidária, a se somar na 

construção dos Cadastros e de uma política pública do Judiciário para a Infância e 

Adolescência a partir de dados reais estatísticos extraídos dos cadastros. No turno da 

tarde ocorreu o Workshop do CNA. Ao final foram feitos os registros das sugestões dos 

participantes do Fonajup, ficando registrado pela Juiza Sandra que o CNJ continuará a 

receber propostas até o final dos Workshops regionais. Após os trabalhos do Fórum, 

faltaram 8 telas para debate e deliberação, iniciando as telas que restam para debate na 

tela CADASTRAR PRETENDENTE DOMICILIADO NO EXTERIOR. Ficou consignado 

pelo Presidente do Fórum, Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, que será realizado um 

trabalho complementar pelos integrantes do Fonajup da coleta de propostas 

complementares para a melhoria do CNA, oportunamente encaminhados ao Grupo de 

Trabalho do CNJ. Foram anexadas à presente ata resumo com registro das palestras e 

trabalhos dos dois dias de Fórum, bem como, Proposta do CNJ de Reformulação do 

Cadastro Nacional de Adoção. 

Nada mais havendo, eu,   Haroldo Luiz Rigo da Silva, Secretário do 

FONAJUP, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi rubricada por mim e vai 

devidamente assinada pelo Presidente. 

 

SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA 
Presidente do FONAJUP 


