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PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO E POLÍTICAS INTERSETORIAIS Nº - 151/2014. 

 

 

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2014. 

 

 

Assunto: Posicionamento contrário da CTSPI às Recomendações nº 05 e 06 da 23ª Promotoria da Infância e Juventude 

de Minas Gerais. 

 

 

I.  INTRODUÇÃO: 

 

Os membros da Câmara Técnica de Saneamento e Políticas Intersetoriais reuniram na presente data na sala de reunião 

do CMSBH, situada Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis, Funcionários, para emitirem parecer acerca das discussões 

realizadas sobre as Recomendações 05 e 06/14 do Ministério Público de Minas Gerais, 23ª Promotoria da Infância e 

Juventude de Minas Gerais. Cabe ressaltar que o referido assunto foi discutido anteriormente nas reuniões realizadas 

nos dias 04 e 25/11/2014, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho da Infância e 

Adolescência, Comissão Perinatal, dentre outros participantes. 

 

II. ANÁLISE DA MATÉRIA: 

 

A Recomendação nº 05/2014, em suma, traz a seguinte recomendação: 

 

Aos médicos, profissionais de saúde, diretores, gerentes e responsáveis por maternidades e estabelecimentos de saúde: 

 

1.1)  Que encaminhem 2ª Vara Cível da lnfância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, situada na 

Avenida Olegário Maciel, 600 - Centro, as gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar os seus 

filhos para adoção deve ser realizado, inicialmente através de contato telefônico com a Seção de Orientação e 

Fiscalização de Entidades Sociais / SOFES, Cível da lnfância e Juventude, que viabilizará o transporte da mãe ou 

gestante caso o estabelecimento de saúde não possa efetuá-lo. Uma vez apresentada na Vara Cível da lnfância e da 

Juventude, o juiz procederá à oitiva da mãe ou gestante. 

 

1.2)  Nos  casos de  recusa da  gestantes ou mãe de apresentar-se a autoridade judiciária, que os estabelecimentos 

de saúde comuniquem imediatamente a Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, que procederá as 

informações necessárias; 

 

1.3)  Nas situações que se configurem  abandono de recém-nascidos nos estabelecimentos de saúde, que estes 

comuniquem imediatamente à Vara Cível da Infância e da Juventude para que seja efetuada a busca da criança e 

tomadas as medidas judiciais cabíveis. Que os profissionais responsáveis pelo caso, nos estabelecimentos de saúde 

elaborem relatório com todas as informações possíveis acerca da situação.  

 

1.4)  Que  os  casos de negligência e maus-tratos ao Nascituro ou ao recém-nascido, bem como os casos de mães de 

usuárias de substâncias entorpecentes sejam comunicadas à Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte 

para decisão sobre acolhimento ou entrega do Recém-Nascido à família, de origem ou extensa. 

 

2)  Ao  Poder  Público Municipal, através dos  Exmos. Srs. Secretários Municipais de Saúde e de Assistência 

Social, e ao Poder Público Estadual, através do Exmo.  Secretario de Estado da Saúde, o seguinte: 

 

2.1) Que proporcionem à gestante e à mãe , no período pré e pós-natal, bem como aquelas que manifestem 

interesse em entregar seus filhos à adoção, assistência psicológica e jurídica, compreendendo esta orientação 

acerca da possibilidade de pleitear os alimentos gravídicos e do ingresso co ação de paternidade. 

 

2.2) Sugere-se para consecução do previsto neste item, que a Secretaria de Estado da Saúde fomente a ampliação 

do Programa Rede Vida, através da implantação das Casas de Apoio às Gestantes e às Maternidades que 

apresentam deficiência de oferta na atenção às gestantes e às puérperas.  
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A Recomendação nº 06/2014 recomenda:  

 

1) Aos médicos, profissionais de saúde, Agentes Comunitários de Saúde, gerentes e responsáveis por 

Unidades Básicas de Saúde: 

 

1.1) Que  encaminhem 1ª Vara  Cível  da   lnfância  e da Juventude da Comarca de  Belo  Horizonte, situada na 

Avenida Olegário Maciel, 600 Centro, as  gestantes ou  mãe que  manifestarem interesse em  entregar os  seus 

filhos para adoção  deve ser  realizado, inicialmente através  de  contato  telefônico  com a Seção de Orientação 

e Fiscalização de Entidades Sociais/SOFES, Cível da lnfância e Juventude, que viabilizará o transporte da mãe 

ou gestante caso o  estabelecimento  de  saúde não possa efetuá-lo. Uma vez apresentada na Vara Cível da 

lnfância e da Juventude, o juiz procederá à oitiva da mãe ou gestante. 

 

1.2) Nos casos de recusa da gestante ou da mãe em apresentar-se à autoridade judiciária, que as Unidades 

Básicas de Saúde comuniquem, imediatamente, a Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, que 

procederá às informações necessárias. 

 

1.3) Que os casos de negligência e maus-tratos ao Nascituro ou de Recém Nascido, bem como os casos de 

gestantes e mães usuárias de substâncias entorpecentes, sejam comunicados à Vara da Infância e Juventude de 

Belo Horizonte para providências cabíveis. 

 

1.4) Que os casos de gestantes que se recusam a fazer o pré-natal sejam comunicados à Vara da Infância e da  

Juventude para que sejam adotadas as medidas adequadas para proteção ao nascituro.  

 

Após ampla discussão entre as instituições presentes, os conselheiros municipais de saúde membro desta câmara 

técnica, entenderam que as recomendações do Ministério Público de Minas Gerais, 23ª Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte, ferem princípios dos direitos humanos, conflituam com os princípios do 

Sistema Único de Saúde e poderão gerar conflitos e/ou violência dentro das unidades de saúde, caso as recomendações 

tenham que ser cumpridas. 

 

III. PARECER: 

 

 

Diante do exposto, esta câmara técnica retirou os seguintes encaminhamentos: 

 

1. Que dia 11/12/2014 o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, considerando que este órgão 

deve zelar pelo cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde, delibere no sentido de apresentar uma 

manifestação desfavorável às recomendações da 23ª Promotoria da Infância e da Juventude de Minas Gerais, 

observando-se as seguintes recomendações: 

 

a) Que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte encaminhe ao Conselho Municipal de Saúde, em 

caráter de urgência, cópia da resposta da Assessoria Jurídica dessa Secretaria às recomendações supracitadas; e 

que a referida resposta seja divulgada para todas as entidades representativas de trabalhadores bem como todas 

as unidades de saúde da rede SUSBH, cuja recomendação pode ter alguma interferência. 

 

b) Que o CMSBH formalize sua posição contrária às Recomendações da 23ª Promotoria da Infância e da 

Juventude de Minas Gerais junto ao Ministério da Saúde, e outros órgãos correlatos.  

 

 

 

 

 

Andréa Hermógenes Martins 

Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento e Políticas Intersetoriais 

Conselho Municipal de Saúde – CMS 

 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA  

 

 

 


