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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento foi formulado pelo Programa Polos de Cidadania com o objetivo de trazer 

colaborações para as discussões relacionadas ao atendimento às mulheres gestantes e puérperas e 

seus bebês em situação vulnerabilidade social, o que envolve a análise dos impactos decorrentes da 

aplicação da Portaria nº 03/VCIJBH/2016, que dispõe sobre o procedimento para encaminhamento 

de crianças recém-nascidas e dos genitores aos Juízo da Infância e da Juventude, assim como oitiva 

destes, nos casos de grave suspeita de situação de risco, e sobre o procedimento para aplicação de 

medidas de proteção; e das proposições contidas na minuta de Portaria VCIJBH, que dispõe sobre o 

recebimento de comunicações e informações de situações de violação e de ameaça de violação de 

direitos de crianças e de adolescentes e regulamente a tramitação em, juízo do processo de “medidas 

de proteção”, em substituição à Portaria nº 03/VCIJBH/2016. 

 

As contribuições apresentadas a seguir são fruto de discussões que envolveram vários atores da rede 

de proteção à criança e ao adolescente e fundamentam-se, especialmente:  

 na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente;  

 no Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 

para a População em Situação de Rua e seu Comitê de Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento;  

 no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, aprovado em 2006, por meio de Resolução Conjunta 

do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CONANDA - e do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. (Disponível em: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-

convivencia-familiar-e.pdf);  

 

Para tanto, este documento está organizado em 3 (três) partes, além desta introdução. A primeira 

traz questionamentos sobre a pertinência de um ato normativo do Poder Judiciário, no caso, o 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-convivencia-familiar-e.pdf
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-convivencia-familiar-e.pdf


 

 

 

 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Vara Cível da Infância e Juventude.  

 

A segunda esboça uma análise sobre a conjugação dos dispositivos propostos na minuta de portaria 

da VCIJBH com a prática das unidades integrantes da Rede Pública de Atenção à Maternidade e à 

Infância, responsáveis por grande parte das ações que se pretende disciplinar. Cumpre destacar que 

essa parte trata-se de uma compilação realizada pelo Programa Polos de Cidadania a partir das 

considerações sobre a minuta da portaria recebidas de diversos atores da rede. 

 

Por fim, a terceira parte traz contribuições quanto a iniciativas que devem ser realizadas no sentido 

criar melhores condições para a efetiva garantia de direitos das crianças, mães e suas famílias.  

 

2. QUESTÕES PRELIMINARES 

 

A possibilidade de edição de uma nova Portaria da VCIJBH, por uma série de razões que se 

procurará explicitar a seguir, causa uma grande preocupação de diversos segmentos da sociedade 

que atuam na promoção e defesa dos direitos humanos e da criança e do adolescente.  

 

 A primeira razão diz respeito ao entendimento de que a aplicação dos dispositivos propostos na 

minuta poderão produzir efeitos mais danosos do que aqueles que se pretende evitar, tendo em vista 

a presunção de situação de risco das crianças ou adolescentes. Entendem os membros dessas 

instituições e entidades da sociedade civil que os fatos e situações que uma eventual Portaria venha 

a tentar disciplinar são, em sua grande maioria, insuscetíveis de regulação, mas exigem sim o 

aperfeiçoamento da rede de atenção as pessoas que se encontram em situação de grave 

vulnerabilidade psicossocial e/ou socioeconômica.   

 

Segundo, porque desresponsabiliza o Estado pelo dever de assegurar a essas famílias condições de 

proverem ao sustento e bem-estar de suas crianças, como determina o parágrafo 1º do art. 23 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as demais normativas aplicáveis à Rede de 

Atenção Básica, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) e do SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social).   
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Em terceiro lugar, pelo caráter heterônomo do instrumento, ou seja, por ter dispensado na sua 

elaboração a participação de profissionais, trabalhadores e servidores encarregados de fazer cumprir 

suas determinações.  E, por fim, porque afronta o texto constitucional, a Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do adolescente, que em conjunto instituíram a 

Doutrina de Proteção Integral entre 1988 e 1990. A partir disso, diversos Planos Nacionais e 

Estaduais foram elaborados, com ampla participação de atores da sociedade civil, para tornar 

efetivo seu cumprimento. Todos esses instrumentos foram elaborados de forma democrática e 

participativa, visando superar os resquícios autoritários advindos da malsinada Doutrina da Situação 

Irregular, que ensejou inaceitáveis violências contra crianças e adolescentes e suas famílias em 

nosso país e nos países onde vigorou.  

 

Deste modo, entende-se que a edição de uma nova Portaria representaria uma manifestação de 

descredito na Rede de Proteção e no Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e 

em seus profissionais. Esses, em sua grande maioria, têm demonstrado uma capacidade 

extraordinária de resolução de conflitos e desafios, alinhada com a Doutrina de Proteção Integral e 

com os preceitos legais vigentes, sendo que esperam do Poder Publico o reconhecimento e 

fortalecimento dessa capacidade profissional e humana de seus membros de atuarem na promoção e 

defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes.  

 

Tendo em vista os argumentos acima, e outros que poderão ser apresentados posteriormente, 

conclui-se pela inadequação de edição de nova Portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por 

meio do Juizado Cível da Infância e da Juventude desta Capital.   

 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A MINUTA DE PORTARIA VCIJBH EM SUBSTITUIÇÃO 

À PORTARIA Nº 03/ VCIJBH/2016 

 

A seguir são apresentadas ponderações quanto a determinados riscos que a aplicação de alguns 

dispositivos da minuta de Portaria podem representar à efetivação dos direitos fundamentais das 



 

 

 

 

crianças e adolescentes, das mães e famílias, em especial o direito de serem protegidos contra a 

inobservância das regras de promoção, proteção e defesa a esses direitos.    

 

Para melhor sistematizar tais ponderações optou-se por seguir a estrutura da minuta de portaria, que 

possui as seguintes partes: preâmbulo; considerandos; e disposições normativas que envolvem 40 

artigos.  

 

Preâmbulo: O uso da expressão "menores" denota uma visão ultrapassada pela legislação e 

doutrina aplicáveis à questão.  Tratar crianças e adolescentes como "menores" supõe considerá-los 

sob a perspectiva do antigo Código de Menores, em que crianças e adolescentes, principalmente 

provenientes de famílias pobres, eram tidos e tratados como objeto de medidas estatais-judiciais.  

 

1o. Considerando: O enfoque exclusivo na prevenção de violação ou ameaça de violação de 

direitos da Criança e do Adolescente (CA) deixa de considerar que o maior e mais eficaz 

instrumento de prevenção é a promoção de direitos, e não sua supressão. A preocupação quanto à 

"inobservância das regras de prevenção" deixa de considerar o principal avanço do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, no que diz respeito à garantia pela efetivação dos direitos da CA, ao 

estabelecer o dever e a responsabilização conjunta de quatro atores fundamentais: a família, a 

comunidade, a sociedade em geral e o poder público. Deixa de responsabilizar o Estado no que se 

refere aos programas de assistência social para as famílias por meio da rede de serviços, tanto do 

SUS quanto do SUAS. Por sua vez, ao procurar responsabilizar uma mãe e/ou pai, como unidade 

familiar, bem como a sua família, deve-se levar em conta o contexto socioeconômico em que a 

mesma se encontra, e encaminhá-la imediatamente em programas de promoção social, como prevê 

o art. 129, I a VII, do ECA.  

 

2o. Considerando: Retoma o tema do dever e responsabilidade, agora de pessoas físicas ou 

jurídicas de uma forma geral, pela inobservância das regras de prevenção, vinculado à função de 

comunicar e informar ao poder judiciário situações de violação ou de ameaça de violação aos 

direitos da CA. Contudo, não cuida de convocar essas mesmas pessoas para atuarem e/ou 

contribuírem na promoção dos direitos, conforme preceitua o art. 4o. do ECA. Novamente corre-se 
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o risco de julgar e punir a família pela sua hipossuficiência material, emocional, física, em vez de 

estimular e resgatar sua capacidade de cumprir com seus deveres, mediante um processo protetivo 

de natureza cautelar. 

 

3o. Considerando: Corre-se o risco de ferir o princípio do contraditório e ampla defesa da mãe, pai 

ou família extensa. A mãe, o pai e a família extensa estão colocados numa posição absolutamente 

passiva no que diz respeito à possibilidade de trazerem informações, esclarecimentos ou se 

defenderem de considerações expedidas por meio de relatórios, comunicados, notícias, estudos 

técnicos, notificações e declarações verbais. Ressalta-se a necessidade de dar tratamento 

diferenciado a situações distintas, sob pena de se equiparar a criança recém-nascida ao adolescente 

em conflito com a lei para efeito de aplicação de medidas estatais-judiciais. Outro ator fundamental 

que está ausente da normativa é a rede pública de proteção dos direitos da CA, integrante de um 

Sistema de Garantia de Direitos, cuja importância e protagonismo raramente são 

provocados/instados a atuar no cumprimento da função de implementar ações, programas e serviços 

destinados a proteger as famílias que se encontram em situação de grave vulnerabilidade.  

 

4o.a 6o. Considerando: A divisão de atribuições entre o Conselho Tutelar e a Vara da Infância, 

reservando ao primeiro a tarefa de "comprovar" situações de violação ou de ameaça e aplicar 

medidas protetivas de natureza predominantemente administrativa sem um estudo qualificado de 

uma equipe multiprofissional autônoma da Rede de Atenção Básica (Postos de Saúde, CRAS, 

CREAS, CAPS-AD, CERSAM e Conselhos Municipal, Estadual) pode ensejar decisões injustas e 

ou inadequadas. Vale lembrar as possibilidades inscritas no art. 100 e 101 do Estatuto, que indicam 

um conjunto amplo de medidas de proteção a cargo do Conselho Tutelar, que devem ser avaliadas 

caso a caso.  

 

7° Considerando: Na hipótese de aplicação de medida de acolhimento, em caráter emergencial e 

temporário, coloca-se como alternativa o acolhimento familiar, sem referência à família extensa, 

com risco de afastamento desse convívio de pronto. Este afastamento já representa um risco de 

grave ou irreparável dano emocional à criança e sua mãe e/ou pai. A convivência com a família 



 

 

 

 

extensa poderá atenuar a sensação de abandono provocada pelo afastamento da mãe e/ou do pai.  

 

8o. Considerando: Nota-se que as expressões “em tese” e evidências “relevantes” na aferição do 

risco ou ameaça de violação dos direitos da criança abrem caminho para avaliações de natureza 

subjetiva. Cabe lembrar que motivações de ordem pessoal ou com inspiração de uma cultura 

discriminadora podem ensejar em práticas mais prejudiciais do que aquele dano ou lesão 

presumidos que se visava prevenir.    

 

9° Considerando: Constata-se que são dispensáveis os critérios para adoção das “medidas de 

proteção”, uma vez que esses encontram-se previstos nos art. 98 a 101 do ECA, cabendo às 

autoridades e gestores responsáveis proceder à sua ampla divulgação e formação dos servidores 

encarregados de fazê-las cumprir. A expressão “salvo impossibilidade” abre precedentes para que se 

negligencie um trabalho de reintegração familiar, de modo a priorizar a convivência familiar, 

conforme o disposto no inciso X do art. 101, que destaca a prevalência da família natural ou 

extensa.  

 

DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO OU INFORMAÇÃO: Art. 1. a 5. 

 

Art. 1: A comunicação de um fato, conduta ou situação que requeira tratamento preventivo ou 

protetivo contra violação ou ameaça de violação de direitos de criança ou adolescente deve suscitar 

necessária e simultaneamente atenção e cuidados para com a sua família. Sempre que chegar ao 

conhecimento de uma autoridade, um gestor ou trabalhador da rede pública de atendimento às mães 

e crianças, uma notícia ou relato de ocorrência de grave risco ou ameaça em relação a uma criança, 

deve-se dar início a uma apuração da condição socioeconômica e psicossocial daquela família, a 

começar pelos relatórios existentes na rede de assistência social e saúde básica, de modo a 

identificar e minimizar as vulnerabilidades imediatas das pessoas envolvidas. Isto porque 

geralmente as situações de violências ou possíveis violências envolvendo crianças são situações 

potencialmente violentas para todos os envolvidos, pais e mães incluídos. 

 

Art. 3: A admissão de denúncias sem qualquer formalidade coloca em risco a transparência dos 
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fatos e pode estimular denúncias infundadas, sem que a pessoa denunciante seja ouvida 

pessoalmente e tenha registrado seu relato, preferencialmente por um membro do Conselho Tutelar. 

A admissão de comunicação expressa por qualquer indivíduo sem conhecimento e capacidade 

avaliativa do caso expõe mãe, bebê e família extensa a violações de direitos, por desconhecimento 

de alternativas psicossociais, como recomendação de ações de educação em saúde ou um manejo 

dentro da família de origem antes de conduzir o caso à Vara da Infância e da Juventude.  

 

Art. 4: A avaliação sobre a potencial gravidade do fato levado ao conhecimento do magistrado 

requer uma articulação intersetorial entre os atores da rede de atenção básica, principalmente da 

rede de assistência e saúde e o Conselho Tutelar, de modo a obter subsídios mais seguros e 

ampliados para uma tomada de decisão sobre as medidas aplicáveis àquele caso, individualmente 

considerado. A Defensoria Pública deverá ser notificada para colaborar no estudo e análise do caso. 

 

Art. 5: Novamente não se faz referência a medidas de promoção, contrariando o previsto no art. 

129 do ECA, que determina o encaminhamento da família a programa oficial ou comunitário de 

promoção social, entre outras medidas administrativas.  Com relação ao relatório de 

acompanhamento do caso pelo Conselho Tutelar, este deve ser obrigatório, sob risco de se 

ignorarem os esforços dos pais e da família para atender às exigências legais, bem como se proceder 

à atualização das informações, adequando-se a responsabilização à realidade fática da família.   

 

DO PROCESSO DE “MEDIDAS DE PROTEÇÃO”: art. 6. ao 7. 

 

Art. 6: Constitui iminente risco de cerceamento à capacidade processual das partes, em sua maioria 

famílias pobres e sem acesso a informações, a falta de notificação da Defensoria Pública para 

conhecimento dos fatos e adoção de medidas para elucidação das informações e alegações quando 

da abertura de processo de “medidas de proteção”. 

 

No parágrafo 2º: Novamente coloca-se em risco a preservação do laço familiar, que não pode ser 

ameaçado ou rompido sem justificativas comprovadas. A realização de sindicância e/ou estudo 



 

 

 

 

técnico, em regime de urgência, deve ser obrigatória, e preliminar à apreciação quanto à tutela 

cautelar.   

 

Art. 7°: No caso de mães em situação de rua, são necessárias medidas que atendam às necessidades 

dela e do bebê, por meio de imediata inserção em benefício ou programa de habitação provisória, de 

forma complementar as ações de assistência social e saúde. Nenhuma situação de ameaça ou 

violação à vida ou à saúde da criança poderá ser deduzida ou inferida de forma pressuposta e/ou a 

partir da simples identificação de uma condição de grave vulnerabilidade biopsicossocial e/ou 

socioeconômica da sua mãe, pai ou família extensa.      

 

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: art. 8.  

 

Art. 8: A falta de um estudo técnico preliminar, em regime de urgência, compromete seriamente a 

capacidade dos responsáveis por decisões e aplicação de medidas jurídicas e/ou administrativas de 

natureza cautelar. Deste modo, sua elaboração deve ser necessariamente requerida e apresentada, de 

forma fundamentada e embasada, antes da apreciação da tutela cautelar.   

 

DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. art. 9. ao  12. 

 

Art. 9: Os termos “sempre que possível” e “preferencialmente”, deixam margem para se 

negligenciar esforços para uma busca ativa dos genitores e membros da família extensa. Muitas 

famílias pobres desconhecem seus direitos e a forma de exercê-los, e seus membros sentem-se 

constrangidos ou ameaçados diante de uma autoridade ou de técnicos que trabalham em órgãos da 

Justiça. A notificação à Defensoria Pública favoreceria essa comunicação e interlocução. Além 

disso, a ausência dos genitores e familiares à entrevista do Setor Técnico Psicossocial pode se dar 

como decorrência de falha de informação ou comunicação, e perante essa ausência devem ser 

renovados os esforços para sua localização por meio do Conselho Tutelar ou de visita pessoal da 

equipe técnica para averiguação.  

 

1° parágrafo: O pai da criança possui os mesmos direitos e deveres da mãe com relação ao filho, e 
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seu chamamento ao processo deve se dar de modo a se estabelecer ou fortalecer um vínculo de 

cooperação para oferecer apoio para a mãe e proteção para a criança.  

 

Art. 10: É fundamental a escuta da família extensa para que se possa ter o entendimento do caso. 

Sem essa escuta torna-se incabível uma decisão que aprecie a tutela cautelar. Deve-se estabelecer os 

parâmetros para a busca ativa da família extensa, visando ao seu efetivo envolvimento no processo 

de promoção e proteção da criança e sua mãe. Com relação ao prazo para realização de audiência 

preliminar, deverá ser considerado a efetiva preparação dos atos preparatórios, ciência dos pais e da 

família extensa, testemunhas, documentos produzidos.   

 

Art. 11: A assistência da Defensoria é um direito fundamental, e não pode ser dispensada às partes, 

que devem ser devidamente informadas e esclarecidas a respeito desde o primeiro ato processual, 

salvo se tiverem constituído advogado particular.  O (a) Defensor(a) deve ser intimado(a) em tempo 

hábil para que possa estudar o caso devidamente, podendo participar da audiência sempre que julgar 

necessário.  

  

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO: art. 13 ao 25.  

 

Art. 14, parágrafo 1°: A implementação de medidas de busca e apreensão de crianças somente 

deverá ser realizada mediante um processo de conciliação, na presença de testemunhas, 

preferencialmente familiares, de modo a resguardar ao máximo a condição emocional das crianças e 

seus pais e demais familiares.   

 

DO AFASTAMENTO DE UM DOS GENITORES: Art. 16. 

 

Art. 16: O conceito de lar, em uma sociedade complexa e desigual deve ser revisto, para que possa 

incluir outros modos de vida, especialmente de pessoas pobres nos grandes centros urbanos, a 

exemplo da condição de vida das pessoas em situação de rua, e, em especial das mulheres em 

situação de rua.  Ao se desconsiderar o contexto social das pessoas envolvidas, empobrece-se a 



 

 

 

 

capacidade de análise dos casos em sua abrangência e especificidades. A referência ao art. 130 do 

ECA supõe uma ruptura com qualquer chance de reconciliação, em lugar de  privilegiar um trabalho 

continuado com mães, bebês e famílias que estão em vulnerabilidade social. Ao realizar um esforço 

de preservar as relações, propicia-se possibilidades de convivência para além do dano, respeitando a 

autonomia dos atores envolvidos e as possibilidades de resolução de conflitos. 

 

Da guarda provisória: art. 17 

 

Art. 17 Parágrafo 2°: Para que se possa alcançar condições em que prevaleça o “melhor interesse 

da criança ou do adolescente”, necessário estabelecer um processo de diálogo e cooperação entre a 

família e os atores responsáveis, na esfera pública e privada,  como assistência social, saúde, 

defensoria pública e Conselhos Estadual e Municipal.  

 

Parágrafo 3: Tanto os genitores como a família extensa, guardiões, Conselho Tutelar e demais 

órgãos da rede de proteção deverão receber cópia dos autos, para colaborarem no processo de 

acompanhamento da criança ou adolescente. 

 

Parágrafo 4º: A realização de avaliação técnica psicossocial é essencial e indispensável para 

verificar se a situação dos genitores e família extensa continua a mesma, e se a decisão de afastar a 

criança ou adolescente pode ter mudado. Sua metodologia e procedimentos de avaliação deverá ser 

transparente para que se possa conhecer, atualizar e produzir novas informações ou alegações sobre 

os fatos nela descritos.   

 

Parágrafo 5º: A realização de sindicâncias regulares e/ou esporádicas para o acompanhamento e 

fiscalização constitui etapa fundamental para efetivação de políticas públicas, não cabendo sua 

dispensa em nenhuma hipótese. 

 

DO ACOLHIMENTO FAMILIAR OU INSTITUCIONAL: ART. 19 A 25 

 

Art. 18: A possibilidade de acolhimento institucional conjunto pode favorecer a preservação dos 
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vínculos afetivos, desde que não iniba a autonomia dos genitores e da família, tanto dentro da 

instituição de acolhimento como fora. O acolhimento institucional deve possibilitar um espaço para 

a organização da vida dessa família, para a sua promoção e proteção social, que abrange aspectos 

afetivos, bem como materiais e sociais. Dessa forma, a institucionalização se caracterizaria como 

uma situação provisória, cuja superação dependerá do suporte de uma rede de proteção intersetorial 

especializada. Somente com tal retaguarda se poderá contribuir para a emancipação socioeconômica 

e psicossocial da mãe, do pai, da criança ou adolescente e de sua família. 

 

Art. 19 parágrafo 5º: A separação ou afastamento da mãe pode representar grave e iminente risco à 

vida da criança, especialmente nos primeiros meses de vida, em que o aleitamento materno propicia 

nutrientes indispensáveis à sua sobrevivência e desenvolvimento saudável. Além disto, o 

afastamento físico da mãe produzirá sérios danos psicológicos em ambos, nem sempre reversíveis. 

Deste modo, este somente será admissível quando contemplado o amplo direito de defesa dos 

genitores e observado o direito de convivência da criança com a família extensa, que deverá ser 

priorizada na aplicação de medida protetiva de acolhimento apenas da criança ou do adolescente. 

Da decisão de suspensão de visitas deverá ser dada ciência à Defensoria Pública e aos genitores e 

família extensa, por meio do Conselho Tutelar ou outro modo eficaz, de modo que possibilite a 

esses recorrerem da decisão antes que os seus efeitos, como o encaminhamento a família substituta, 

se tornem irreversíveis ou comprometam a reintegração ao convívio familiar.  

 

Art. 22: A pretensão de uma pessoa externa à família nuclear ou extensa não pode ser equiparada 

àquelas dos pais e familiares, para efeito de na condição de pretendente à guarda da criança, sob 

pena de se  tensionar ou dificultar a eficácia desse processo  em uma etapa preliminar em que se 

procurará assegurar  prioridade ao direito à convivência familiar e comunitária da criança.  

 

DOS PEDIDOS INCIDENTAIS. Art. 26 e 27. 

 

Art. 27: Em nenhuma hipótese os processos de concessão da guarda de criança tramitarão na Vara 

sem a participação da Defensoria pública desde o seu início, sob pena de nulidade dos atos 



 

 

 

 

processuais, salvo quando as partes tiverem advogado constituído.  

 

DO ACOMPANHAMENTO DA MEDIDA DE ACOLHIMENTO. Art. 28 ao 38. 

Art. 32 e 34: Uma decisão sobre questões relevantes, como a impossibilidade de reintegração 

familiar ou de colocação sob guarda de membro da família extensa, salvo situações excepcionais, 

como falecimento ou impossibilidade inequívoca, demanda análise criteriosa e aprofundada, 

raramente compatível com uma apreciação cautelar. Nenhuma ameaça ou violência contra a criança 

pode ser deduzida ou inferida sem elementos comprobatórios.    

 

Art. 33: A trajetória pregressa de vida dos pais não deve ser utilizada como único e razoável 

fundamento para se determinar a separação dos seus filhos, e deve-se evitar qualquer consideração 

simplista ou de natureza discriminatória sobre essa condição. Os profissionais encarregados de 

efetuar visitas e vistorias devem receber formação adequada para levarem em conta o momento 

atual e todos os esforços de natureza subjetiva e material desses pais para receberem e cuidarem de 

seus filhos. E sempre que constatarem uma situação de grave vulnerabilidade, devem dar notícia 

formal desse fato ou situação à rede de atenção básica de saúde e assistência social e ao Conselho 

Tutelar, para que esses adotem medidas para assegurar os direitos básicos a essa família.  

 

Art. 34: Todo esforço de reconstituição do vínculo familiar e comunitário deve ser empenhado 

antes de qualquer medida de encaminhamento a família substituta, inclusive famílias acolhedoras, 

de modo a poupar a criança de sofrer diversas rupturas em seus vínculos de afeto. A definição do 

prazo para se cumprir uma etapa deve se dar a partir de diálogos com as pessoas envolvidas. 

 

Art 36: Os pais e familiares devem ser informados imediatamente do endereço e localização da 

unidade de acolhimento em que seus filhos se encontram, e terão assegurados o direito de visita, 

salvo decisão judicial da qual tenham sido intimados.   

 

Art. 38: A priorização de um cadastro local não se justifica, e ainda possibilita a criação de 

estratégias de pressão ou influência por parte das famílias pretendentes à adoção sobre as equipes de 

trabalhadores dos abrigos. Os trabalhadores em abrigos devem receber formação e avaliação 
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permanente de modo a se evitar e coibir condutas parciais ou autoritárias com relação às mães, pais 

ou familiares da criança. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A MINUTA DE PORTARIA E CONTRIBUCÕES 

PARA O DEBATE 

 

Apesar de revogar as disposições anteriores, o documento não deixa claro as obrigações e possíveis 

sanções em caso de descumprimento pelos profissionais que trabalham na rede pública de 

atendimento à saúde durante todo o processo de gestação das mães e nas maternidades.  

 

Todos os profissionais que atuam na rede de atenção e cuidados às gestantes e seus filhos devem 

receber formação adequada e atualizada sobre os direitos das crianças e adolescentes, bem como 

sobre as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos direitos à Convivência 

Familiar e Comunitária. Todas as determinações expedidas para a rede pública de saúde e 

assistência devem ser comunicadas e divulgadas em maternidades particulares, devendo-se 

uniformizar o tratamento e procedimentos adotados pelos órgãos do Poder Judiciário e todos os 

servidores da rede de saúde e assistência à gestante e seus filhos. 

 

A minuta de Portaria não responsabiliza o Estado no que se refere às políticas públicas e programas 

sociais de assistência para as famílias por meio da rede de serviços do SUS e do SUAS. A mesma 

contém os registros das normativas de como agir em situações de desligamento familiar e colocação 

em família substituta. Aparentemente para endossar seus argumentos e em nome do melhor 

interesse da criança, a todo o momento o ECA é citado, entretanto, ao longo do documento só se 

percebe o uso de mecanismo para retirada das crianças de suas famílias. Pouco é citado sobre todas 

as demais medidas de proteção que constam no estatuto. 

 

De todas as medidas que constam no estatuto, o acolhimento institucional é a sétima e 

disponibilização para adoção é a nova e última medida. O documento não aprofunda em relação 

medidas de acompanhamento, inclusão em programas e auxílio à família. Ou seja, as medidas 



 

 

 

 

propostas não citam outros serviços e direitos que podem ser acionados para auxílio da família e da 

criança, o que é contraditório com o próprio ECA, que é usado como justificativa para as medidas 

propostas. 

 

Por este viés, as medidas propostas precisam ser revistas, pois estabelecido como está, elas tornam o 

Estado um agente autoritário ao qual cabe fiscalizar e regular as famílias. Deve-se tratar com maior 

rigor as ações de retirada de crianças recém-nascidas de seus pais, no ensejo ou a pretexto de lhes 

propiciar melhores cuidados por famílias melhor estruturadas que aguardam em filas de adoção, 

uma vez que tal conduta penaliza a pobreza e as famílias pobres, privando-as do direito à 

maternidade e paternidade e da convivência com seus descendentes, e privando essas crianças de 

conhecerem sua identidade, sua história e estabelecerem laços com sua família de origem.   

 

Sempre que puder manifestar-se, a criança deve ser ouvida antes da adoção de qualquer medida que 

afete sua vida. Do mesmo modo, a mãe, o pai e seus familiares devem ter o direito de se manifestar 

sobre seu desejo de ter e cuidar de seus filhos, sem qualquer tipo de constrangimento ou 

cerceamento. A decisão sobre o melhor interesse da criança não deve levar em conta as convicções 

pessoais de quem avalia, mas sim os elementos trazidos pelas pelos pais e familiares, devidamente 

assistidos e apoiados pela rede de atenção social e à saúde. Todo estudo técnico deve explicitar os 

critérios, parâmetros e diretrizes adotados, bem como a metodologia adotada pelo(a) autor(a). 

 

Compreendendo a complexidade das questões em análise, e cientes de que a simples revogação da 

Portaria nº 03/2016 não será suficiente para a garantia e proteção contra violações aos direitos das 

crianças, mães e famílias, e nem pela interrupção das graves violações em curso na cidade nos 

últimos anos, potencializados sobremaneira pela desastrosa publicação das duas Recomendações do 

Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, ressaltasse-se a necessidade e urgência da realização 

de estudos multidisciplinares que possibilitem somar contribuições da sociedade acerca das 

questões relativas à promoção, proteção e defesa desses direitos, em especial o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária.  
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A implementação desse Plano representará inestimável instrumento para efetivação de direitos, que 

requerem um trabalho articulado entre poder público e sociedade civil. A participação ativa do 

Poder Judiciário nessa construção coletiva será fundamental e deverá contar com a participação dos 

Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, entre outras  organizações e atores com reconhecida atuação 

em defesa desses direitos.   

 

 


