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NOTA TÉCNICA - CDH/UFMG 

 
 
 
Assunto: Minuta de nova Portaria elaborada pela Vara Cível da Infância e da             
Juventude 
 
DIREITO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E        
DO ADOLESCENTE. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ART. 19 DO ECA.          
INCOMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 101 DO ECA. INTIMAÇÃO.        
PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.     
IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. 
 
 

1. Contextualização 

Em julho de 2016, a Vara Cível da Infância e Juventude publicou a Portaria nº3/2016               

para o encaminhamento, por parte de profissionais de saúde/de instituições hospitalares, de            

casos de mulheres gestantes e puérperas com "dependência química" ou em "trajetória de rua"              

a juízo para avaliar a aplicação de medida de proteção a seus filhos. A portaria surgiu após as                  

recomendações 5 e 6 da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível de Belo                

Horizonte, no ano de 2014, de forma a reforçar a prática que vinha sendo legitimada pelas                

recomendações. Em reação a essas normativas, a Defensoria Pública (federal e estadual), as             

secretarias de saúde, direitos humanos e trabalho do estado e a secretaria municipal de saúde               

publicaram resoluções indicando um fluxo mais humanizado com intervenção da rede de            

assistência social. No mesmo ínterim, foi aprovada a Lei 13.257/16, que afasta a possibilidade              

de acolhimento institucional fundamentada no mero uso de drogas por membros da família. 

Após amplo debate público, tanto em audiências públicas promovidas pela Câmara dos            

Vereadores e pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, eventos acadêmicos e denúncias à             

Secretaria de Direitos Humanos e ao Conselho Nacional de Justiça que apontaram as             

irregularidades formais e materiais da Portaria nº3/2016, ensejando sua nulidade, o Juízo da             

Vara Cível da Infância e Juventude suspendeu a referida Portaria e apresentou uma nova              

proposta de regulamentação. A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas             
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Gerais (CdH/UFMG), esteve presente nos debates a respeito das práticas da Vara da Infância              

e Juventude e é responsável por acompanhar a assessoria jurídica prestada pela Divisão de              

Assistência Judiciária da UFMG (DAJ) a algumas mães afastadas de seus filhos, buscando             

cumprir com sua função social de projeto de extensão de uma Universidade pública. 

2. Fundamentação 

Assim, pautando-se pelo Regimento Interno do TJMG, art. 32, XVII e XXXI, pela Lei              

Complementar Estadual 59/01 no seu art. 23, pelo art. 325 do Provimento 161/CGJ/2006, e              

pelo art. 6º da Resolução nº190/2014 do Conselho Nacional de Justiça, enviamos            

respeitosamente a presente nota técnica para V. Exa. com fins de apresentar a visão da Clínica                

de Direitos Humanos da UFMG acerca dos dispositivos propostos na minuta de Portaria pela              

Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo Horizonte que impactam as perspectivas de               

convívio familiar para crianças e adolescentes. 

2.1. Da incompetência do Juízo para expedir Portaria de teor processual 

A Constituição Federal estabelece, no art. 22, I, que compete privativamente à União             

legislar sobre Direito Processual. A minuta apresentada pretende, no entanto, criar normas de             

teor verdadeiramente processual e geral, estabelecendo, entre outros, a forma de intimação            

das partes e o momento de instauração do processo. Trata-se de norma com efeito sobre a                

possibilidade de defesa das partes, o contraditório dessas e a duração razoável do processo,              

portanto lei processual - vez que trata de processo e não de procedimento - editada pelo                1

judiciário estadual, entrecortando tanto a divisão horizontal quanto vertical de poderes. 

Cabe ressaltar, o marco regulatório para questões processuais deve sempre se ater aos             

princípios constitucionais e convencionais, para tanto escrevemos o presente parecer, de forma            

que se obedeça ao contraditório, à ampla defesa, à imparcialidade, à efetividade e à duração               

razoável do processo onde a criança e o adolescente figuram como partes. 

Para fundamentar a elaboração da Portaria, o juiz de Direito da Vara Cível da Infância e                

da Juventude utiliza 5 dispositivos, quais sejam: artigos 145, 146 e 153 do ECA; artigo 62 da                 

1  Nesse sentido, a distinção entre processo e procedimento de Elio Fazzalari, na qual este é gênero 
daquele, sendo o contraditório (ou seja, a presença de uma parte interessada e uma parte 
contra-interessada) o elemento de distinção. Assim, normas que afetam diretamente o contraditório são 
de caráter processual e não procedimental, portanto de competência legislativa da União. 
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Lei Complementar Estadual nº 59-2001; e artigo 2º da Resolução da Corte Superior do Tribunal               

de Justiça nº 431-2001. Este último dispositivo determina que a competência normativa            

definida na legislação especial sobre menores será exercida exclusivamente pelo Juiz de            

Direito titular da Vara Cível da Infância e da Juventude. Tratando-se de crianças e              

adolescentes, cuida-se do ECA. No entanto, o ECA não prevê a possibilidade de o Juiz legislar                

para fins processuais. 

O ECA prevê duas possibilidades de edição de portaria, uma no artigo 149, e outra no                

artigo 191, sendo que o conteúdo da portaria aqui analisada não se encaixa em nenhuma               

delas. Aliás, nenhuma dessas hipóteses foi mencionada na nova minuta de portaria. 

Os artigos 145 e 146 do ECA tratam tão somente da organização judiciária, sem              

mencionar as atribuições do juiz da vara cível da infância e da juventude. O artigo 153, em seu                  

parágrafo único, determina inclusive que o disposto em seu caput “não se aplica para o fim de                 

afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem”. 

Por fim, o artigo 62 da Lei Complementar estadual nº 59-2004 não menciona a              

possibilidade de o juiz exercer competência legislativa para atingir os objetivos nele            

estabelecidos. Logo, resta evidente a falta de fundamentação formal da proposta de minuta de              

portaria. 

2.2. Dos fundamentos constitucionais e convencionais de proteção da criança 

O Estado tem a obrigação de assegurar o convívio entre as crianças e sua família de                

origem, com recurso a todos os meios legislativos, judiciais, administrativos, culturais, ou de             

qualquer natureza disponível a ele. A obrigação deriva do exercício do controle de             

convencionalidade, de forma a adequar dispositivos internos à Convenção Americana sob a            

égide do art. 2 c/c art. 62.3 desta, pois reconhecida a competência da Corte IDH para                

interpretar a Convenção, essa interpretação torna-se vinculante. Nesse sentido, a          

jurisprudência da Corte é consistente em aplicar o art. 2 (obrigação de legislar) de forma a                

abarcar todos os recursos disponíveis ao Estado para a proteção dos Direitos Humanos .             2

2 “La Corte IDH ha señalado que el deber general del Estado, establecido en el artículo 2º de la                   
Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza               
que impliquen una violación a los derechos previstas en dicho instrumento internacional, así como la               
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de los mismos.                
Aquí la observancia de la “efectividad” cobra relevancia en términos del principio del effet utile “lo que                 
significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la                
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Trata-se de obrigação de resultado à qual o Estado não pode se furtar. Portanto, quando               

constatada a necessidade do acolhimento, deve-se fundamentá-la por meio do grave risco à             

criança e da ineficácia de todas as outras medidas. 

Da mesma forma, a Constituição positiva o direito à convivência familiar no art. 227.              

Assim, lido conjuntamente com os §§1º e 2º do art. 5º, entende-se que esse direito é de                 

aplicação imediata. Isso ocorre em especial porque o mesmo direito é tutelado pela Convenção              

sobre o Direito das Crianças, nos arts. 7, 8 e 9 c/c art. 4, onde também é prevista a                   

obrigatoriedade do Estado de tomar todas as medidas para garantir o convívio familiar do              

infante, exceto em casos de maus-tratos. 

2.3. Da comunicação à Vara da Infância e Juventude 

Em casos de grave risco, imediato ou iminente, à vida ou à integridade física, psíquica               

ou moral da criança, é necessário que a Vara seja comunicada. No entanto, é fundamental que                

sejam acionados, antes da comunicação, todos os mecanismos possíveis de políticas públicas            

responsáveis pela atenção de saúde ou socioassistencial dos pais e da criança. 

Em casos de comunicações feitas por terceiros a funcionário da Vara da Infância e              

Juventude, com fins de evitar dano grave e iminente a crianças, o Conselho Tutelar competente               

pode ser imediatamente acionado pelo receptor da comunicação para tomar as medidas            

cabíveis. Dessa forma, reforça-se a autonomia institucional do Conselho Tutelar, evitando a            

judicialização das demandas. 

Assim, o art. 1º da minuta de nova Portaria não valoriza a autonomia institucional do               

Conselho Tutelar, ao determinar o encaminhamento dos casos diretamente aos Juízes de            

Direito. 

2.4. Do direito à convivência familiar 

O direito à convivência familiar da criança encontra-se positivado, tanto em dispositivos            

legais nacionais quanto na legislação internacional. A CR/88, em seu art. 227, garante o direito               

da criança à convivência familiar e comunitária. Da mesma forma, o art. 19 do Estatuto da                

Criança e do Adolescente (ECA) regulamenta com mais especificidade esse direito da criança             

Convención sea realmente cumplido”; por lo que la Corte IDH ha considerado necesario reafirmar              
que dicha obligación, por su propia naturaleza, constituye una obligación de resultado”. (Gelman             
v. Uruguay, §50) 
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de ser cuidada e educada em seu seio familiar, e excepcionalmente, em família substituta. De               

imediato fica claro que o envio da criança à família substituta deve ser tratado com caráter de                 

ultima ratio, havendo a devida demonstração, na situação concreta, de sua necessidade, de             

acordo com as demais normas do ECA. 
Além da proteção nacional, normas de direito internacional como a Convenção            

Americana de Direitos Humanos estabelecem, em seus arts. 17 e 19, a proteção da criança e                

da família contra ingerências arbitrárias em suas vidas, numa articulação com o art. 11.2.              

Ainda, a Convenção sobre Direitos da Criança no art. 9º estabelece claramente o direito da               

criança à convivência familiar, coloca de maneira expressa que a separação familiar é o último               

recurso e determina que o respeito às leis que regulamentam a separação, os procedimentos              

legais cabíveis e a participação dos interessados devem ser observados. 
A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e os relatórios da             

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao tratarem do direito da criança a uma família,              

apontam no sentido de que a proteção da criança consiste em “não só a obrigação do Estado                 

de decidir e diretamente implementar medidas para proteger a criança, mas também de             

favorecer de forma mais ampla possível, o desenvolvimento e fortalecimento do núcleo            

familiar.” (Caso Gelman vs Uruguay par. 125).  

Segundo o relatório da Comissão Interamericana sobre Direitos de Meninos e Meninas            

a uma Família : “a Convenção sobre Direitos da Criança é clara em estabelecer a obrigação               3

dos Estados a fornecer o suporte necessário e a assistência adequada aos pais e famílias no                

cumprimento das obrigações familiares”. Desta forma, o Estado tem o dever de intervir em              

situações em que a família se encontra fragilizada e vulnerabilizada, podendo oferecer algum             

risco ao desenvolvimento da criança, mas não de forma a retirá-la do convívio familiar, e sim                

buscando medidas para fortalecer esse núcleo, sob pena de praticar ingerência arbitrária. 

Em consonância com o exposto, a colocação em família substituta é reiteradamente            

considerada pelo ECA como medida excepcional, sendo permitida somente nos casos em que             

tenham se esgotado os esforços de reintegração da criança e do adolescente em família              

3  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado 
alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas. OEA/SER.L/V/II. Doc 54/13. 
Washington, DC. 17 de outubro de 2013. Disponível em: 
https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/informe-derecho-nino-a-familia.pdf 
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natural ou extensa e sob decisão fundamentada pelo juízo competente. Essa noção está             

ancorada nos artigos 19; art.88, VI; art.92, II; art.100, X; art.101, §1º. 

Nesses termos, é primordial que a criança mantenha os vínculos afetivos e sociais com              

sua família e comunidade de origem. Ademais, é reconhecido que a institucionalização de             

infantes gera danos irreversíveis à integridade física e psíquica da criança, daí a necessidade              

de sua internação enquanto extrema ratio. Afigurando-se impossível a reintegração da criança            

no núcleo de origem, ainda é imperioso o encaminhamento à família extensa, sempre como              

medida provisória até que a família de origem possa retomar os cuidados da criança. 

No entanto, pela análise aprofundada dos dispositivos da minuta apresentada,          

observamos pontualmente dificultadores ao pleno exercício do direito à convivência familiar. 

2.5. Das garantias processuais 

O ECA tem como prioridade a proteção e a efetivação de direitos de crianças e               

adolescentes, bem como a preservação da convivência familiar e formação cultural do            

indivíduo. Entretanto, algumas vezes a própria família pode colocar em risco a saúde e o bem                

estar da criança, sendo necessárias medidas de afastamento temporário ou mesmo definitivo.            

Contudo, como não poderia ser diferente, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente                

é submetido à Constituição da República e faz parte do sistema jurídico brasileiro, sempre que               

alguém puder ser afetado por uma decisão judicial, há uma obrigação de ouvi-la em um               

processo dotado de contraditório e ampla defesa. 

Desta forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente busca conjugar a proteção da              

criança com o contraditório no processo. Mesmo nos casos em que a criança está ameaçada e                

precisa ser retirada de seu lar, a lei estabelece a necessidade de procedimento judicial              

contencioso, com a participação dos pais ou responsáveis legais, a fim de não só garantir o                

direito ao contraditório dos pais, mas também buscar a melhor solução para a criança,              

acionando inclusive a família extensa, visto que o afastamento súbito de sua família é também               

uma violência. 

É o que diz o art. 100 incisos VII, X e XII, ao ditarem, dentro outros, os princípios da                   

intervenção mínima, prevalência da família e oitiva obrigatória, que regem a aplicação de             

medidas de proteção. Além disso, o art. 101  § 2º enfatiza a necessidade do contraditório: 

Art. 101 
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§ 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para           

proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências           

a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou             
adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da         

autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do         

Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de         
procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais         
ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla           
defesa.  

Fica claro, portanto, que o ECA não admite o afastamento da criança do convívio              

familiar sem a observância do contraditório. Como exceção figuram poucas hipóteses de            

aplicação de medidas emergenciais, nos casos em que a criança tenha sido vítima de violência               

ou abuso sexual ou, ainda, conforme o artigo 130, quando houver maus-tratos ou opressão,              

hipótese em que o agressor poderá ser afastado da moradia comum. Ainda assim, é              

imprescindível que seja observado o contraditório diferido. A mencionada garantia processual           

deve ser regra, uma vez que a participação dos pais e família extensa afigura-se como uma                

forma de assegurar os direitos da própria criança ameaçada. 

2.6. Da alta responsável 

Uma prática recorrente durante o vigor da Portaria nº03/2016 foi a manutenção dos             

recém-nascidos e das mulheres nos hospitais após o parto. Mesmo nos casos em que não há                

nenhum motivo médico para tal (ambos estão saudáveis), e a vontade do paciente é receber               

alta, há relatos de mães e bebês que ficam por dias no hospital, para que a Vara da Infância e                    

Juventude seja informada e adote alguma providência, usualmente o abrigamento do bebê.  

A Portaria 3.390/2013 do Ministério da Saúde estabelece o conceito e os procedimentos             

que devem ser seguidos para a alta responsável nos seguintes termos: 

A alta responsável consiste no processo de planejamento e         

transferência do cuidado de uma unidade de saúde (hospitalar         

ou ambulatorial) para outra(s), de modo a propiciar a         

continuidade do cuidado por meio de: I) orientação de usuários          
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e familiares/cuidadores, reforçando a autonomia do sujeito,       

proporcionando o autocuidado; II) articulação com os demais        

pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde, em particular           

a Atenção Básica; e III) implantação de mecanismos de         

desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares,      

como as de cuidados domiciliares pactuados nas Redes de         

Atenção à Saúde. 

Ainda, o Parecer 34/2015 do Conselho Regional de Medicina do Estado de            

Pernambuco, ao tratar justamente sobre a alta de recém nascidos, conclui ser recomendável o              

alojamento conjunto da mãe e do bebê no intuito de proporcionar maior vínculo afetivo              

mãe-filho. Contudo, a alta em um tempo superior a 48h contribui para aumento do risco de                

infecção hospitalar, além de diminuir as vagas neonatais, podendo comprometer a assistência            

ao parto de outras mulheres. O Parecer também reforça os princípios a serem seguidos para a                

alta hospitalar: 

Na decisão da alta no sistema hospitalar alojamento conjunto, os          

princípios éticos da autonomia (direito dos pais à alta ou          

permanência hospitalar), justiça (garantir o direito da equidade a         

todas gestantes e seus neonatos), não maleficência (evitar        

que a alta precoce ou o prolongamento da permanência         

hospitalar possam trazer maiores riscos à saúde do binômio         

mãe - filho), beneficência (estender o bem para o maior número           

possível de gestantes e neonatos), devem ser sempre respeitados e          

fielmente seguidos 

O que vem se observando na prática são situações em que o bebê e a mãe são                 

submetidos ao risco de infecção hospitalar, além de ocuparem leitos que poderiam ser             

utilizados para os cuidados médicos de outros pacientes, tão somente para que a Vara da               

Infância e Juventude tome uma decisão a respeito do destino daquele bebê, antes mesmo do               

acionamento da família extensa e da rede de assistência. Nestas situações, a alta responsável              
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deve corresponder ao acionamento da Rede de Atenção à Saúde e à busca de tratamentos               

ambulatoriais, alternativas mais eficazes à proteção do infante e da família. 

2.7. Da inadequação da nova portaria aos princípios expostos 

Parte-se para a análise dos dispositivos previstos na proposta de nova portaria, e como              

eles se adequam ou não às regras constitucionais, internacionais, processuais e de proteção             

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Preliminarmente, é importante ponderar que a Vara da Infância e da Juventude não             

deve ser o local preferencial para comunicação de violações ou ameaça a direitos de crianças               

e adolescentes, visto que há uma rede de assistência básica composta por profissionais da              

área da saúde e assistência social, além desta ser a função essencial do Conselho Tutelar. 

I - Da adoção de tutelas cautelares 

O artigo 6º, §1º, da minuta de nova Portaria estabelece a possibilidade da adoção de               

tutelas cautelares no processo de medida de proteção, com fundamento nos artigos 212 e 213,               

§1º, do ECA. Esses dois artigos regulamentam a “Proteção Judicial dos Interesses Individuais,             

Difusos e Coletivos” de forma ampla. Por outro lado, os artigos 99 a 102 regulamentam               

especificamente os procedimentos de medida de proteção, sendo assim mais adequados como            

fundamento dos procedimentos adotados pela Vara da Infância e Juventude nesses casos. 

Conforme já argumentado, o ECA a todo tempo confere grande importância à            

participação da família nos processos de medida de proteção, para que a criança seja afetada               

da menor maneira possível. Portanto, conforme os artigos 100, incisos VII, X e XII e 101, §1º e                  

§2º estabelecem, o afastamento da criança deve ser feito após a oitiva dos pais e familiares, a                 

não ser em casos de extrema excepcionalidade, em que há um risco concreto e iminente à                

saúde da criança, comprovado pelo comportamento dos responsáveis, sempre que a demora            

em conceder a tutela possa provocar dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, a              

redação do artigo 6º, §1º não se adequa aos dispositivos aqui citados, uma vez que não                

enfatiza a excepcionalidade e a provisoriedade das tutelas cautelares, de modo a priorizar             

sempre o contraditório e a ampla defesa. Ainda, para evitar práticas atentatórias aos direitos              

dos envolvidos, mesmo nos casos em que se julgar necessária a aplicação de uma medida em                
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caráter liminar deve ser dada à parte a oportunidade de se manifestar a respeito da medida                

logo após sua aplicação. 

II - Da adoção de medidas cautelares em face de recém-nascidos 

Entende-se que há a possibilidade de acolhimento emergencial de recém-nascido          

mediante a aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar e posterior reconhecimento             

judicial deste dentro de 24h (em analogia ao art. 93 do ECA) nos casos em que a puérpera ou                   

o genitor cometam ou tentem cometer ato capaz de causar dano grave e irreversível à vida,                

integridade física ou psíquica da criança. Ainda nesse caso, a família extensa deve ser              

buscada pelo Conselho para acolhimento provisório do infante, só sendo possível o            

acolhimento institucional emergencial se fundamentada a impossibilidade de acolhimento         

emergencial na família extensa. 

Porém, não observadas as condições dessa situação extrema, é fundamental que a            

criança seja acolhida na família de origem após alta hospitalar. O Estado não deve retirar da                

família a oportunidade de cuidar de suas crianças recém-nascidas. Se necessário, pela            

vulnerabilidade social ou qualquer fator que possa dificultar o cuidado pleno e integral da              

criança, a rede de saúde e assistência social deve ser ativada para realizar o acompanhamento               

da família, mediante o comparecimento nos centros de atendimento, visitas regulares na            

residência da família ou disponibilização de abrigamento familiar conjunto, por exemplo. 

Somente se frustradas as tentativas, deverá o Conselho Tutelar ou a Vara Cível da              

Infância e da Juventude aplicar as medidas de proteção do art. 101/ECA progressivamente e              

em diálogo com a rede de saúde e assistência social, visando sempre o melhor interesse da                

criança no convívio familiar e comunitário.  

É importante ressaltar, no entanto, que enquanto é avaliada a aplicação de medida de              

proteção, a criança, em regra, e contanto que esteja em condições clínicas, deve obter alta em                

até 48h do parto e permanecer sob a guarda de seus genitores ou demais familiares dispostos.                

Conforme já argumentado, a alta responsável tem como premissa básica a desospitalização, e             

a manutenção de um recém nascido em um ambiente hospitalar, além de ocupar leitos, oferece               

risco à saúde do infante. Verificada a ausência de problemas de saúde na criança e na mãe,                 

ambos devem receber alta, sendo sempre possível o acompanhamento da rede de saúde e              
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assistência social. Do contrário, a medida constituirá privação ilegal da liberdade tanto da mãe              

quanto da criança. 

Ocorre que a redação do artigo 13, §2º, dificulta a compreensão desta garantia. Ao              

afirmar que “no caso de criança recém nascida, caso não tenha sido aplicada medida protetiva               

que implique na suspensão da guarda legal, após a alta hospitalar, a criança deverá ser               

imediatamente entregue aos genitores”, fica clara a presunção de que a alta hospitalar se dará               

após a avaliação judicial acerca da aplicação de medida protetiva. Contudo, esse entendimento             

pode trazer como consequência, e em razão da demora da avaliação da medida de proteção, a                

hospitalização excessiva e indevida da criança.  

O mencionado problema também foi identificado, similarmente, no artigo 19, §5º, da            

minuta. Sendo assim, ficam demonstrados os transtornos que poderão advir da aplicação dos             

artigos 13, §2º, e 19, §5º, da proposta de nova portaria. 

 

III - Do estudo técnico preliminar 

O art 8º da minuta de nova Portaria proposta pelo Juízo da Vara da Infância e                

Juventude trata do estudo técnico preliminar, a ser realizado pelo Setor Técnico Psicossocial,             

de forma inadequada. É necessária muita cautela ao se tratar do referido estudo, uma vez que,                

segundo a minuta, após entrevista dos familiares na própria Vara da Infância e Juventude, o               

estudo deverá ser apresentado em até, no máximo, um dia útil subsequente. 

É possível identificar possíveis problemas causados por essa determinação, uma vez           

que a família será entrevistada antes de qualquer assistência jurídica, não sendo exigida             

presença nem notificação da Defensoria Pública ou de algum procurador particular da família.             

Ainda que seja um estudo técnico e não uma arguição processual, muitas vezes a família               

necessita de um suporte jurídico para que seus direitos sejam assegurados. 

Ainda, um relatório técnico produzido após uma única entrevista, na própria Vara, e a              

ser concluído em um dia útil, é extremamente frágil e pode não representar de fato todo o                 

contexto social e a situação da família entrevistada. Assim, o mencionado relatório, elaborado             

sem acompanhamento e avaliação de longo prazo da família, pautado na verificação superficial             

de fatos como o uso de medicamentos para controle de sofrimento mental ou de drogas ilícitas,                

podem levar o magistrado a formar um entendimento precoce e impreciso. 

11 



 
 
 
 
 

 Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 

 

Desta forma, na realização desta audiência, dois fatores são fundamentais para se            

considerar. Primeiramente, é necessário que as pessoas a serem entrevistadas tenham a            

oportunidade de consultar um Defensor Público ou um advogado particular. A falta de consulta              

à defensoria ou ao procurador particular na realização do estudo técnico preliminar dificulta a              

possibilidade de defesa da parte. Em segundo lugar, este relatório não deve ser usado como               

subsídio para as decisões no restante do processo, devendo ser, obrigatoriamente, realizado            

outro estudo técnico mais detalhado com a família, após a urgência. 

Por outro lado, tem-se percebido que o arrolamento como testemunha do funcionário            

responsável pelo atendimento preliminar é comum nas peças do Ministério Público e            

frequentemente aceito pelo magistrado. No entanto, essa prática é prejudicial à defesa dos             

familiares, pois tem o efeito de somente reiterar o relatório elaborado em condições pouco              

ideais. O relatório técnico preliminar deve servir somente como instrumento de análise do juízo              

em situações de urgência, não sendo possível a obtenção de outros meios mais idôneos para               

atestar a possibilidade de integração da criança no meio familiar. 

Desta feita, entende-se que o estudo técnico preliminar: 

a) Deve ser realizado após acionamento de defensor público ou procurador          

particular. 

b) Deve iniciar com indagação ao entrevistado se este tem ou já teve            

acompanhamento psicológico ou social na rede de saúde do município. 

c) Deve ser apresentado a juízo em conjunto com outros estudos já realizados com             

o entrevistado. Caso esses estudos não estejam disponíveis, devem ser          

buscados pelo Setor Técnico Psicossocial em caráter de urgência.  

d) Não pode ser usado para fundamentar mais de uma decisão no processo,            

vedando o arrolamento do profissional responsável como testemunha. 

Portanto, fica clara a inadequação do art. 8º da minuta de nova portaria apresentada. 

IV - Da ausência de menção a advogado particular e a vista à Defensoria Pública  

Da leitura da nova minuta de portaria verifica-se que apenas no artigo 22, §1º, há a                

previsão de intimação do advogado particular mediante publicação da decisão de acolhimento.            

Se é certo que por dificuldades administrativas não é possível que se realize a intimação               
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pessoal do advogado em todos os casos, a intimação mediante publicação dos atos             

processuais é indispensável ao exercício da advocacia. 

O artigo 22 trata especificamente do procedimento de vistas após a expedição da guia              

de acolhimento, ou seja, após a determinação de acolhimento institucional ou em família             

acolhedora. Não há, portanto, previsão de intimação do advogado particular para nenhum outro             

ato processual. Destaca-se que a medida de acolhimento é extrema ratio, logo devem-se             

esgotar as demais antes que seja adotada. Nesse sentido, é essencial a publicação de todas               

as decisões em sede de medida protetiva. 

Ademais, o art. 10, §4º estabelece a obrigatoriedade da presença da Defensoria e do              

Ministério Público na audiência preliminar. Nada justifica que não haja obrigatoriedade de            

presença do advogado particular no mesmo ato, quando constituído. Assim, dispensar-se-ia a            

presença obrigatória da Defensoria Pública na hipótese em que os genitores constituírem            

procurador. 

Nesse sentido, denunciamos a redação dos arts. 10, §4º; 13; 14; 16, §3º; 17, 18, 22 e                 

27, uma vez que ignoram a presença obrigatória do advogado constituído na audiência             

preliminar e na intimação obrigatória a todas as partes da decisão de manutenção ou              

restabelecimento da guarda legal, busca e apreensão da criança, afastamento de um dos             

genitores, guarda provisória, acolhimento institucional conjunto e expedição de guia de           

acolhimento. Cabe ressaltar que, em alguns desses dispositivos, também foi verificada a            

ausência de intimação da Defensoria Pública. 

Ainda, no que tange ao art. 34 do anteprojeto, quando determinada a impossibilidade de              

reintegração familiar para a avaliação de abertura do processo de destituição familiar, só é              

concedida vista ao Ministério Público, o que é extremamente inadequado. A Defensoria ou o              

advogado particular devem ter ciência da referida decisão. Apesar da competência legal do MP              

para ajuizar a dita ação (art. 101, §10º, ECA), a vista à outra parte interessada propicia, por um                  

lado, a garantia do contraditório (paridade de armas) e, por outro, incita a cooperação              

processual, podendo o MP e as partes deliberarem entre si sobre outras medidas a serem               

tomadas previamente ou em substituição ao ajuizamento de ação de destituição do poder             

familiar. 

Outrossim, nos processos correntes da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo             

Horizonte, observamos a não intimação dos advogados, por isso a preocupação diante da             
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redação da minuta. A intimação, seja por meio eletrônico, de publicação, carta ou mediante              

oficial de justiça, é uma obrigação do juízo nos termos dos arts. 269 a 275 do Novo Código de                   

Processo Civil. 

V - Da audiência preliminar 

Além das recomendações supra, relativas à obrigatoriedade da presença do procurador           

particular na audiência preliminar, ressaltamos que o uso da expressão “sempre que possível”             

no caput do art. 9º é inadequado. Não está clara a obrigatoriedade de acionar mecanismos de                

busca ativa para a apresentação dos genitores em juízo na audiência preliminar, deixando             

esses ao arbítrio do juiz. 

É fundamental que a família seja buscada para comparecimento em audiência           

preliminar e, só quando frustrados os mecanismos acionados para a busca, deve ser proferida              

decisão sem a sua audiência preliminar. No intuito de garantir o melhor interesse da criança,               

enquanto seu direito de convívio familiar, todas as vias devem ser esgotadas para garantir o               

contraditório dos familiares em processo que lhes concerne. 

Vários mecanismos da rede socioassistencial e de saúde, como CRAS, CREAS e            

Centros de Saúde podem ser comunicados pela Vara solicitando a busca dos genitores para              

comparecimento em audiência. Além do mais, a própria Vara pode disponibilizar veículos para             

auxílio na referida busca. Também em relação aos membros da família extensa deve-se adotar              

o procedimento de busca ativa, sempre que não tenham expressamente manifestado           

desinteresse na guarda do infante, como abordaremos adiante. 

VI - Da participação da família extensa 

Na minuta de nova portaria consta, no artigo 9º, que a família extensa deverá estar                

presente ou representada em diversos atos processuais somente quando há manifesto           

interesse destes em assumir a guarda. 

Tem-se esta por uma visão equivocada do princípio da convivência familiar. Na medida             

em que o Estado deve tomar todas as medidas possíveis para assegurar o convívio familiar, na                

impossibilidade deste ser exercido pela família natural, a família extensa deverá ser acionada             

independente de ter manifestado interesse em assumir a guarda do infante. 
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Trata-se de presunção juris tantum de interesse na guarda, baseada em uma derivação             

“in dubio pro infante” do princípio do melhor interesse. Decerto, familiares que expressarem             

manifesto desinteresse na guarda da criança deverão ser escusados dos atos processuais            

cabíveis. No entanto, considerando os escassos recursos socioeconômicos de muitas famílias           

e com vistas a assegurar a convivência familiar, até àqueles que nada manifestaram deverá ser               

dada a oportunidade de se pronunciarem pelo interesse na guarda. 

Assim, nos momentos processuais cabíveis, deve haver busca dos membros da família            

extensa para se manifestarem sobre eventual interesse na guarda. 

Desta forma, denunciamos os artigos 9º e 20 do anteprojeto, que condicionam a             

participação da família extensa na audiência preliminar (art. 9º) e a intimação da família sobre               

local de acolhimento do infante (art. 20) à manifestação expressa e, no segundo caso, formal,               

do interesse na guarda. 

VII - Da intimação dos genitores 

O artigo 19 do anteprojeto estabelece que: 

Caso seja aplicada medida protetiva de acolhimento apenas da         

criança ou do adolescente, os genitores serão pessoalmente        

intimados da decisão, em regime de urgência, salvo se estiverem em           

lugar incerto e não sabido. 

O disposto não reconhece a necessidade da busca ativa dos genitores, condicionando a             

ausência de intimação ao esgotamento de recursos de busca, o que seria compatível com o               

dever do Estado de adotar todos os meios possíveis para garantir o convívio familiar, vide               

supra.  O mesmo problema se repete no artigo 20, que trata da intimação dos familiares. 

Além disso, a disposição não parece contemplar as regras gerais de intimação do             

código de processo civil, que dispõe no seu art. 275, §2º que “caso necessário, a intimação                

poderá ser efetuada com hora certa e por edital”, ou seja, mesmo se tratando de lugar incerto e                  

não sabido, é necessário antes que haja a intimação ficta, após esgotados os recursos de               

busca. 

VIII - Do acolhimento institucional 
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A aplicação da medida de acolhimento institucional, conforme já argumentado, tem           

como objetivo maximizar a proteção da criança em situações de vulnerabilidade, ao mesmo             

tempo em que deve-se buscar a minimização dos impactos que essa institucionalização pode             

causar. Desta forma, essa medida deve ser tratada como ultima ratio e cercada de todas as                

garantias e fundamentos que a legislação exige.  

O art. 21 da minuta de portaria determina que: 

Cumprida a medida de acolhimento familiar ou institucional, será         

imediatamente expedida a guia de acolhimento 

Este dispositivo estabelece exatamente o oposto do que é determinado pelo ECA, em             

seu art. 101, § 3o : 

Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às        

instituições que executam programas de acolhimento institucional,       

governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento,          

expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente       

constará, dentre outros (...) 

Isto é, a guia de acolhimento deve ser expedida anteriormente ou no momento de              

cumprimento da medida, mas não após, como prevê o artigo 21. Há, reconhecidamente, na              

Instrução Normativa nº3 de 03/11/2009 da Corregedoria Nacional de Justiça previsão para a             

expedição diferida da Guia de Acolhimento em casos de acolhimento emergencial - isto é,              

mediante aplicação de medida de proteção emergencial pelo Conselho Tutelar. Essa instrução            

estabelece um prazo de 24h para tanto. 

O artigo 21 do anteprojeto, portanto, viola manifestamente o ECA. O correto            

procedimento deve respeitar os seguintes preceitos: a) a impossibilidade de expedição de Guia             

de Acolhimento após medida de proteção, senão em casos de aplicação de medida de              

proteção emergencial pelo Conselho Tutelar e b) o limite máximo de 24h para a expedição da                

guia nos casos de acolhimento emergencial. 

 

IX - Da preferência da reintegração familiar 
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O acompanhamento do acolhimento institucional da criança deve sempre ser pautado           

pela reintegração familiar. Contudo, o texto da portaria, ao tratar deste acompanhamento se             

refere sempre à “possibilidade de reintegração familiar”, como previsto no art. 30. É importante              

ressaltar que a desinstitucionalização da criança e a convivência familiar são a base para a               

efetivação de seus direitos. A reintegração familiar, então, não é uma possibilidade, mas sim              

um objetivo, prescrito claramente pelos arts. 19; 88 VI; 92, I e II; 100, X; 101 §1 do ECA. 

Percebe-se que na Vara da Infância, os processos relativos à destituição e medidas de              

proteção - sobretudo quando em desfavor de mulheres negras e pobres - partem do              

pressuposto de que a família é incapaz de cuidar de seus filhos. É fundamental que essa lógica                 

seja invertida, pois é o poder público quem tem o ônus de provar a impossibilidade de                

convivência da criança com a família, nos exatos termos legais, não cabendo a esta provar sua                

adequação a qualquer padrão estabelecido previamente. 

Ainda, cumpre destacar que o artigo 36 também apresenta-se inadequado ao           

estabelecer a impossibilidade de reintegração familiar e de colocação sob guarda na família             

extensa como hipóteses alternativas ao se avaliar a colocação da criança ou adolescente em              

família substituta, quando deveriam ser cumulativas. Isto é, a avaliação de colocação da             

criança ou adolescente em família substituta deve ocorrer somente após decisão que apreciar             

a impossibilidade de reintegração na família natural e de colocação sob guarda de membro na               

família extensa. 

Finalmente, o artigo 14 da minuta determina que se avalie a aplicação de uma medida               

de busca e apreensão da criança, quando da suspensão da guarda dos genitores, de modo               

que ignora a indispensabilidade de se verificar a possibilidade de colocação da criança sob              

guarda provisória da família extensa. 

X- Do cadastro 

O artigo 38 da minuta de nova portaria prevê a existência de cadastro local para               

identificação de pretendentes à guarda provisória da criança ou adolescente, o qual inclusive             

terá preferência ao cadastro nacional. Tal dispositivo fere a Resolução nº 54/2008 do Conselho               

Nacional de Justiça a qual, em seu artigo 5º, parágrafo único, veda a existência de cadastros                

locais ou regionais. Nos seus termos: 
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Art. 5º Parágrafo único. O Cadastro Nacional de Adoção será          
adaptado para absorver, em um único banco de dados, os cadastros           
estaduais e das comarcas de que trata o Estatuto da Criança e do             
Adolescente, quando então serão vedados a existência e o         
preenchimento de quaisquer cadastros paralelos. (Alterado pela       
Resolução nº 190, de 1 de abril de 2014)  

O cumprimento do artigo 38 da minuta resultaria, portanto, na violação ao cadastro             

nacional. Ademais, em seu parágrafo único, o artigo 38 ainda determina que, caso não              

identificados pretendentes à guarda provisória nem no cadastro local e nem no cadastro             

nacional, será providenciada a busca ativa.  

A criação não permitida de cadastro local, que geraria dúvidas acerca da preferência             

entre este e o nacional, cria uma brecha onde algumas pessoas poderiam “furar” a fila de                

adoção como família substituta. Outrossim, prever a busca ativa na inexistência de cadastro             

exalta essa possibilidade, vez que não haverá controle das famílias adotantes substitutas,            

propiciado justamente pelo cadastro nacional. A busca ativa deste artigo cria uma obscuridade             

segundo a qual poderiam se eximir os pretendentes do procedimento previsto nos §§ 1º, 2º e 3º                 

do art. 50 do ECA. Assim, poderia o juiz, baseado na portaria, proceder à entrega do infante                 

sem prévia consulta aos técnicos juizados e do MP (§1º), sem satisfação dos requisitos legais               

(§2º) e sem o período de preparação psicossocial e jurídica (§3º). 

O que se pretende criar com o mecanismo da busca ativa, além disso, é uma revogação                

tácita do art. 50, §11. Segundo esse dispositivo, a criança disponível para a colocação em               

família substituta mediante adoção (c/c art. 28) deverá ser entregue a uma família acolhedora,              

até que localizada a família interessada na adoção. 

3. Conclusão 

Ante o exposto, a CdH/UFMG opina pela necessidade de revogação da Portaria            

nº3/VCIJBH/2016, sem a aprovação da minuta apresentada, em virtude da incompetência do            

juízo e da violação da competência exclusiva da União para legislar sobre tema processual (art.               

22, I da Constituição), e em razão da sua inadequação aos princípios e regras de proteção à                 

criança e ao adolescente, em especial nos seguintes pontos: 
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● A redação do art. 6º, §1º não demonstra a excepcionalidade e a temporalidade das              

tutelas cautelares, tampouco a necessidade de contraditório e ampla defesa. Assim,           

pode violar os dispostos no art. 99 a 102 do ECA. É necessário que fique claro que a                  

adoção de medidas de afastamento do núcleo familiar deve respeitar sempre os casos             

dispostos no art. 98 do mesmo instrumento. 

● O artigo 13, §2º e o artigo 19, §5º, abrem margem para a hospitalização indevida de                

bebês, ao presumir que a alta hospitalar ocorre após avaliação acerca da aplicação de              

medida de proteção. 

● O art. 8º da minuta não condiciona a realização do estudo técnico ao prévio acesso da                

parte à defesa e tampouco requer a juntada de outros laudos e relatórios disponíveis              

imediatamente ou após uma busca em caráter de urgência. 

● Os arts. 10, §4º; 13; 14; 16, §3º; 17; 18, 22, 27 e 34 ignoram a obrigação de intimação                   

dos representantes das partes em todos os atos processuais. É necessário garantir a             

participação do advogado particular e/ou do defensor público na audiência preliminar e            

em todos os demais atos processuais a fim de fomentar a cooperação processual e o               

contraditório antes do pedido de destituição do poder familiar, inclusive para possibilitar            

estratégias conjuntas de reintegração da criança no núcleo familiar, em consonância           

com o ECA. 

● As expressões “sempre que possível” e “quando presentes” do caput do art. 9º da              

minuta não asseguram a busca ativa da família nuclear e extensa, desrespeitando o             

direito à convivência familiar como melhor interesse da criança. Para garantir o direito             

à convivência familiar e o princípio da prevalência da família deve ser assegurado o              

comparecimento dos membros da família para se manifestarem sobre a guarda da            

criança, exceto aqueles que não puderam ser encontrados, antes da audiência           

preliminar.  

● Ainda no art. 9º, a expressão “quando manifestarem interesse na guarda” não            

resguarda o direito da família extensa de se manifestar sobre o interesse na guarda da               

criança, presumindo que o silêncio destes importe desinteresse. Assim, deve ser           

realizada busca ativa dos familiares por meio dos equipamentos públicos disponíveis.           

Pelo mesmo motivo, diferente do que prevê o art. 20, a família extensa deveria ser               

pessoalmente intimada da decisão que determinar o acolhimento da criança, exceto           
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aqueles que não puderem ser encontrados, que manifestarem desinteresse formal e           

expressamente. 

● O art. 19 condiciona a intimação ao conhecimento da localização dos genitores. Assim,             

está em desacordo com a obrigatoriedade da intimação ficta (art. 275, §2º do NCPC),              

além de não cumprir com a obrigação de esgotar os meios de busca da família natural                

e extensa. 

● O art. 14 afirma a necessidade de busca e apreensão da criança, quando da              

suspensão da guarda dos genitores, ignorando a indispensabilidade de se verificar a            

possibilidade de colocação da criança sob guarda provisória da família extensa. 

● O art. 21 não se adequa aos artigos 101, §3º do ECA e à Instrução Normativa nº3 de                  

03/11/2009 da Corregedoria Nacional de Justiça. Como regra, a Guia de Acolhimento            

deve ser expedida antes do abrigamento da criança e, excepcionalmente, em caso de             

risco grave, iminente e concreto, após o máximo de 24h do acolhimento. 

● O art. 36 da minuta não se adequa aos arts. 19; 88, VI; 92, I e II; 100, X; 101 §1 do                      

ECA, uma vez que apresenta a colocação em família substituta como resposta quando             

há determinação de impossibilidade de reintegração no núcleo familiar ou na família            

extensa, onde deveria haver determinação para a impossibilidade de ambos,          

resguardando o acolhimento em família substituta como ultima ratio. 

● O art. 38 prevê a realização de cadastro local e a busca ativa de pretendentes à                

guarda provisória, em desacordo com a Resolução nº 190-2014 do Conselho Nacional            

de Justiça e com o art. 50 c/c art. 28 do ECA. 

 

Diante da necessidade de assegurar os princípios protegidos pelo Estatuto da Criança e             

do Adolescente, como em razão do exercício difuso do controle de constitucionalidade e             

convencionalidade, reafirma-se o entendimento pela não aprovação da minuta de nova portaria            

e pela revogação da portaria nº 03. 

Ainda, caso se entenda pela necessidade de confecção de uma normativa, é necessário             

que todos os atores envolvidos na rede de proteção à criança, à mãe e à família sejam ouvidos                  

e considerados. Assim, a CdH/UFMG sugere que, na hipótese de elaboração de qualquer             

instrumento, seja realizado um grupo de trabalho que inclua, além da Vara Cível da Infância e                

da Juventude, a Promotoria da Infância e Juventude do MPMG, a Defensoria Pública             
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Especializada da Infância e Juventude, a Defensoria Pública Especializada dos Direitos           

Humanos, as maternidades e os serviços de atenção básica, as Secretarias de Saúde e a               

Secretaria Municipal de Assistência Social, as instituições de acolhimento e o Conselho            

Municipal de Saúde, sem prejuízo de outros atores pertinentes. 

 

 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2017. 
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