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RESUMO: OBJETIVO DA PESQUISA: Cuida-se de pesquisa que visa a analisar 
a função do Poder Judiciário no acompanhamento do acolhimento institucional 
ou familiar como medida de proteção à criança e ao adolescente. 
JUSTIFICATIVA: O estudo desse tema visa a avançar em debates sobre 
convivência familiar e acolhimento, aprofundando a compreensão da criança e 
adolescente como pessoa em desenvolvimento e a quem se devem ser 
assegurados direitos fundamentais. HIPÓTESE: Analisar como o Poder 
Judiciário concretiza a doutrina da proteção integral no acompanhamento da 
medida de proteção de acolhimento. RESULTADO: O artigo 227 da Constituição 
brasileira adota a doutrina da proteção integral, que reconhece a criança e ao 
adolescente como pessoas em desenvolvimento e asseguram a proteção de 
seus direitos e interesses de forma prioritária pela família, sociedade e Estado. 
Um desses direitos é a convivência familiar, previsto no artigo 19 da Lei n. 
8.069/1190 e artigo 9º da Convenção sobre Direitos da Criança, o qual só pode 
ser afastado no melhor interesse da criança e para permitir a superação de uma 
situação de vulnerabilidade, sendo classificada como medida de proteção. Nas 
hipóteses em que essa separação familiar ocorra através de acolhimento 
institucional ou familiar, ocorrerá a intervenção do Estado por seus órgãos e 
entidades, notadamente do Poder Judiciário. Posto que em uma primeira leitura 
o Poder Judiciário tenha papel de assegurar a reinserção familiar da criança ou 
adolescente acolhido, conforme disposto no art. 19, § 1º, da Lei n. 8.069/1990, 
também lhe cabe, como decorrência da proteção integral, assegurar que no 
período de acolhimento houve o desenvolvimento da criança ou do adolescente 
em sua autonomia. O Poder Judiciário, com a participação da sociedade civil, 
deve fiscalizar o acesso da criança ou adolescente acolhido à saúde, educação, 
convivência comunitária, assistência social, exercício de sua religiosidade, 
cultura, dentre outros, garantindo, assim, que o acolhimento não represente uma 
ruptura no processo de desenvolvimento para se tornar uma pessoa adulta. 
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