
 
SEMINÁRIO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

TEMA: 
A nova Lei de Adoção 

e os novos horizontes da convivência familiar 

DATA: 
03 DE DEZEMBRO DE 2009 
(quinta - feira) 

LOCAL: 
Auditório Ary Florêncio Guimarães 
Ed. Sede do Ministério Público do Estado do Paraná 
Rua Mal. Hermes, 751, Centro Cívico 
Curitiba - PR 

PROGRAMAÇÃO: 

13:30 - 13:45 - Abertura 

• Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
Procurador-Geral de Justiça do Paraná 

• Dra. Samia Saad Gallotti Bonavides 
Coordenadora do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional - CEAF 

• Dr. Maurício Kalache 
Presidente da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público – FEMPAR. 

 

 

13:45 - 14:45 - Palestra 

“Os novos mecanismos de garantia do 
Direito à Convivência Familiar instituídos 
pela Lei nº 12.010/2009” 

• Palestrante: 
Dr. LUIZ EDSON FACHIN 
Advogado, Doutor em Direito, Professor, 
Diretor Regional Sul do IBDFAM 

Coordenadora de mesa: 
Dra. Marília Vieira Frederico 
Promotora de Justiça, atuante na 
Vara da Infância e Juventude (Adoção) 

 

14:45 - 15:00 - Intervalo 
 
15:00 - 16:00 - Palestra 

“Da necessidade de reformular e repensar o 
Sistema de Garantias dos Direitos da Criança 
e do Adolescente face a nova Lei de Adoção” 

• Palestrante: 
Dr. MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO 
Promotor de Justiça, atuante no CAOPCA e 
membro da ABMP 

Coordenadora de mesa: 
Dra. Luciana Linero 
Promotora de Justiça, atuante na 
Vara de Adolescentes Infratores,  
Presidente da AMPIJ/PR 

 

16:00 - 17:30 - Debates 

Coordenador de mesa: 
Dr. Luiz Francisco Fontoura 
Procurador de Justiça 

 

17:30 - Encerramento 

 

INSCRIÇÕES: 

PÚBLICO-ALVO: 
Membros do Ministério Público, Magistrados, 
Conselheiros de Direitos da Criança e do 
Adolescente e Tutelares, dirigentes e técnicos das 
entidades de acolhimento institucional de todo o 
Estado do Paraná. 

VAGAS: 
Serão limitadas e gratuitas. 

INSCRIÇÕES: 
Deverão ser feitas junto ao Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça da 
Criança e do Adolescente ou Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional, através dos telefones 
(41) 3250-4712 (CAOPCA) e (41) 3250-4189 
(CEAF) ou pelos endereços eletrônicos 
caopca@mp.pr.gov.br e cursosmp@mp.pr.gov.br. 

Serão emitidos certificados aos participantes do 
evento. 

 

REALIZAÇÃO: 

 
Ministério Público do Estado do Paraná 

Através do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
- CEAF e Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 
Criança e do Adolescente - CAOPCA. 

 

APOIO: 

 
FEMPAR - Fundação Escola do Ministério Público do Paraná 



 

Novas Regras para Adoção: 

Conheça algumas das principais mudanças nas 
regras para adoção no Brasil, que começam a 
valer no início de novembro: 

Abrigos: 
Crianças e adolescentes não podem ficar mais de 
dois anos em abrigos, atualmente designados 
como programas de acolhimento institucional, a 
não ser em situações excepcionais - por 
recomendação judicial. De seis em seis meses, no 
máximo, as instituições devem fazer relatórios 
sobre a situação de cada um dos acolhidos. 

Cadastros de Adoção: 
Terão preferência candidatos a pais inscritos nos 
Cadastros de Adoção. Em cada comarca há um 
cadastro de crianças e adolescentes em condições 
de serem adotados, assim como de pessoas ou 
casais habilitados para a adoção. A lei também 
prevê a preparação dos candidatos a pais e o 
acompanhamento familiar após a adoção, além 
da criação de cadastros de adoção em níveis 
estadual e nacional. 

Gestantes: 
Fica garantida a atenção específica à gestante 
que manifestar interesse em entregar a criança. A 
idéia é que ela não precise deixar o filho em local 
inadequado, colocando em risco a própria vida e a 
do recém-nascido. O encaminhamento da mãe ao 
juizado da infância e juventude também é 
obrigatório. 

Indígenas e quilombolas: 
Crianças indígenas e quilombolas devem receber 
tratamento diferenciado, para evitar o desrespeito 
às origens étnicas. A colocação familiar deve 
ocorrer prioritariamente na comunidade da 
criança ou entre membros da mesma etnia. 

 
(“A Família”, desenho da menina Maria Julia) 

Maiores de 18 anos: 
Qualquer pessoa maior de 18 anos, 
independentemente do estado civil, pode adotar 
uma criança ou adolescente, mas o candidato 
deve ter pelo menos 16 anos a mais do que a 
pessoa a ser adotada. 

Família Extensa: 
O juiz deve considerar o conceito de família 
extensa. Dessa forma, ele também pode dar 
preferência à adoção dentro da própria família da 
criança ou adolescente, que passa a ter prioridade 
sobre os candidatos no cadastro. Irmãos devem 
ser adotados pela mesma família, exceto em 
casos especiais. 

 
Farto material sobre o assunto poderá ser obtido 

nas páginas de internet do CAOPCA: 
“Lei Nacional de Adoção” 

http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/ 
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