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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2014/ODHTCMG/DPDH/DPIJC, de 19/12/2014 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MINAS GERAIS, por meio de seu OFÍCIO DE 
DIREITOS HUMANOS E TUTELA COLETIVA, no exercício de suas atribuições, conforme 

dispõem os artigos 1º; 4º, VII, VIII e XI; 15-A; e 44, X e XI, da Lei Complementar – LC nº 

80/1994; 5º, II; e 6º, da Lei nº 7.347/1985; nos termos do que foi decidido no Sistema 

Eletrônico de Informações da Defensoria Pública da União – SEI nº 08139.001001/2014-21, 

e, 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio de suas DEFENSORIAS 
PÚBLICAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL DA CAPITAL E EM DIREITOS 
HUMANOS, COLETIVOS E SOCIOAMBIENTAIS, no exercício de suas atribuições, conforme 

dispõem os artigos 1º; 4º, VII e XI; 107; 108, da LC nº 80/1994; 5º, II; e 6º, da Lei nº 

7.347/1985; e 4º, 5º, IX; 45, IX, da Lei Complementar Estadual – LCE n.º 65/2003;  

CONSIDERANDO a repercussão social, midiática e entre os agentes de políticas públicas de 

saúde em relação às recomendações nº 5/2014 e 6/2014, da 23ª Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte; 

CONSIDERANDO que as supracitadas recomendações geraram uma grande ansiedade e 

temor na sociedade, especialmente junto aos profissionais de saúde e de assistência social; 

CONSIDERANDO que recomendações apenas expressam uma posição institucional, não 

tendo força de lei ou de decisão judicial;  

CONSIDERANDO a realização de reunião interinstitucional sobre abordagem de mulheres 

usuárias de álcool e outras drogas e seus bebês, ocorrida em 03/12/2014, na Cidade 

Administrativa do Estado de Minas Gerais, com relatos de violações de direitos destas 

mulheres; 

CONSIDERANDO as diversas reuniões, audiências públicas, manifestações e manifestos 

contrários às referidas recomendações, expedidos por entidades da sociedade civil, 

conselhos de classe e autoridades; 
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CONSIDERANDO que a 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível de Belo 

Horizonte tem oficiado diversas instituições de saúde e de assistência social federais, 

estaduais e municipais, cobrando o cumprimento das referidas recomendações (ex.: Ofício 

nº 39/14 SEFAPP III/PJIJ/BH, de 13/11/2014); 

CONSIDERANDO que o art. 134, caput, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 2014) prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 

do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

desta Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública exercer a defesa dos 

interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial 

do Estado (art. 4º, XI, LC 80/1994); 

CONSIDERANDO a experiência da Defensoria Pública, na defesa das mães que são usuárias 

de entorpecentes ilícitos, vítimas de violência doméstica, encarceradas e que estão em 

situação de rua ou de prostituição; 

CONSIDERANDO que a decisão individual da mulher de entregar o(a) seu(sua) filho(a) para 

adoção não é algo que possa ser feito de maneira açodada ou “sob pressão”, sobretudo 

quando a mulher está em situação de maior vulnerabilidade, logo após o parto ou sob o 

efeito de entorpecentes; 

CONSIDERANDO que o encaminhamento de informação sobre o caso, conforme previsão do 

tipo infracional do art. 258-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, não significa o 

encaminhamento da própria mãe ou gestante; 

CONSIDERANDO que o simples fato de a mãe ou gestante ser usuária de drogas, ou de se 

suspeitar dessa condição, não enseja o encaminhamento do caso ao Poder Judiciário, se não 

há evidências concretas de negligência ou maus tratos em relação à criança e ao 

adolescente;  
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CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição (arts. 226 e 227), a família é a base da 

sociedade e o dever de proteção das crianças e adolescentes é comum para a família, 

sociedade e Estado;  

CONSIDERANDO que, de acordo com o ECA (art. 19), toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no seio da sua família e, apenas excepcionalmente, em família 

substituta, sendo que a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família 

terá preferência em relação a qualquer outra providência; 

CONSIDERANDO os incisos IV, V e VI do art. 101 do ECA, que preconizam a importância da 

criação de uma rede de proteção social, de inclusão em programas de auxílio à família e de 

tratamento a alcóolatras e toxicômanos, como medidas de proteção à criança e ao 

adolescente; 

CONSIDERANDO que o objetivo louvável de se promover a proteção da criança e do 

adolescente por meio da adoção não pode ser realizado a qualquer custo, atropelando-se 

direitos fundamentais da família, da mulher e da própria criança e adolescente, impedindo 

um tempo essencial de reflexão e análise de cada caso, inviabilizando a integração da criança 

e do adolescente na sua família natural e gerando expectativas irreais em famílias 

substitutas; 

CONSIDERANDO que cabe precipuamente ao Conselho Tutelar receber comunicações sobre 

casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 

maus-tratos contra criança ou adolescente, bem como aplicar medidas de proteção e 

efetuar o encaminhamento de providências ao Juízo da Infância e Juventude Cível (art. 13, 

18-B, 56, 70-A, 94-A, 136, I, do ECA); 

CONSIDERANDO que a proteção da criança e do adolescente constitui uma tarefa integrada 

do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar, dos 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, das entidades não governamentais, da 

sociedade e da família (art. 70-A, II, 88, VI, do ECA) 

RESOLVE, com fulcro nos artigos 4º, § 4º; e 44, X, da Lei Complementar nº 80/1994; 5º, § 6º, 

da Lei nº 7.347/1985; e 211 e 212 da Lei nº 8.069/1990; 
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RECOMENDAR aos médicos, profissionais de saúde, diretores, gerentes e responsáveis por 

maternidades, estabelecimentos de saúde e unidades básicas de saúde, agentes 

comunitários de saúde, e aos conselhos tutelares de Belo Horizonte; 

a) Que encaminhem as gestantes ou mães à assistência psicossocial todas as vezes que 

estas manifestarem interesse em entregar os seus filhos para adoção antes de 

encaminhar o caso ao Poder Judiciário, a fim de assegurar o direito fundamental à 

liberdade previsto no art. 5º, da Constituição Federal, e não violar o art. 258-B do 

ECA;  

b) Que, em hipótese alguma, mantenham a criança recém-nascida saudável 

desnecessariamente internada ou em unidade de tratamento intensivo tão somente 

pela existência de uma suposta suspeita de que a mãe faz uso de drogas ilícitas; 

c) Que, nos casos de mães usuárias de drogas ou de suspeitas de negligência e maus-

tratos ao nascituro ou ao recém-nascido, seja a alta hospitalar acompanhada de 

encaminhamento ao respectivo Conselho Tutelar, nos termos do art. 136, I, do ECA, 

para realização de acompanhamento ativo do caso e verificação de eventual 

necessidade de aplicar medida de proteção ou, ainda, em última análise, para que o 

próprio conselho realize a comunicação ao Poder Judiciário; 

d) Que, excepcionalmente, nos casos em que houver encaminhamento da situação ao 

Poder Judiciário, haja vista confirmação de negligência e maus tratos ao recém 

nascido, prestem informações à Defensoria Pública Especializada da Infância e 

Juventude Cível ou ao advogado que patrocina a família, facilitando o acesso aos 

documentos e prontuários médicos respectivos, com o intuito de reintegrar o recém-

nascido na sua família natural ou extensa, em observância ao art. 19, § 3º, do ECA.  

RECOMENDAR igualmente ao Poder Público Federal, Municipal e Estadual, através dos 

setores competentes: 

a) Que proporcionem a todas as gestantes e mães, no período pré e pós-natal, 

assistência médica e psicossocial, com o objetivo de garantir a proteção integral do 

nascituro, recém-nascido e da mãe, e fortalecer o vínculo materno e a integração de 

todos na família natural; 
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b) Que criem abrigos que possibilitem o acolhimento do recém-nascido juntamente com 

mães que são usuárias de entorpecentes ilícitos, vítimas de violência doméstica e que 

estejam em situação de rua ou em outras situações de risco social; 

c) Que ampliem os programas e políticas públicas que facilitem a reintegração da 

criança e do adolescente na sua família natural, integrando toda a rede 

governamental e não governamental de assistência social, saúde e proteção elencada 

pelo ECA, evitando o encaminhamento prematuro para famílias substitutas.  

RECOMENDAR ainda aos conselhos tutelares de Belo Horizonte, através dos seus 

presidentes: 

a) Que apliquem as medidas protetivas do art. 101, incisos I a VI, do ECA nos casos de 

negligência e maus-tratos ao Nascituro ou ao Recém-Nascido quando as  mães são 

usuárias de entorpecentes ilícitos, vítimas de violência doméstica e que estejam em 

situação de rua ou em outras situações de risco social, antes de aplicação excepcional 

da medida de acolhimento institucional. 

RECOMENDAR, por fim, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do seu 

presidente: 

a) Que garanta o contraditório e a ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal nos procedimentos de aplicação de medidas de proteção do art. 101, do ECA, 

e observe a prerrogativa funcional do Defensor Público de intimação pessoal, nos 

termos do art. 84, I da Lei Complementar n.º 80/1994 e art. 74, I, da Lei 

Complementar Estadual n.º 65/2003. 

ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao Ministério da Saúde, ao Ministério do 

Desenvolvimento Social, à Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da 

República, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ao Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), ao Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, à Secretaria 

de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, à Coordenadoria Especial 

de Política Pró-Criança e Adolescente (CEPCAD), à Coordenadoria de Políticas Para Mulheres 

(CEPAM), ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA), ao Conselho Estadual 

da Mulher (CEM), à Secretaria de Saúde do Município de Belo Horizonte, à Secretaria de 

Políticas Sociais do Município de Belo Horizonte, à Secretaria Adjunta de Assistência Social, à 
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Secretaria Adjunta de Direitos de Cidadania, à Coordenadoria dos Direitos da Mulher de Belo 

Horizonte (COMDIM), ao Conselho da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte, ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, às Instituições de Saúde Federais, Estaduais e Municipais de Belo 

Horizonte e aos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte, enfatizando que os casos de violação 

de direitos poderão ser encaminhados para acompanhamento da Defensoria Pública. 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2014. 
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