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RESUMO: Este artigo tem como objeto de pesquisa a comparação entre os 
institutos de Apadrinhamento existentes no Brasil e em Portugal como 
mecanismo de resguardar o direito à convivência familiar e comunitária das 
crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, tendo em vista 
a ratificação, por ambos os países, à Convenção sobre os Direitos das Crianças 
de 1990, bem como o art. 227º da Constituição Federal do Brasil. O instituto do 
Apadrinhamento Afetivo foi tipificado no Brasil pela Lei 13.059/2017, enquanto o 
Apadrinhamento Civil, de Portugal, foi regulamentado pela Lei 103/2009. 
Passando em revista as normativas mencionadas, nota-se que o 
Apadrinhamento Afetivo e o Apadrinhamento Civil são institutos jurídicos com 
fortes diferenças: Portugal optou por centrar seus esforços em retirar as crianças 
e jovens das instituições de acolhimento e inseri-las em lares familiares, 
enquanto o Brasil preferiu fornecer à essas crianças e adolescentes vínculos 
externos à instituição para que elas tenham algum ponto de referência e afeição. 
A mera distinção entre estas figuras não pode levar à afirmação de que um 
modelo é melhor que o outro, pois, mesmo diante da proximidade cultural que 
Brasil e Portugal possuem, suas realidades geoeconômicas são diferentes. 
Contudo, pode-se afirmar que ambos institutos ainda não obtiveram o alcance 
que pretendiam. Dados retirados do “Relatório CASA 2017” mostram que, das 
2.857 crianças que cessaram o acolhimento em Portugal, somente 07 casos 
foram em decorrência do Apadrinhamento Civil. Ademais, somente 1% das 
crianças possuem como Projeto de Vida o apadrinhamento. No Brasil, o 
levantamento destes dados é de difícil acesso, tendo em vista que não é um 
programa uniforme por todo território e, também pelo fato de que a elaboração 
do Plano Individual de Atendimento (PIA) ainda não foi difundida com êxito em 
todos os abrigos. Dessa forma, utilizando-se do método dedutivo, através de 
pesquisa bibliográfica e legislativa dos dois países em enfoque, busca-se 
fomentar o debate do direito comparado relativo ao instituto do Apadrinhamento. 
Serão levantados como pontos merecedores de atenção ao Brasil após o estudo 
comparado: i) a importância da realização do PIA em todos lares de acolhimento 
do território brasileiro; ii) questionar a necessidade de uniformização dos 
requisitos de habilitação dos padrinhos e, iii) discutir o Projeto de Lei 221/2018 
que visa retirar o impedimento da habilitação de padrinhos que constem no 
Cadastro Nacional de Adoção. Estes três pontos ensejam debates atuais no 
direito brasileiro, mas que já são previstos no direito português. Com estas 
sucintas considerações, espera-se demonstrar que este instituto ainda possui 
incompletudes que deverão ser reconhecidas para permitir a elaboração de 
novos planos de ação e que promovam de forma efetiva o direito à convivência 
familiar e comunitária, mas, sobretudo, que possibilitem que as crianças e 
adolescentes em acolhimento tenham maiores oportunidades em seus futuros. 
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