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AFETIVO

AFETO QUE TRANSFORMA VIDAS



Apadrinhamento:

afeto que transforma vidas

“Um fio invisível conecta aqueles que estão

destinados a encontrar-se, independente do tempo,

lugar ou circunstância. O fio pode esticar-se ou

emaranhar-se, mas nunca romperá.”

Provérbio chinês.

Cartilha para Padrinhos e Madrinhas

Um projeto da Vara da Infância e Juventude

da Comarca de Ilhéus que visa possibilitar a 

convivência familiar e comunitária de crianças

e adolescentes em situação de acolhimento

institucional, ampliando sua rede de vínculos 

individualizados e referências positivas.
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APRESENTAÇÃO

O Apadrinhamento Afetivo é um Projeto que visa à 

estruturação de uma rede de apoio socioeducativo, capaz de 

proporcionar a convivência social e comunitária à crianças e 

adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, em 

decorrência de direitos violados, seja por orfandade, 

negligência, violência doméstica, abuso sexual ou outras 

agressões.

Objetiva-se desenvolver ações com crianças e adolescentes, 

com idades entre 8 e 17 anos, acolhidos nas Instituições de 

Ilhéus, com remotas possibilidades de retorno à família de 

origem ou adoção. Para tanto, o projeto deverá selecionar e 

capacitar pessoas da comunidade, tornando-as aptas a 

exercerem o papel de padrinhos e madrinhas, contribuindo 

para o desenvolvimento desses sujeitos, investindo na 

promoção da autonomia das crianças e adolescentes, 

sustentando os seus projetos de vida e, consequentemente, 

preparando-os para o iminente desligamento da instituição.
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A vida de crianças e adolescentes institucionalizados, 

privados da convivência com a família de origem e sua 

comunidade, vem gerando preocupação na sociedade e 

organizações que militam na defesa de seus direitos. A 

dedicação dos profissionais das instituições em busca do 

desenvolvimento de ações de qualidade é insuficiente 

para proporcionar o cuidado e a atenção individualizados 

que a criança e o adolescente precisam para o 

desenvolvimento saudável de suas potencialidades, 

sendo frequente, em espaços coletivos das instituições, 

tais sujeitos apresentarem problemas de solidão, 

sentimento de baixa estima, abandono, agressividade, 

rendimento escolar insuficiente,  problemas de 

socialização, entre outros.

Assim, o Apadrinhamento Afetivo é um Projeto que 

envolve a rede de atendimento, objetivando encontrar 

alternativas para a convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes institucionalizados e sem 

possibilidade de adoção ou reinserção na família de 

origem, considerando a importância de vivenciarem 

cuidados individualizados, tendo, como mediadores, 

padrinhos e madrinhas capacitados para exercerem essa 

função.
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CONTINUAÇÃO REFERÊNCIA LEGAL 



REDE DE APADRINHAMENTO 
AFETIVO

A rede de apadrinhamento afetivo

Compete aos componentes da rede de proteção da criança e do adolescente 

compreender a sistemática do programa, inclusive os pretendentes a inclusão 

no programa, seja na condição de padrinho/madrinha, seja na condição de 

afilhado/a. A rede deve atuar em sintonia, exigindo-se comunicação clara e 

objetiva. É importante que todos os envolvidos saibam sua função no Projeto 

e atuem com responsabilidade e compromisso.

Quem Pode Ser Apadrinhado Efetivamente?

- Crianças a partir de oito anos de idade e adolescentes que, 

cumulativamente, tenham vínculos familiares rompidos judicialmente;

- Crianças a partir de oito anos de idade ou adolescentes, sem vínculos 

familiares rompidos judicialmente, mas com possibilidades remotas ou 

inexistentes de reintegração familiar ou adoção;

- Crianças de qualquer idade em caso de necessidades especiais, com 

possibilidades remotas ou inexistentes de reintegração familiar ou adoção.

Quem Pode Ser Padrinho ou Madrinha?

Pessoas voluntárias, sem demandas judiciais e que pretendem desenvolver 

ações em benefício de crianças ou adolescentes acolhidos, atendendo aos 

requisitos exigidos.

Diferença de Idade Entre o Padrinho/Madrinha e o Afilhado.

PELO MENOS 12 ANOS.
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Inscrição

Preenchimento do formulário que estará disponível nas entidades 

parceiras, instruído com a documentação necessária, conforme Portaria 

01/2017 e Ato Conjunto n.º 15, de 12 de julho de 2017, para formação do 

processo junto à Vara da Infância e Juventude.

Requisitos

1) Formulário de inscrição e documentos exigidos: RG, CPF, comprovante 

de residência e de renda (cópias), certidões criminais e cíveis negativas 

atualizadas e uma foto ¾;

2) Participar da preparação, das oficinas e reuniões com a equipe do 

Projeto;

3) Ter estabilidade emocional e familiar (avaliada, em estudo psicossocial, 

por meio de entrevistas e visita domiciliar;

4) Possuir disponibilidade de tempo para se dedicar ao afilhado/a (visitas à 

entidade de acolhimento, à escola, passeios, etc.);

5) Não fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção.

O Curso de preparação de candidatos a padrinhos e madrinhas

Para se tornar um padrinho / madrinha afetivo, será necessária uma reflexão 

sobre seus desejos, motivações e expectativas, bem como conhecimento 

das especificidades das crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento, para avaliar o próprio limite (afetivo, educativo e financeiro) e a 

disponibilidade para desenvolver papel essencial na vida desses sujeitos. 

Os  padrinhos e madrinhas precisam ser preparados para exercerem com 

afetividade, responsabilidade, previsibilidade e segurança o seu papel. 

Desse modo, é essencial a preparação antecipada para o apadrinhamento. 
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Habilitação

Em caso de deferimento do pedido de habilitação, serão emitidos 

certificados de apadrinhamento e termo de compromisso, devendo a 

equipe técnica do Juiz fazer a inclusão do postulante no cadastro dos 

habilitados ao apadrinhamento. 

Tempo de convivência para a construção do vínculo afetivo

Uma vez apresentados os candidatos a padrinhos/madrinhas às 

crianças/adolescentes, inicia-se a fase de encontros e de 

conhecimento, visando estabelecer o novo vínculo. A princípio, os 

encontros se realizam apenas na instituição. Após, pelo menos, três 

encontros, serão autorizados a fazer pequenos passeios, retornando 

no mesmo dia. Com a formação do vínculo, a Vara da Infância poderá 

autorizar a saída do afilhado com o padrinho, inclusive, para viagens.

Responsabilidade dos Padrinhos/Madrinhas Afetivos

1) Prestar assistência, nos aspectos físico, afetivo e educacional, ao 

apadrinhado, nas medidas de suas possibilidades, proporcionando 

experiências de convívio familiar e comunitário saudáveis.

2) Cumprir com os termos preestabelecidos com a Instituição de 

Acolhimento e o apadrinhado, tais como visitas, horários e 

compromissos.

3) Esclarecer ao apadrinhado o objetivo do apadrinhamento, 

evitando expectativa de adoção.

4) Acompanhar e apoiar o apadrinhado em atividades externas à 

Instituição de Acolhimento.

5) Relatar, à Equipe de Execução do Projeto, comportamentos 

relevantes durante o período de convívio.

6) Ter abertura, compreensão e disponibilidade para lidar com temas 

diversos relacionados à história de vida, drogas, sexualidade e outros, 

assim como promover e estimular a autonomia, independência e 

projeto futuro do afilhado.

7) Participar da preparação das oficinas, encontros e atividades 

propostas junto às equipes parceiras.

14 Como construir as regras de convivência

As regras são construídas entre padrinhos/afilhados sob a orientação das 

equipes do projeto, portanto, devem ser respeitadas. Os passeios devem 

ser combinados com antecedência, as ausências devem ser justificadas, os 

comportamentos não aceitáveis devem ser esclarecidos previamente e o 

desligamento do apadrinhamento deve ser conversado, realizando-se a 

despedida. 

Preparação Continuada:  Apoio e Acompanhamento

Os padrinhos e madrinhas que se encontrem em convivência com crianças 

ou adolescentes devem participar dos encontros realizados. Esses 

encontros têm a finalidade de acompanhar e apoiar o convívio e a 

edificação dos vínculos afetivos. Serão tratados temas concernentes ao 

apadrinhamento, como sexualidade, limites, preconceitos, aprendizagem, 

agressividade, ciúmes e, na oportunidade, serão indicados livros, filmes e 

artigos para discussão e melhoria da convivência familiar e comunitária e 

aprimoramento do apadrinhamento afetivo.

O afilhado que retorna à família de origem ou é adotado mantém o 

vínculo com o padrinho/madrinha? 

Nada impede que se mantenha o vínculo entre o padrinho/madrinha e o 

afilhado, a não ser que a família de origem ou adotante não o deseje, 

quando, então, é preciso aceitar a decisão. Por outro lado, o padrinho ou a 

madrinha pode ser um aliado, auxiliando no retorno do afilhado ao 

convívio com a família biológica ou na construção do vínculo com os 

adotantes.  

Apadrinhamento/Guarda

A criança e o adolescente são mantidos sob a guarda da instituição de 

acolhimento, portanto, os padrinhos não são guardiões. No 

apadrinhamento afetivo, se constrói um laço de amizade, compromisso e 

afetividade, porém, padrinhos, madrinhas, afilhados e afilhadas devem 

continuar morando em suas próprias casas, podendo fazer visitas e passar 

finais de semana, datas festivas juntos, inclusive, viajar quando houver 

autorização da Vara da Infância.
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O afilhado pode morar com o padrinho/madrinha?

O afilhado somente poderá sair da instituição para morar com o 

padrinho/madrinha, caso haja autorização do Juiz da Infância e da 

Juventude, com a emissão de Termo de Guarda e Responsabilidade. 

Caso o afilhado alcance a maioridade (aos 18 anos), a decisão é dele e 

do padrinho/madrinha. Em qualquer dos casos, as equipes técnicas 

devem avaliar e acompanhar.

Apadrinhamento / Adoção

A participação no projeto de apadrinhamento não privilegiará o 

habilitado em posterior ou eventual processo de adoção do 

apadrinhado ou de qualquer outra criança ou adolescente.

Para ser padrinho/madrinha tem que ser casado?

Para o apadrinhamento, as pessoas podem ser solteiras ou casadas e 

somente podem apadrinhar uma criança ou adolescente, ainda que 

tenham irmãos, para que vivencie a singularidade dessa relação.

O vínculo de apadrinhamento afetivo é para sempre?

A convivência pode ser reduzida ou extinguida, em decorrência da 

própria dinâmica da vida, como em casos de desinteresse pessoal, 

mudança de cidade, decepções e conflitos. De qualquer modo, o 

afastamento ou a desistência precisam ser discutidos e esclarecidos. 

Não há obrigatoriedade para que padrinhos/afilhados se encontrem 

pelo resto da vida, mas a separação deve ser acompanhada de 

cuidados, possibilitando que o afilhado elabore o processo de 

afastamento, para não configurar mais um abandono.

16
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1 )  O  P r o g r a m a  n ã o  i m p l i c a  v í n c u l o  j u r í d i c o  e n t r e 

padrinho/madrinha e afilhado;

2) Para casais, deverá ser assinada declaração de concordância 

mútua;

3) Os padrinhos podem escolher a faixa etária e o sexo do afilhado.

4) É proibida a aproximação de crianças e adolescentes a padrinhos 

não habilitados judicialmente no Projeto de Apadrinhamento;

5) A interação entre padrinho/madrinha e afilhado não terá uma 

forma preestabelecida. Cada padrinho terá horários e atividades 

próprias para se relacionar com afilhado, de acordo com sua 

disponibilidade;

6)  Só poderão participar do apadrinhamento crianças e 

adolescentes acolhidos em instituições de Ilhéus;

7) Após 01 ano de apadrinhamento ininterrupto, os padrinhos serão 

diplomados com o título “Super Padrinho/ Super Madrinha”;  e

8) NÃO HAVERÁ TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO DOS PADRINHOS 

/ MADRINHAS OU COLABORADORES PARA FUNCIONÁRIOS DA 

INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO, EQUIPE TÉCNICA E PARCEIROS.
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Padrinhos ou madrinhas podem participar da vida social e 

educacional do afilhado?

As crianças e os adolescentes podem convidar seus padrinhos ou 

madrinhas para que participem de suas atividades escolares, 

rel igiosas ou na inst i tuição de acolhimento,  reuniões, 

comemorações e festividades.

Os padrinhos ou madrinhas também podem convidar seus afilhados 

ou afilhadas para que participem de seus compromissos familiares e 

sociais: aniversários, datas festivas, viagens de férias ou feriados. 

Outras atividades de lazer são sugeridas: brincar, jogar bola, leitura, 

skate, dançar, ir ao cinema, ao teatro, ao clube, shopping, etc. 

Crianças e adolescentes podem ser convidados para participarem 

das rotinas da família do padrinho ou madrinha; ir ao supermercado, 

lavar carro, salão de beleza ou barbeiro, ajudar a preparar uma 

refeição, ver TV, etc. 

O padrinho/madrinha, com o aval da instituição, pode oferecer 

cursos complementares, particulares ou públicos, ou atividades 

voltadas para artes, esportes e cultura, assim como alguma ação 

voltada para a saúde: dentista,  médico, exames, etc.

18 Padrinho/madrinha pode contribuir com o projeto de vida do 

afilhado (a)?

Aceitar a história da criança/adolescente e de sua família.

Orientar, guiar, inspirar, motivar para a independência, autonomia, a construção 

de um caminho próprio.

Fazer uma escuta atenta e promover diálogos constantes.

Aconselhar, brincar, passear, ler, estudar, jogar, etc.

Compartilhar histórias, valores, visão do mundo.

Dar continência, para que a criança/adolescente possa lidar com seus medos, 

angústias, desejos e todos os percalços da vida. É importante acrescentar que o 

padrinho/madrinha pode se tornar um ótimo mediador no retorno à convivência 

do afilhado com a família de origem ou na construção do vínculo com a família, 

por adoção, desde que todos os participantes do processo estejam de acordo.

Proporcionar educação financeira.

Perceber, com atenção, o que o afilhado (a) tem de melhor. A sua centelha, aquilo 

que faz seus olhos brilharem.

Ajudá-los com as escolhas e a refletir sobre seus talentos e interesses e como isso 

combina com as necessidades do mundo.

Direcionar a criança/adolescente para opções promissoras. Alimentar uma 

postura otimista.

Promover ações de responsabilidade: rotinas de trabalho e administração de uma 

casa.

Apresentar sua rede pessoal e potenciais referências.

Texto obtido na Cartilha para Padrinho e Madrinha do Aconchego.
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Outras modalidades de Apadrinhamento:

Apadrinhamento prestador de serviços: é aquele em que o padrinho, 

pessoa natural ou jurídica, por meio de ações de responsabilidade social 

junto às instituições, se cadastra para atender às crianças e aos 

adolescentes participantes do Projeto, conforme a sua especialidade de 

trabalho ou habilidade, apresentando um plano de atividades;

Apadrinhamento provedor: é aquele em que o padrinho, pessoa natural 

ou jurídica, dá suporte material ou financeiro à criança ou ao adolescente, 

seja com a doação de materiais escolares, vestuário, brinquedos, seja com 

o patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar, prática 

esportiva, idiomas ou contribuição financeira para alguma demanda 

específica da criança ou do adolescente.

Requisitos

- Apresentar ficha de inscrição e documentos exigidos. 

- Pessoas Físicas: RG, CPF e comprovante de residência (cópias).

- Pessoas Jurídicas: CNPJ atualizado, CPF e RG do sócio majoritário ou 

diretor e Alvará de localização e funcionamento.

Desligamento do Projeto

O padrinho habilitado poderá ser desligado por iniciativa própria, por 

descumprimento dos compromissos assumidos e por intercorrências 

supervenientes constatadas por este Juízo.

O desligamento por iniciativa do padrinho não o impede de, 

posteriormente, voltar a integrar o projeto, desde que submetido a novo 

procedimento de habilitação.
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ENTRE EM CONTATO
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SEDE DO PROJETO:

FMT - Faculdade Madre Thais

Av. Itabuna, nº 1491, sala 117, Conquista, Ilhéus - Ba

Tel.: (73) 9 9126-1415

E-mail: redeafeto.ios@gmail.com

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE 

ILHÉUS

Fórum Epaminondas Berbert de Castro

Av. Osvaldo Cruz, S/N, Cidade Nova, Ilhéus - Ba

Tel.: (73) 3234-3461/3429

E-mail: vinfjuvilheus@tjba.jus.br



VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA DE 

ILHÉUS

APOIO:

REALIZAÇÃO:

Agradecimento especial a equipe da Aconchego!
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