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Moção de repúdio do XXII Encontro Nacional da RENAP à retirada compulsória de 

bebês de mães em situação de vulnerabilidade 

 

A Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares - RENAP, reunida em seu 

XXII Encontro Nacional entre os dias 6 e 10 de setembro de 2017 na cidade de Belo 

Horizonte, vem se manifestar contra a retirada compulsória de bebês de mães em situação de 

vulnerabilidade social, empreendida de forma reiterada nas maternidades públicas de Belo 

Horizonte, com amparo em determinações da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo 

Horizonte e recomendações da 23a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público 

de Minas Gerais.  

Desde o ano de 2014, com as recomendações no 5 e no 6 da 23a Promotoria da 

Infância e Juventude do MPMG, e a partir da entrada em vigor da Portaria no 3 da Vara Cível 

da Infância e da Juventude de Belo Horizonte em 2016, vem sendo reproduzida uma prática 

institucional de afastamento sistemático e compulsório de bebês recém nascidos de suas mães. 

Tal prática inicia-se com a apuração, no momento do parto ou nos atendimentos pré-natais no 

serviço público de saúde, de indícios de vulnerabilidade social das genitoras, notadamente a 

dependência química, histórico de situação de rua e/ou pobreza. Os casos assim identificados 

são comunicados pelas equipes das maternidades ao Juízo Cível da Infância e Juventude para 

providências e, a partir daí, são instaurados procedimentos judiciais. No âmbito destes 

procedimentos é determinado, liminarmente, o encaminhamento dos recém nascidos para 

acolhimento institucional e, no curso dos trâmites processuais, os genitores são destituídos do 

poder familiar em processos extremamente céleres, que culminam com a colocação das 

crianças em famílias substitutas e em adoções forçadas, realizadas contra a vontade dos 

genitores e familiares. Além de desrespeitar as disposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em especial no tocante ao direito fundamental das crianças à convivência 

familiar, as medidas de proteção mitigam o acesso à justiça e desobedecem o contraditório, a 

ampla defesa e o devido processo legal, além de não observarem a preferência pela família 

extensa, frequentemente ignorada ou desqualificada em razão da pobreza. Não raro, as mães e 

pais não são intimados pessoalmente da aplicação das medidas protetivas afetas aos seus 

filhos, e genitores e familiares não são devidamente orientados a procurar um defensor 
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público ou advogado.  

A referida portaria encontra-se, no momento, suspensa, e outra proposta de normativa 

já foi elaborada pelo Juízo da VCIJ e está em processo de avaliação pela Corregedoria do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Embora apresente melhorias pontuais em relação à 

normativa anterior, a proposta de nova Portaria mantém a lógica de violação às prerrogativas 

dos advogados. Estas violações são observadas não só nas Portarias, mas também na prática 

jurisdicional corriqueira da Vara, uma vez que os advogados não são intimados das decisões 

judiciais, que, também, em sua preocupante maioria, não são publicadas em Diário Oficial, 

como prevê o art. 203 § 3o do CPC. Entendemos que estas práticas constituem graves 

violações às prerrogativas dos advogados, impondo obstáculos à defesa técnica das genitoras.  

Por fim, ainda mais graves são as violações materiais ao direito à convivência familiar 

de mães, bebês e familiares. Há, a todo tempo, uma presunção de risco à criança pelo uso de 

drogas, carência de recursos materiais e/ou trajetória de rua das genitoras, sem que seja feita 

uma avaliação cuidadosa, prolongada e integral do caso por profissionais competentes, 

acarretando na institucionalização cautelar generalizada de bebês a partir das maternidades e 

na negação ao direito à maternidade das mães, em completa desconformidade com o art. 227 

da Constituição da República, além do descumprimento dos arts. 19; 88, V I;92, II; 100, X; 

101, §1o do ECA. Acresce-se a isto que os familiares extensos, a todo tempo priorizados no 

ECA, também são negligenciados e desencorajados a requerer a guarda dos bebês.  

Face a todo o exposto, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares - 

RENAP, manifesta repúdio à retirada compulsória de bebês de suas mães e às violações de 

garantias processuais e materiais perpetradas pela Vara Cível da Infância e Juventude de Belo 

Horizonte e pela 23a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público de Minas 

Gerais.  

 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2017. 

Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares 

 

 


