
Alunos responsáveis:

1 – Ingrid Lopes;

2 – Jessica Moura;

3 – Márcia Gomes;

4 – Paulo Henrique Lucena;

5 – Pedro Ferreira.

Somos alunos da Disciplina de Direito Civil VI da Universidade Federal da Paraíba, 
ministrada pela Professora Raquel Moraes de Lima, que nos informou a respeito da Consulta 
Pública realizada pelo Ministério da Justiça e Cidadania, que visa uma reciclagem de alguns 
dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente referentes à Adoção, tornando-os, 
portanto, mais adequados às nuances hodiernas, buscando um amparo mais efetivo dessas 
crianças e jovens que se encontram em acolhimento institucional. 

Dessa forma, fomos estimulados a analisar a proposta já elaborada, assim como também
desenvolver inovações ao texto, através de debates em sala de aula. Segue adiante, algumas 
propostas resultantes desses debates:

1 -  Estipulação de prazo para a conclusão do processo de adoção e para o direito da 
família biológica reclamar a criança

Hodiernamente, não há prazo fixado para a conclusão do processo de adoção ou para a 
família biológica reclamar a criança. Em muitos casos, diante do moroso procedimento judicial, 
respectivas ações podem perdurar por anos.

Além de princípios processuais como o da celeridade e da economia processual, 
princípios constitucionais também devem ser observados, como, por exemplo, o da dignidade da
pessoa humana ou mesmo o princípio do melhor interesse do menor. 

 

Mudanças: 

- Prazo para a conclusão do processo de adoção: 240 dias (120, prorrogáveis por mais 120); 
- Prazo para a família biológica reclamar a criança: 30 dias.

Portanto, o art. 13 do ECA passaria a dispor com as seguintes regulamentações:

Art.13. 
………………………………………………………………….…..



§ 1º-A Considerando o disposto no § 1º, a Justiça da Infância e da 
Juventude deverá intimar o suposto pai, quando possível, conferindo-
lhe a oportunidade de manifestar, em quinze   dias, se pretende 
comprovar a paternidade e exercer o poder familiar, visando a 
manutenção da criança na família natural; (difere da atual proposta 
que estipula o prazo de cinco dias).

§ 1º-B  Considerando o disposto no § 1º, havendo registro civil de 
nascimento e caso o pai não seja encontrado

, a Justiça da Infância e da Juventude poderá contatar a família 
extensa, formada por parentes próximos com os quais a gestante, a 

mãe ou a criança convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade, desde que não se coloque em risco a integridade física e 
psíquica da gestante ou mãe. 

§ 1º-C  Caso a genitora não indique a paternidade e decida entregar 
voluntariamente a criança em adoção, terá trinta   dias a partir do 
acolhimento institucional para reclamá-la ou indicar pessoa da família 
extensa como guardião ou adotante. (difere da atual proposta que 
estipula o prazo de sessenta dias).

§ 1º-D Expirado o prazo referido no § 1º-C, a destituição do poder 
familiar será deferida imediatamente e a criança cadastrada para 
adoção.

§ 1º-E Serão cadastradas para adoção recém-nascidos e crianças 
acolhidas sem registro civil não reclamadas por suas famílias no prazo
de trinta dias. (NR)”

2 - Proposta para facilitar a adoção de crianças com deficiência.

Inserção do §10 ao art. 47, da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):

• redução  da  carga  horária  em  50%,  sem  prejuízo  da
remuneração,  para  servidores  públicos  das  esferas  federal,
estadual e municipal, na hipótese de estes adotarem crianças e
adolescentes  com deficiência  (esse  direito  já  é  previsto  em
alguns estados e municípios brasileiros).



Essa iniciativa encontra fundamento na Convenção Internacional sobre o Direito das 
Pessoas com Deficiência (arts. 7º, 23ª, 28º), aprovado pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de 
julho de 2008, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo Brasil em 1º de agosto de 
2008, bem como de seu protocolo facultativo — pelo qual se reconhece a competência do 
Comitê para receber e considerar comunicações por violação desta, e com a Constituição 
Federal (art.227).

Embora não haja previsão na Lei 8112/90 (Estatuto dos Servidores Federais), desse tipo 
de ação em benefício da criança ou adolescente com deficiência, já há o reconhecimento 
jurisprudencial a respeito do tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. HORÁRIO ESPECIAL SEM COMPENSAÇÃO. ART. 98 
§ 2º DA LEI Nº 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Será 
concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou 
dependente portador de deficiência física, quando demonstrada a 
necessidade por junta médica oficial (Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º), 
com compensação de horário, em regra. 2. No entanto, comprovado por
laudos médicos que o filho do servidor impetrante é portador de grave 
deficiência mental, que lhe exige assistência diuturna, faz jus o servidor 
à concessão de horário especial de trabalho, sem compensação de 
horário, tendo em vista que as normas constitucionais que dispensam 
especial proteção à família devem se sobrepor na presente hipótese, 
frente à gravidade da situação do menor. 3. Apelação e remessa oficial 
não providas. (TRF 1ª R.; Ap-RN 11224-67.2000.4.01.0000; PI; 
Primeira Turma Suplementar; Rel. Des. Fed. Conv. Mark Yshida 
Brandão; Julg. 28/04/2011; DJF1 18/05/2011; Pág. 124). 

• Assim sendo, o reconhecimento legal desse direito facilitaria
sobremaneira  a  vida  dessas  crianças  e  adolescentes  que
possuem alguma deficiência e que por essa razão tenham mais
dificuldades  em  serem  adotados,  além  de  desobstruir o
judiciário. 

3 - Quanto aos jovens maiores de 14 (catorze) e menores de 18 (dezoito) anos e aos jovens 
com 18 (dezoito) anos completos:

É  importante  que  se  dê  maior  atenção  àqueles  que  completam  18  anos  e

encontram-se  acolhidos  em  instituições.  Trata-se  de situação  bastante  contraditória

retirar um jovem que se encontra em status prioritário, removendo-o para um status de

mínima relevância, que, nesses casos, configura-se pela ausência de amparo em todos os



sentidos, desprezando completamente princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e

do Adolescente, embasando-se, para isso, tão somente num critério de faixa etária. Tal

realidade é recorrente no Brasil, principalmente porque, como já mencionado, crianças

maiores são preteridas pela fila de adoção existente.

Ao  atingir  a  maioridade  civil,  essas  pessoas  precisam  sair  do  acolhimento

institucional,  ficando  sujeitas  ao  gerenciamento  dessas  instituições  que,

discricionariamente  podem prolongar  a permanência  desses  jovens  por  mais  alguns

meses, caso estes jovens se adequem aos critérios comportamentais da instituição em

questão. Entretanto, a grande maioria deles passa a viver por conta própria ao atingir a

temida maioridade, temida pois esses jovens se veem em situação de desespero, por não

possuir qualquer pessoa a quem eles possam recorrer.

Ora, as oportunidades do mercado de trabalho já são escassas, como pessoas que

não possuem instrução adequada e nenhum tipo de auxílio podem passar a viver por

conta própria? Essa situação de desamparo acaba por forçá-los a uma situação de rua,

expondo esses jovens, por muitas vezes, à criminalidade e ao envolvimento com drogas.

Deste modo, acreditamos que seria interessante  a existência de uma lista específica

para os jovens, a partir dos 14 anos de idade, que se encontram em instituições de

acolhimento,  a  qual  seria  fornecida  às  empresas  com o  fim  de  contratá-los,

enquadrando-os na condição de “menor aprendiz”, oferecendo a essas empresas,

em contrapartida, alguma espécie de benefício no âmbito do direito tributário, por

exemplo. Também  crucial  que  se  faça  a  inserção  desses  jovens  em  cursos

profissionalizantes, talvez por uma linha de apadrinhamento específico para tanto.

Tais medidas, sem dúvidas, auxiliaria a futura inserção no mercado de trabalho.

4 – Efetivação do programa de apadrinhamento profissionalizante

Discute-se também o precedente aberto pela Súmula 358 do STJ editada em

2008 que orienta aos juízes sobre a pensão alimentícia paga a filhos maiores de 18 anos

de idade. Ela diz que “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a

maioridade  está  sujeito  à  decisão  judicial,  mediante  contraditório,  ainda  que  nos

próprios  autos”.  Acredita-se  que  esse  benefício  possa  ser  estendido  a  jovens  que

completaram  a  maioridade  em  instituições  de  acolhimento,  discutindo-se  até  o

estabelecimento  de  um “auxílio-maturidade”,  este  devendo  ser  concedido  pelo



período de 1 (um) ano. É de se ressaltar a importância da concessão de um auxílio

deste  tipo,  pois  ajuda  esses  jovens  a  conquistarem  sua  autonomia,  numa  fase  de

transição deveras complicada.

Por último, há de se falar na criação de Repúblicas que possam acolher esses jovens.  O

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – prevê em

suas “Orientações Técnicas de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” a República,

recomendando que ela sirva prioritariamente para jovens que completem a maioridade

civil e definitivamente não possuam outro encaminhamento. A criação de Repúblicas,

todavia, não deve ser utilizada para fomentar a cultura institucionalizante presente em

nosso país.  Entretanto,  deve se tratar de política melhor regulamentada,  visando

retirar esses jovens da situação de total desamparo.

5 - Estágio de Convivência

Proposta:

Art. 46º A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou 
adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. 

§1º Dispensa-se do estágio de convivência as crianças com idade entre 0 a 2 dois 
anos.

Seria  relevante  a  inclusão  do  parágrafo  supracitado,  haja  vista  que  disciplina  a

possibilidade de dispensa do estágio de convivência para uma criança recém-nascida, ou de

tenra idade, de 0 a dois anos de vida, pois sua adaptação será fácil e normal, integrando-se

perfeitamente a nova família, sem maiores dificuldades. Com base nos estudos da psicologia

cognitiva  e  da  psicologia  do  desenvolvimento,  baseadas  sobretudo  nos  estudos  de  Piaget

constata-se  que  no  período  de  0  a  dois  anos,  conhecido  como  sensório-motor  o  bebê

primeiramente percebe o mundo e atua nele, onde coordena as sensações vivenciadas junto com

comportamentos motores simples, juntando o sensorial a uma coordenação motora primária,

mas  não  apresenta  dificuldades  de  adaptações  a  meios  sociais  e  culturais  diferentes,  pois

somente atua com sensações e descobre o mundo através do deslocamento de seu corpo. Há

uma interdependência em perceber o mundo e atuar nesse mundo, mas que não compromete seu

convívio com diferentes possibilidades.

6 – Prioridade nos programas de acolhimento familiar para os adolescentes



Sem sombra de dúvidas a priorização deveria começar pelas crianças mais velhas, pois

estas são as preteridas na adoção. Devendo a justiça prezar pela celeridade processual com

relação  ao  processo  de  adoção  e  para  que  se  evite  também  que  a  criança  transite

incessantemente entre um ambiente e outros não estáveis. Desta forma, a nova redação disporá

da seguinte forma:

“Art. 34 …………………………………………………………………………

§ 5º Os adolescentes são o público prioritário de programas de acolhimento familiar.” 
(NR)

Debate Público

De: Márcia Gomes <phib33@gmail.com>

Enviado em: quarta-feira, 2 de novembro de 2016 03:13

Para: Debate Público

Assunto: debate adoção.

Anexos: Proposta alteração Lei 8069_90.docx

Bom dia, somos alunos do curso de direito e, além de participarmos do debate, gostaríamos de 
enviar a documentação fundamentada com as justificativas das alterações, haja vista a não 
permissão de textos maiores nos comentários.

--

Atenciosamente,

Márcia 


